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  2016-11-11 Dnr KS 2016-114

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: Catarina Ross Margareta Andersson Elisabeth Johnsson 

Ekonomer 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsens budget 2017, plan 2018-2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av kommunstyrelsens 

ramar per sektor/kommunledningskontor. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmål. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat budget 2017, plan 2018-2019 med 

preliminära ramar samt verksamhetsmål per sektor. Verksamhetsmål är framtagna 

med utgångspunkt från nämndens resultatmål för budgetåren 2016-2017. Avstämning 

i budget 2017 är gjord och inga resultatmål är justerade.  

Ramar drift 

Kommunstyrelsens preliminära ram för 2017 uppgår till 584,429 mnkr (inklusive pris- 

och löneökningar). Kompensation för kapitalkostnader är avsatt centralt. 

 

 

 

 

 

 

Ramar investering 

Kommunstyrelsen preliminära investeringsram uppgår till 46,4 mnkr.  

Mnkr 
Budget 

2017 
Budget 
2018 

plan 
2019 

Kommunledningskontor 3,2 1,6 0,5 

Sektorn för Samhällsbyggnad 41,6 149,3 109,3 

Sektorn för Omsorg (IFO,Vo,Stöd) 0,8 0,7 1,3 

Sektorn för BoU 0,8 0,7 0,5 

Kommunstyrelsen  46,4 152,3 111,5 

Avgår extern finansiering Brandstation -15,0   

Summa  31,4    

 

Investeringsbudgeten uppgår till 46,4 mnkr. Detta beror på att ombyggnation 

brandstation ingår med 15 mnkr. Dessa kommer i huvudsak finansieras av externhyra 

 Budget Budget Plan Plan   

Nämndernas ram, mnkr 2016 2017 2018 2019 
Förändr 
2017* 

Kommunstyrelsen  567,482 584,429 576,384 560,417 16,947 
Kommunledningskontor  45,601 58,649 59,749 59,749 13,049 
varav till KS förfogande  5,335 5,335 6,435 6,435 0,000 
Sektor för Samhällsbyggnad 90,335 98,191 98,191 98,191 7,857 
Sektor för Barn- och utbildning 206,904 208,332 208,332 208,332 1,428 

Sektor Omsorg varav 224,642 219,256 218,156 218,156 -5,386 
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från VGR. Resterande del av denna investering avser kommunal verksamhet och ingår 

i kvarvarande investeringsbudget. Total investeringsvolym (exklusive VGRs andel 

ombyggnad brandstationen) 31,4 mnkr.  

Resultatmål 

För kommunstyrelsen har antagits 39 resultatmål inkl. indikatorer/mått för perioden 

2016-2017. Någon förändring föreslås inte av dessa mål.   

Åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi i balans 

Kommunstyrelsen har de senaste åren visat på en obalans gentemot budget. Detta 

trots en ökning av anslag samt ökade intäkter framförallt från Migrationsverket. 

 

Förvaltningen har nu arbetat fram åtgärder. Dessa åtgärder ligger dels inom linjen 

för kommunchefens verkställighet (se bilaga till handlingsplan) och dels av politiska 

beslut. Förslagen är framskrivna utifrån vilken hemtagningseffekt som beräknas för 

respektive år.  

 

Totalt uppgår åtgärderna i planen till 12,85 mnkr som helårseffekt för 2018. Till varje 

åtgärd finns en risk- och konsekvensbeskrivning. Åtgärdsplanen antogs av 

kommunstyrelsen 2016-11-09. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ytterligare ramförändringar sedan beslut i kommunfullmäktige 2016-10-27. 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information har skett till samverkan under våren information och förhandling har 

genomförts enligt: MBL § 19 2016-04-24 samt MBL § 11 2016-05-02. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

 

     

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Sektorchefer, enhetschefer inom KLK 

 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

 

 

 

Ekonomichef/bitr kommunchef Kommunchef 

Kommunledningsstab  
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Sammanfattning/Bakgrund 
Ram 
I och med antagande av nytt styr- och ledningssystem infördes två-årsramar. Det innebär att styrelsens 
ram för budget 2017 redan är beslutad. Det innebär det att övriga tillkommande förändringar som sker inom 
nämnden måste hanteras inom ram.  
 
Inför 2017 har tillkommit förändringar motsvarande 9,3 mnkr. Dessa konsekvensbeskrivs och hanteras nu 
i uppdatering av tidigare års budgetbeslut. Inom kommunstyrelsen krävs anpassningar på totalt 2,3 mnkr. 
Dessa är konsekvensbeskrivna. Resterande minskning av kostnader finns inom finansverksamheten på 6,9 
mnkr. Utökning av ram inom kommunstyrelsen är på 5,4 mnkr vilket innebär en nettoökning av 
kommunbidraget sker då med 3,1 mnkr. 

 

Tjänstemannaförslag till beslut KSAU 
Beslut KSAU 2015-05-11. Utökning av ram inom kommunstyrelsen är på 5,4 mnkr. Så en nettoökning av 
kommunbidraget har skett med 3,1 mnkr.  

 

Revidering ram efter beslut i Kommunstyrelsen 
Beslut 2015-05-25 §84. Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kommunstyrelsen fattade beslut om att 
inte genomföra de förslag på åtgärder i tjänstemannaförslaget utan beslutat om ett utökat kommunbidrag 
på 5,188 mnkr, dvs 2,050 mnkr mer än tjänstemannaförslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad budget för 2017, plan 2018-2019 med 
konsekvensbeskrivningar, dock undantag  
 

 Anpassningsförslagen om biblioteks filialerna, musikskolan och föreningsbidragen på (1,550 

mnkr). 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att öka föreningsbidraget med 0,5 mnkr till totalt 3,5 mkr. 
Föreningarna ska ha möjlighet att söka medel för att arbeta med integrations projekt vilket ska 
prövas av kommunledningsgruppen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar om utökat kommunbidrag på 5,188 mnkr. Total ram för 
kommunstyrelsens del uppgår totalt till 568,844 mnkr. 

 

Resultatmål 
För kommunstyrelsen har antagits 39 resultatmål inkl. indikatorer/mått för perioden 2016-2017. Någon 
förändring föreslås inte av dessa mål. Första uppföljningen sker i delårsbokslut april 2016.  
 

Obalanser i verksamheten 
Kommunstyrelsen har de senaste åren visat på en obalans gentemot budget. Detta trots en ökning av 
anslag samt ökade intäkter framförallt från Migrationsverket. 
 

De obalanser som återstår inom kommunstyrelsens verksamhet ska återställas och ingår inte i 
kommunstyrelsens budgethandling. Kommunchefen leder arbetet och återrapporterar regelbundet till 
nämnden.  
 
Förvaltningen har nu arbetat fram åtgärder. Dessa åtgärder ligger dels inom linjen för kommunchefens 
verkställighet (se bilaga till handlingsplan) och dels av politiska beslut. Förslagen är framskrivna utifrån 
vilken hemtagningseffekt som beräknas för respektive år.  
 
Totalt uppgår åtgärderna i planen till 12,85 mnkr som helårseffekt för 2018. Till varje åtgärd finns en risk- 
och konsekvensbeskrivning. 
 

 
 
KSAU beslutar att godkänna åtgärdsplan samt notera kommunchefens åtgärder för ekonomi och 
verksamhet i balans 2016-10-24 § 153 
 
Kommunstyrelsen antog åtgärdsplanen 2016-11-09 
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Kommunfullmäktige beslut om ramar  
 Kommunfullmäktige beslutar 2016-10-27 §71 att fastställa nämndernas budgetramar för 2017, 

med plan för 2018-2019 och om ett budgeterat resultat på 2 % av skatter och bidrag för budget 
2017. Kommunstyrelsens ram utökas med 5,016 mnkr och Lönenämndens ram minskas med 
0,053 mnkr. Överförmyndarnämnd utökas ramen med 0,026 mnkr. Resterande nämnder har en 
oförändrad ram 

 Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2016 2017 2018 2019 
Förändr 
2017* 

Förändr 
2018* 

Kommunstyrelsen  563,656 568,672 560,627 544,660 5,016 -8,045 

 
 Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2017 till 47,1 mnkr, dvs. 17,1 

mnkr mer än det finansiella målet på 30 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i 
MRP 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och 
lönenämndens resultatmål och mått. 

 

Komplettering av kommunstyrelsens budget 2017 med verksamhetsmål samt prel.ramar 

per sektor 
Kommunstyrelsens budgethandling kompletteras nu med verksamhetsmål samt preliminära ramar. 
Verksamhetsmål är framtagna med utgångspunkt från nämndens resultatmål som är tvååriga. 
 
Kommunstyrelsens förfogande  
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande kvarstår med 5,3 mnkr.  
 

Kommunstyrelsen 

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges beslut om ramar 
 
Kommunfullmäktige återremitterade budgeten (Mål och resursplanen 2017 plan 2018-2019) 2016-06-30. 
Kommunfullmäktige antog (Mål och resursplanen 2017 plan 2018-2019) 2016-10-27 § 71. Utökning av 
kommunstyrelsens ram med 5,188 mnkr där även Miljönämndens ram har justerats  med -0,172 mnkr.  Det 
innebär att kommunbidraget har justerats till 5,016 mnkr. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat budget 2017, plan 2018-2019 med preliminära ramar samt 
verksamhetsmål per sektor. Verksamhetsmål är framtagna med utgångspunkt från nämndens resultatmål 
som beslutades 2015 för budgetåren 2016-2017. Avstämning i budget 2017 är gjord och inga resultatmål 
är justerade.    
 

Kommunstyrelsens prel.ram efter utfördelning av pris-och löneökningskompensation 
Kommunstyrelsens preliminära ram uppgår till 584,429 mnkr inkl löneökningar och prisuppräkningar för 
2016 och 2017 samt genomförda omorganisationer. Ramen ökas då med 16,947 mnkr varav 5,016 mnkr i 
verksamhetsutökningar och resterande 11,931 mnkr kompensation för pris- och löneökningar. 
 

 Budget Budget Plan Plan   

Nämndernas ram, mnkr 2016 2017 2018 2019 
Förändr 

2017* 

Kommunstyrelsen  567,482 584,429 576,384 560,417 16,947 

Kommunledningskontor  45,601 58,649 59,749 59,749 13,049 

varav till KS förfogande  5,335 5,335 6,435 6,435 0,000 

Sektor för Samhällsbyggnad 90,335 98,191 98,191 98,191 7,857 

Sektor för Barn- och utbildning 206,904 208,332 208,332 208,332 1,428 

Sektor Omsorg varav 224,642 219,256 218,156 218,156 -5,386 

Avd. stöd 52,423 49,322 49,322 49,322 -3,101 

Avd. Individ och familjeomsorg 41,793 39,201 38,101 38,101 -2,593 

Avd. vård o äldreomsorg 130,426 130,733 130,733 130,733 0,307 

 

Prel. ekonomisk ram, Kommunstyrelsen mnkr 2017 
Budget 2016 563,656 
Tillfälligt KB migration 3034 3,937 
Kapitalkostnader -0,111 
Budget 2016 567,482 
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Nettoutökning av kommunbidrag för verksamhet (5,188-0,172)  
Beslutad utökning av ram KF 2016-10-27 § 71 

5,016 

Borttag av tillfälligt KB Migration 3034 -3,937 
Löneökning tillsvidare samt tim och ob april-dec 2017 13,311 
Prisuppräkning 2017 2,557 
Omorganisationer/verksamhetsförändringar 2017 0 
Utdelning centrala uppräkningar till KS 584,429 

 

Prel. ekonomisk ram, Kommunstyrelsen mnkr 2017 

Kommunledningskontor 58,649 
Sektor Samhällsbyggnad   98,191 

Sektor Omsorg 219,256 
Sektor Barn och Utbildning 208,332 
Summa Kommunstyrelse ram 584,429 

Ramförändringar 2017 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utöka ramen för att täcka kostnader för lokaler samt 
utökning av föreningsbidrag på totalt 5,188 mnkr. Ramen för Miljönämnden justerats inför 2017 och minskar 
Kommunstyrelsens ram med 0,172 mnkr. Totalt beslutade kommunfullmäktige 2016-10-27 § 71 en utökad 
ram på 5,016 mnkr till Kommunstyrelsen. Utfördelning för pris- och löneökningar är nu utfördelade till 
Kommunstyrelsen. Kapitalkostnader ligger kvar centralt och fördelas ut efter aktivering av genomförda 
investeringar.  

 
 

Budgetår förändring inom KS 2017 

Lägre behov (Skolbarnsomsorg gällande barn inom LSS som är över 12 år). BUN -0,113 

Minska Barn och Utbildnings ram för 1,0 åa stödteam (Avveckla stödteam)  -0,600 

Utökning ram för lokaler SB 5,400 

Öka föreningsbidrag till föreningar KLK 0,500 

Minskad ram KLK (minskad ram Miljönämnd) -0,172 

Summa utökning 5,016 

 

Risker och konsekvenser 
Risk- och konsekvensbeskrivningar för de beslutade ramarna beskrivs per sektor i budgetskrivelsen 2016-
05-25 § 84. 

Resultatbudget  

Mnkr Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 124,216 124,216 124,216 124,216 
Kostnader -664,161 -681,107 -673,058 -657,098 
Kapitalkostnader -27,538 -27,538 -27,538 -27,538 
Verksamhetens Resultat -567,483 -584,429 -576,380 -560,420 
Kommunbidrag 567,483 584,429 576,384 560,417 
Årets Resultat 0 0 0 0 

Investeringsbudget  
Investeringsbudgeten uppgår till 46,4 mnkr. Detta beror på att ombyggnation brandstation ingår med 15 
mnkr. Dessa kommer att helt att finansieras av externhyra från VGR. Resterande del av denna investering 
avser kommunal verksamhet och ingår i kvarvarande investeringsbudget. Total investeringsvolym (exkl 
VGRs andel ombyggnad brandstationen) 31,4 mnkr.  
 

Sammanställning 

Mnkr 
Budget 

2017 
Budget 
2018 

plan 
2019 

Kommunledningskontor 3,2 1,6 0,5 

Sektorn för Samhällsbyggnad 41,6 149,3 109,3 

Sektorn för Omsorg (IFO,VoÄ,Stöd) 0,8 0,7 1,3 

Sektorn för BoU 0,8 0,7 0,5 

Kommunstyrelsen  46,4 152,3 111,5 

Avgår extern finansiering Brandstation -15,0   

Summa  31,4    
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Specificering per sektor 

  Budget Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 

KONST I OFFENTLIGA MILJÖER  0,1 0,1 0,1 

DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER  0,25 0,25 0,25 

UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,5 0,2 0,1 

UTBYTE PC  1,3 0 0 

Nytt E-handels system 1 1 0 

Summa Kommunledning 3,15 1,55 0,45 

ÄO ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL 0,15 0,1 0,1 
GEM INVENTARIER (ÄO 0,350)/Stöd (0,100) 0,45 0,3 0,3 
ÄO LARM 0,1 0,1 0 
Inv MuSoLy Magna Cura 0,1 0 0 
ÄLDREBOENDE FOSS inventarier 0 0   
Summa Sektor Omsorg 0,8 0,5 0,4 

Barn och Utbildning 5 ÅR 0,8 0,7 0,5 
Summa Barn och Utbildning 0,8 0,7 0,5 

BELÄGGN O BROARB  0,8 0,8 0,8 

BELÄGGNING MYRBOTTEN 0,0 0,7 0,0 

ÅTGÄRDER GATUBELYSN 0,3 0,3 0,3 

KARTA 0,1 0,1 0,1 

STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV  0,3 0,3 0,3 

UTB BOSTADS/IND_OM 0,3 0,3 0,3 

HÅBY RONDELL 0,0 1,5 0,0 

INDUSTRIOMR SÄLEBY 0,0 1,0 0,0 

BOSTÄDER KORPÅS  0,0 1,0 1,0 

GC-VÄG GLÄBORG 0,0 2,0 0,0 

BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1,0 1,0 0,0 

GC UTMED STALEVÄGEN 0,0 1,0 0,0 

GÅRVIK STRANDZON 0,0 2,0 0,0 

GC SALTKÄLLAN 0,0 0,5 0,0 

HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS 0,0 0,5 0,0 

OFFENTLIG TOALETT 0,0 0,0 1,0 

SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER 0,5 0,5 0,5 

BUSSTATION JVG 0,0 1,0 0,0 

UTBYGGNAD 
BOSTADSOMRÅDE(TEGELVERKET) 

1,0 0,0 0,0 

UTBYGGNAD 
BOSTADSOMRÅDE(BERGSÄTER) 

0,0 1,0 1,0 

Gata/mark 4,3 15,5 5,3 

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,4 0,4 0,4 

OMB KOMMUNALA FASTIGHETER 0,8 0,8 0,8 

FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN 0,1 0,1 0,1 

KÖK CENTRUMSKOLAN/FÖRSKOLA 2,5 17,5 0,0 

KÖK KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA 2,4 2,4 0,0 

GÅRVIK TOALETT  0,0 0,5 0,0 

ENGERGIÅTGÄRDER 1,0 1,0 1,0 

HANDIKAPPANPASSNING 0,1 0,1 0,1 

SPRINKLER SKOLA/ÄLDREBOENDE 0,5 0,0 0,0 

ÅTGÄRDER VÄSSJEGÅRDEN 0,5 0,0 0,5 

NYTT ÄLDREBOENDE 1,0 100,0 100,0 

ANPASSNING ÄLDREBOENDE ALLEGÅRDEN 6,0 0,0 0,0 

SPORTTHALLEN CAFETERIA 0,0 2,0 0,0 

MUNKEDALSSKOLANS SKOLGÅRD 1,0 0,0 0,0 

TILLBYGGNAD KUNSKAPENS HUS MM 3,0 0,0 0,0 
DINGLE NATURBRUKSKOLA 2,0 2,0   
MUNKEDALS BRANDSTATION 15,0 6,0 0,0 
Fastigheter 36,25 132,75 102,90 

STÄD ALLMÄNT 0,2 0,2 0,2 

Städ 0,2 0,2 0,2 

KOM KÖK ALLMÄNT 0,3 0,3 0,3 

Kost 0,3 0,3 0,3 

REDSKAP 0,3 0,3 0,3 
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER 
BADPLAT 

0,25 0,25 0,25 

Park & skog 0,55 0,55 0,55 

Summa Samhällsbyggnad 41,6 149,3 109,3 
Summa Kommunen 46,4 151,6 110,2 
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Beskrivning av investeringar per projekt 
 

Kommunledningskontor 3,150 mnkr 
 
Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr): 

Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s k 1 % 
regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av budgetens maxnivå sänks den till 100 tkr. 
 
Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr):  
Investering avser eventuell datautrustning, såsom server eller liknande. 
Den ökade antalet datorer och kraven på snabbare uppkopplingar tillsammans med att större datamängder 
överförs kräver nyinvesteringar i nätverksprodukter, både för luftburen och för trådbunden IT-
kommunikation. Investeringen görs löpande under året när behovet uppstår.   
 
Beslutsstöd (0,500 mnkr):  
Investering avser nytt beslutsstödsystem Hypergene, införande under 2013-2015. 

 
Utbyte PC (1,300 mnkr):  
Investeringen görs löpande under året när behovet uppstår.   
 
Upphandling ekonomisystem/ehandel system (1,000 mnkr):  
Under 2015 går avtalen avseende e-handelssystem och ekonomisystem ut och måste upphandlas. 
Engångskostnaderna i samband med bytet redovisas som investeringar. 
 

Sektor Omsorg 0,800 mnkr 
 

Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):  
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 
 
Gemensamma inventarier (0,450 mnkr):  
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden(0,350) och inom Stöd (0,100). 
 
Larm ordinärt (0,100 mnkr):  
Investering avser larm till ordinärt boende. 
 
Nytt verksamhetssystem (0,100 mnkr):  
Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna Cura. 

  

Sektor Barn och utbildning 0,800 mnkr 
 
Inventarier barn o utbildning (0,800 mnkr):  
Komplettering av möbler och andra inventarier till Önnebacka förskola, tre nya avdelningar 2017 0,300 
mnkr år 2017. 
 
Möbler och andra inventarier till ny förskoleavdelning i Dingle 0,200 mnkr år 2018 
 
Fortsatta investeringar för ljuddämpande insatser på förskolor 0,050 mnkr/år 

 
Kompletterande reinvestering möbler på olika förskolor, skolor, bibliotek och fritidsverksamhet. 0,250 
mnkr/år 
 
Högtalaranläggningar på de skolor som saknar detta. Led i handlingsplan efter risk- och sårbarhetsanalys 
efter skolmassaker i Trollhättan, 0,200 mnkr/år 

 

Sektor Samhällsbyggnad 42,1 mnkr 

 
Gata mark 4,300 mnkr 
 
Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar 
 
Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):  
Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna 

 
Karta (0,100 mnkr):  
Ny framtagning av grundkarta för nya områden 
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Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):  
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc. 
 
Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr) 
Medel för mindre åtgärder. 
 
Bro bruksvägen/älven (1,000 mnkr): 
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick och behöver renoveras 
 

Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):  
Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka 
bidrag 
 
Utbyggnad bostadsområde Tegelverket (1,000 mnkr) 
Intresse finns att uppföra bostäder på Tegelverket. Kommunen anlägger gata mm och Munkedal Vatten AB 
va-ledningar. Totalt finns 28 byggrätter i området. 
 
Fastighet 36,750 mnkr 
 
Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler. 

 
Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):  
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov. 
 
Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):  
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i byggnaderna. 
 
Ombyggnad Centrumskolan kök/förskola (2,5 mnkr):  
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök enligt KF:s beslut samt nybyggnad av förskola.  
Projektet har senarelagts till 2018.  
 

Kök Kungshöjdens förskola (2,350 mnkr):  
Upprustning och modernisering av kök. Projektet har senarelagts till 2018.  
 
Energiåtgärder (1,000 mnkr):  
Åtgärder på kommunala fastigheter. 
 
Handikappanpassning (0,100 mnkr):  
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.  
 
Sprinkler skola/äldreboende (0,500 mnkr):  
För ökad säkerhet. Installation av sprinkler för att öka säkerheten i verksamheterna 
 

Åtgärder Vässjegården (0,500 mnkr):  
Nödåtgärder för ökad hygien och säkerhet. 
 
Nytt äldreboende (1,000 mnkr):  
Projektering påbörjas för fler boendeplatser inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum. Projektet har 
senarelagts till 2018.  
 
Anpassning äldreboende Allégården (6,000 mnkr):  
6-7 nya boendeplatser på Allégården. Rehab får flytta till andra lokaler. 
 
Munkedalskolans skolgård (1,000 mnkr):  
Skolgården är sliten och behöver fräschas upp. 

 
Tillbyggnad Kunskapens hus (3,00 mnkr):  
Verksamheten ökar i Kunskapens Hus och vht är trångbodd. Ytterligare lokaler behöver tillskapas för att 
vht ska fungera bättre. 
 
Dingle naturbruksskola ombyggnation (2,000 mnkr) 
Lokalanpassningar kommer att behöva göras för såväl kommunala verksamheter som externa 
hyresgäster. 
 
Munkedals brandstation (15,000 mnkr) 
Total investering 21 mnkr varav 15 mnkr under 2017. Kapitalkostnaderna finanseriat till 90 % av extern 

hyresgäst som även betalar driftskostnaderna för lokalerna. Lokalerna utökas för ambulansens behov. 
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Städ 
Städ allmänt (0,200 mnkr): 
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. 
 
Kost 
Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök. 
 

Park & Skog 0,550 tkr 
Redskap (0,300 mnkr):  
Löpande inköp av gräsklippare mm 
 
Div bad (0,50 mnkr):  
Åtgärder vid och material till badplatser mm 
 

Resultatmål  
Kommunstyrelse fastställer resultatmålen. Detta utifrån vision/omvärldsbevakning/inriktningsmål. Här 
handlar det om en konkretisering av inriktningsmålen, målen ska vara uppföljnings- och mätbara. Utifrån 
de 9 st inriktningsmål har 36 st. resultatmål tagits fram med indikatorer inom kommunstyrelsen. Dessa 
redovisas inom varje sektors redovisning. 

 
Förvaltningen har nu tagit fram verksamhetsmål utifrån de antagna resultatmålen. Dessa återfinns under 
respektive sektorsavsnitt.  

Framtid  

De kommande åren kommer fokus att läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans. Det kommer att 

innebära såväl stora organisationsförändringar som effektiviseringskrav på verksamheterna. Obalansen 
mellan verksamhet och ekonomi beror i huvudsak på ökade volymer inom sektor Omsorg. För att hantera 
och kunna avbalansera dessa underskott måste verksamhet ses över utifrån kvalitetsnivåer, mer fokus på 
hemmaplanslösningar men även det förebyggande arbetet. 

Antalet äldre över 80 år kommer att öka fram till 2025 vilket sannolikt medför ett ökat omsorgsbehov. För 
att hantera det ökade behovet är digitala lösningar/välfärdsteknologi ett sätt att bidra för att frigöra tid för 
personal. Det kommer också att handla om att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre både för 
att minska kostnaderna men också för att möta det ökade behovet framför allt avseende personer med 
demenssjukdom eller annan kognitiv svikt. 

Tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar är, och kommer att vara, fortsatt hög under de 
kommande åren enligt migrationsverkets prognoser. Detta ställer krav på kommunen att ordna anpassade 
boenden utifrån myndigheters krav samt att ha en strategi och plan för detta.  

Utmaning framöver handlar vidare om att på att få ett så lyckat integrationsarbete som möjligt. Att skapa 
goda förutsättningar för att ta emot barn och unga i förskola och skola samt att ge vuxna möjlighet till 
studier och/eller barnomsorg för att komma ut i arbete eller vidare studier. Här kommer det att vara av 
största vikt att flera huvudmän samarbetar. Vidare handlar det om att det finns tillgång till boende.  

Samlad forskning inom pedagogik och psykologi visar bl a att den bästa ”vaccinationen” för att ge en 
människa ett gott liv är lyckade skolresultat. Resultaten för Munkedal har förbättrats men fler insatser 
behöver göras framöver.   

Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till "rätt pris" bör även fortsatt vara god. 
Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a 
äldreomsorg, skola, förskola, stödverksamhet mm. Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga 
lösningar och kostnader. Arbetet med industriområden och marknadsföring av dessa fortsätter. 
Förhoppningen är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig.  

En mycket viktig faktor är kommunens anställda. Under de senaste åren har ohälsotalen ökat. Det är av 
största vikt att sätta in tidiga insatser och att arbeta för ett ökat frisktal. Detta gäller såväl sänkning av 
ohälsotalet som utbildning/insatser i arbetsmiljöarbete. 

Kommunen står också inför utmaningar vad gäller att rekrytera och behålla personal samt också det 
faktum att inom loppet av 5-10 år kommer en stor del av kommunens anställda att gå i pension. Redan 
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idag har kommunens svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens men speciellt inom 
IFO och LSS verksamheterna.  

Uppstart av arbete med ny budgetmodell påbörjas under kommande år och beräknas tas i bruk inför 
budget 2018-2019. Tanken är att införa ett resursfördelningssystem för att få en mer rättvis fördelning av 
kommunbidrag. 

Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär en 
kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars vore 
fallet. 

Inom sektorns verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent personal. Inom 

tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten med andra kommuner. 
 
Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter bör även framöver vara god 
 
Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för industrimark samt att flytta verksamhet 
från externt inhyrda lokaler. 
 
Mer detaljerad redovisning finns under varje sektor. 
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Sektorsredovisning

Kommunledningskontor  

Ekonomisk ram 

 

 

 
Ekonomisk ram 2017 
Budget 2016 52,627 
Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2016 0,434 
Utfördelning löneökning april-mars för 2016 till sektorerna -7,820 
Tillfälligt kommunbidrag migration 3034 0,359 
Budget 2016 45,600 
Tillfälligt kommunbidrag migration 3034 -0,359 
Utökning ram 2017 beslutad i KF 2016-10-27 § 71 0,099 
Prisuppräkning 2017 0,316 

Löneökning april-dec för 2017 KC samt jan-mars 2017 9,536 
Omorganisationer 3,457 
Summa Budget 2017 58,649 

 

Verksamhetsförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2017 

Omfördelning inom KS (internt) koncernsamordning -0,229 

Minskad ram KLK (minskad ram Miljönämnd) -0,172 
Utökning föreningsbidrag integration +0,500 
Summa Ramförändring 0,099 

 

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Kommunledningskontoret har fått kompensation för löneökning samt kapitalkostnader 2017. Utfördelning 
har skett från kommunchef löneökningspost till sektorerna för 2016 -7,820 mnkr. Pris -och löneökningar för 
tillsvidare 2017 har utfördelats på totalt 9,852 mnkr. Kapitalkostnader för 2017 finns avsatt centralt. Inom 
KLK finns kommunstyrelsens förfogande på 5,3 mnkr. 

 

Omorganisationer  
Budget för Bemanningsenheten och vikariepoolen om 3,180 mnkr har förts över till kommunchefens ansvar 
från sektor Stöd. Flytt av utredare 50% från sektor Omsorg till KLK administration om 0,277 mnkr. 

 

Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2016-05-25 § 84.  

Verksamhetsmål 
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. Kommunstyrelsen har 
tagit fram 15 resultatmål för kommunledningskontorets verksamhet dessa hänför sig till 6 av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. 3 resultatmål är flyttade till kommunledningskontoret från 
samhällsbyggnad. 
 

1. Inriktningsmål: Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all 

kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, integration och solidaritet.         

1.1  Resultatmål: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Ta fram kommunövergripande plan för arbetet med barnkonventionen X       

Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser politisk nivå X       

Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser tjänstemannanivå X       

Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser X       

Andel beslut där barnchecklista beaktats     100%   

Andel beslut där barnkonsekvensanalys har använts (utifrån 
barnchecklistan) 

    100%   

 
 
 
 
 

Ram 2017: 58,649 mnkr 
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1.1.1 Verksamhetsmål: 

Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser 

 
 

1.2  Resultatmål: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala 

processer År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Utbildning i social hållbarhet, folkhälsa och kommuninvånarnas hälsoläge för 
att skapa en gemensam kunskapsbas (politiker och tjänstemän) 

X       

Utbildning i konsekvensbeskrivning av folkhälsa i tjänsteskrivelser 
(tjänstemän) 

X       

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av folkhälsoperspektivet i 
tjänsteskrivelser 

    100%   

         

1.2.1 Verksamhetsmål:         

Skapa ny organisering och struktur för folkhälsoarbetet         

 

2. Inriktningsmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut         

2.1  Resultatmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

I mallen för tjänsteskrivelse ska ett förtydligande göras av miljöaspekterna X       

Utbildning för tjänstemän som skriver tjänsteskrivelser om hur man tolkar 
miljöaspekter i tjänsteskrivelse X     

  

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av miljöaspekten i tjänsteskrivelser     100%   

          

2.1.1 Verksamhetsmål:         

Utbildning för tjänstemän som skriver tjänsteskrivelser om hur man tolkar 
miljöaspekter i tjänsteskrivelse         

 
Näringsliv och arbete         

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och 

andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling         

5.1  Resultatmål: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som attraktivt 

besöksmål År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Färdigställd handlingsplan  -   1   

          

5.1.1 Verksamhetsmål:         

Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft         

 
5.2  Resultatmål: Utveckla servicekontorets verksamhet År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Utbildningstillfällen för servicekontorets personal   2   1    

 Utvärdering av verksamheten  -   1    

          

5.2.1 Verksamhetsmål:         

Skapa förbättrad enhetlig service och mottagande         

Förbättrad kvalitet och effektivitet. Kvalitetssäkrad verksamhet         

 

 

 

 
5.3  Resultatmål: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Ny näringslivsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 

Kommunstyrelsen 
1   -   

Påbörjat genomförande av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi och 
budgetanslag 

-   1   

          

5.3.1 Verksamhetsmål:         

Skapa förutsättningar för nya företagsetableringar         

Stärka relationen mellan Munkedals kommun och det lokala näringslivet         

 
5.4  Resultatmål: Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals 
kommun År 2016 År 2017 
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Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Ny landsbygdsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 
Kommunstyrelsen 

1   -   

Påbörjat genomförandet av handlingsplan kopplad till Landsbygdsstrategi och 
budgetanslag 

-   1 
  

     

5.4.1 Verksamhetsmål:         

Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft         

 
5.5  Resultatmål: Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Studiebesök tillsammans med kommunens upphandlare för att ta del av goda 
exempel 

2   -   

Reviderad upphandlingspolicy alternativt framtagande av upphandlingsstrategi för 
innovativ upphandling. 

-   1   

         

5.5.1 Verksamhetsmål:         

Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att fler företag i delregionen 
tycker det är intressant att lämna anbud. 

    
    

Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att andelen produkter som är 
producerade enligt svenska lagar och avtal, samt att andelen ekologisk och 
närproducerad mat ökar i kommunens verksamheter.         

 
Fritid och kultur           

7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär 

och god kvalitet   

          

7.3 Resultatmål: Minska droganvändningen  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. 80%       -   

Andel tobaksfria elever i åk 9  80%    -   

         

7.3.1 Verksamhetsmål:         

Samverkan mellan kommunala verksamheter samt polis t ex genom 
Konradgruppen och lokala BRÅ.         

Skapa engagemang mot droger genom aktivitet på tema ANDT         

 
Rollen som arbetsgivare        
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 
som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 
mångfald.         

8.1 Resultatmål: Ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan fram till 
2018, utifrån arbetsmiljöpolicyn År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska ohälsan  7 %   5%   
         

8.1.1 Verksamhetsmål:         

 Handlingsplan för öka hälsa skall vara färdig         

 Ta fram rutiner för uppföljning av handlingsplanen         

 
Styrning och ledning         

9. Inriktningsmål: Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet 
följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var 
fjärde år         

9.1 Resultatmål: Utveckling av policydokument: styr- och ledning samt 
ägarpolicyn År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Skapa förutsättningar för bättre koncernsamråd  1       

 Se över budgetprocessen -tydliggöra resurser mot grunduppdrag     1   

Ta fram definition av vad grunduppdraget är inom varje sektor     1   

          

9.1.1 Verksamhetsmål:         

Ekonomi: Samråd tidsplan/ med i budgetprocessens tidsplan (möten)         
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Ekonomi: Uppdrag resursfördelning verksamhet- 2016-2018         

Ekonomi: Finansieringsprincip övergripande resursfördelning- 2016-2017         

Kvalitetsgrupp: Definiera grunduppdrag per verksamhets- kvalitetsgrupp 2017        

 
9.2 Resultatmål: Fortsatt arbete med implementering av beslutsstödsystem  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Modul för budget och prognos     1   

Drift av personalrapporter i Hypergene 1       

Drift av skolrapporter i Hypergene 1       

Införande och drift av delårsrapport i Hypergene 1       

Modul för vård och omsorg     1   

          

9.2.1 Verksamhetsmål:         

Samtliga verksamheter ska kunna rapportera in ekonomi och mål samt övrig 
uppföljning i hypergene under 2016 (i ny delår/bokslutsrapport)         

Under 2016 planera genomförandet av budgetmodul, 2017 implementera 

modul         

Fortsatt utveckla styr och ledningssystemet         

Implementering av PA rapporter samt Utbildning av användandet av PA 
rapporter till alla chefer år 2016         

Uppstart kvalitetsrapport barn och Utbildning i hypergene år 2016         

Implementering av skol rapporter samt utbildning av användandet av 
skolrapporter till rektorer. År 2016         

 
9.3 Resultatmål: Fortsatt arbete med förtydligad struktur för kommunens 
styrdokument. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Uppdatera/revidera policydokument 10   10   

         

9.3.1 Verksamhetsmål:         

Ekonomi: De uppdaterade ekonomistyrningsprinciperna ska vara kända i 
kommunen 2016         

Ekonomi: Avsluta inaktuella styrdokument         

Adm: Tydliga riktlinjer för framtagande av styrdokument.         

Adm: Förbättrade enhetliga mallar.         

 
9.4 Resultatmål: Förbättra kommunens information till och dialog med 
medborgarna. (bla. via webben) År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%)  100   100    

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling? (%) 

40   43   

          

9.4.1 Verksamhetsmål:         

 Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft        

 
9.5 Resultatmål: Fortsatt arbete med 
beslutandeprocessen/beredningsprocessen. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Handläggare i Ciceron handläggarstöd 5   10   

 Processer i sammanträdesstöd för förtroendevalda 2   3   

         

9.5.1 Verksamhetsmål:         

 Effektivare hantering av tjänsteskrivelser och sökningar i diariet         

 Effektivare distribution av sammanträdeshandlingar.         
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Framtid 
Inom kommunledningskontoret återfinns tillväxt- och kultur samt de interna stödfunktionerna 
administration, personal och ekonomi. Framtiden är därför skiftande men alla frågor och områden har det 
gemensamt att de är av central betydelse för kommunens utveckling. En kommun måste ha välfungerande 
interna verksamheter för att kunna bedriva ett fullgott utåtriktat arbete till gagn för kommunens alla 
invånare.  
 
Personalenheten samordnar kraftsamlingen med målet att minska ohälsan i förvaltningen, genom att 
färdigställa en handlingsplan för att minska ohälsan. Fortsatt arbete med att förtydliga arbetsmiljöansvaret 
genom att ta fram rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och implementera systemstöd för 
arbetsskador och tillbud. Personalenheten kommer att bedriva ett strategiskt arbete för att kvalitetssäkra 

all rekrytering i kommunen. En översyn av lönebildningsprocessen med tillhörande rutinbeskrivningar 
kommer att implanteras i förvaltningen.  
 
Ekonomienheten kommer att vara delaktig i arbetet med införandet av Hypergene som är ett 
beslutsstödsystem för kommunens ledning. Detta kommer på sikt att förändra ekonomienhetens 
arbetssätt gentemot verksamheterna och kommunens ledning. Enheten kommer under året att fortsätta 
arbetet med översyn av budgetprocessen. 
 
Den gemensamma löneenheten för Lysekil, Sotenäs och Munkedal med placering i postens f.d. lokaler i 
närheten av Forum. Denna verksamhet – liksom IT och miljö – bör särskilt följas för att få ut de 
förväntade positiva effekterna av samarbetet, ex. beträffande kompetens och effektivitet. 
 

Några kommande områden som bör uppmärksammas: 
 
Arbetet med införande av styr- och ledningssystem pågår och kommer att fortsätta under de kommande 
åren. Detta tillsammans med en revidering av budgetprocessen genom att en resursfördelningsmodell 
kommer att implementeras inför budget 2018.   
 
Utredningen av allaktivitetshuset, utredning av servicekontor, förankringen av ägarpolicy och principer för 
bolagsstyrning är några större uppdrag som kan nämnas förutom att stort fokus kommer att handla om 
diskussioner kring kommunens ekonomi och det fortsatta arbetet. 
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Sektorn för Samhällsbyggnad 

Ekonomisk ram 

 

 

 
Ekonomisk ram År 2017 

Budget 2016 89,967 

Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2016 0,368 
Tillfälligt kommunbidrag migration 3034 0 
Budget 2016 90,335 
Tillfälligt kommunbidrag migration 3034 0 

Utökning ram beslutad i KF 2016-10-27 § 71 4,637 
Prisuppräkning 2017 0,069 
Löneökning jan-mars samt tim/ob 2017  0,243 
Omorganisationer 2017 2,908 

Summa budget 2017 98,192 

 
        

Verksamhetsförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2017 

Drift Dingle 5,400 

Utökning av ram 5,400 

Nedläggning ishall (helårseffekt) -1,000 
Lägre lokalkostnader  -1,000 
Omfördela inom KS (Lättnad) 1,237 

Anpassning av ram - 763 

 Summa verksamhetsutökning 4,637 

 

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Samhällsbyggnad har fått kompensation för löneökning samt kapitalkostnader 2016 samt utdelning av pris- 
och tim/ob för 2017 på totalt 0,680 mnkr. Löneökningar för tillsvidare 2017 finns avsatta hos kommunchef 
och kapitalkostnader för 2017 finns avsatt centralt.  
 

Omorganisationer   
Omfördelning av budget har skett för Kost och Städ mellan samhällsbyggnad och sektor Stöd. 

 

Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2016-05-25 
§ 84.  
 
  

Ram 2017: 98,192 mnkr 
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Verksamhetsmål 
Samhällsbyggnad har tagit fram verksamhetsmål utifrån de tre resultatmål som Kommunstyrelsen har 
tagit fram utifrån två av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 

Näringsliv och arbete         

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

5.1  Resultatmål: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (utfall 2015 13,9%) 14,5%   15,5%   

Påbörja mätning av andelen närproducerade livsmedel  JA    -   

Andelen inköpta närproducerade livsmedel (Götaland)  -   >2016   
         

5.1.1 Verksamhetsmål:         

Öka andelen ekologiska livsmedel inom valda områden         

Mäta och utvärdera andelen närproducerade livsmedel          

 

Samhällsbyggnad och infrastruktur         

6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.         

6.1 Resultatmål: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Genomföra/undersöka nyttjandegraden/-tiden i kommunala lokaler (JA/Nej) JA       

Förbättra nyttjandegraden jämfört med 2016 (%) 

-   

> 

år2016    
        

6.1.1 Verksamhetsmål:         

Genom inventering av lokalernas beskaffenhet och användning bättre kunna 
nyttja dem          

Presentera tillgängliga ytor när verksamheten efterfrågar         

 

 
 
 

6.2 Resultatmål: Energianvändningen i kommunala lokaler ska minska  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska energianvändningen (KWH/m2) < 162   < än 2017   

Öka andelen förnyelsebar energi (%) > 95   > än 2016   
 

        

6.2.1 Verksamhetsmål:         

Genom energieffektivisering förbättra energianvändningen i kommunala 
lokaler         

Konvertera anläggningar till förnyelsebar energi         

Framtid 
Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär en 
kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars vore fallet. 
Inom sektorns verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent personal. Inom 
tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten med andra kommuner. 
 
Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter bör även framöver vara god 
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Sektor Omsorg 

Avdelning för Vård och Äldreomsorg 

Ekonomisk ram 

 

 

 
Ekonomisk ram År 2017 

Budget 2016 127,577 
Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2016 2,848 
Tillfälligt kommunbidrag migration 3034 0 
Budget 2016 130,425 

Tillfälligt kommunbidrag migration 3034 0 
Utökning ram 2017 beslutad i KF 2016-10-27 § 71 0,830 
Prisuppräkning 2017 0,029 
Uppräkning tim ob samt jan-mars/april 2017 1,643 
Omorganisationer -2,195 
Summa Budget 2017  130,733 

 
 

Ramförändringar Drift År 2017 

Volymökning hemtjänst 0,830 

Utökning av ram, mnkr 0,830 

 

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Vård och omsorgs har fått kompensation för löneökning samt kapitalkostnader 2016 samt utdelning av pris- 
och tim/ob för 2017 på totalt 4,520 mnkr. Löneökningar för tillsvidare 2017 finns avsatta hos kommunchef 
och kapitalkostnader för 2017 finns avsatt centralt. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Omorganisationer  
Omfördelning har gjorts inom Sektor Omsorg men även inom KS. Totalt har 2,195 mnkr lyfts ur avdelning 
Vård och äldreomsorgen. 
 

Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2016-05-25§ 

84. 

 Utökade behov hemtjänst  

Verksamhetsmål  
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. Kommunstyrelsen har tagit 
fram 6 resultatmål för vård och omsorg utifrån 3 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 

4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de 
får de stöd som behövs, när det behövs utifrån behov 

  

Boende för äldre + Stöd till personer med demenssjukdom         

4.1  Resultatmål:  Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det 
ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 80%   84%   

Antal miljöanpassningar 5   10   

Andel personal med eftergymnasial demensutbildning  50%   50%   

Andel tillls vidareanställd personal som genomfört demens-ABC  100%   100%   

          

4.1.1 Verksamhetsmål:         

Förbättra boendemiljön så att den underlättar för personer med 
demenssjukdom eller annan kognitiv svikt         

Alla nyanställda inom Vård och Omsorg ska under sitt första halvår ha 
genomgått Svenskt demenscentrums webbutbildning "Demens ABC"         

Utvekla demensnätverken för undersköterskor         

Ram 2017: 130,733 mnkr 
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Stöd till anhöriga          

4.2  Resultatmål: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån 
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens 
verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare 4   4   

  
 
         

4.2.1 Verksamhetsmål:         

Utbilda stödpersoner i hemtjänsten som kan vara ett stöd till personer med 
demenssjukdom och närstående         

Personalen ska stödja den enskilde i att hålla kontakt med anhöriga och 
vänner         

Anhöriga/närstående ska känna sig välkomna i mötet med oss, ges 
möjlighet till delaktighet och uppleva att dom får ett bra bemötande     

 
Organisation och samverkan         

4.3  Resultatmål: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till 
en fungerande samverkan – internt och externt, för att genom detta kunna 
utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Återinläggning på sjukhus < 7 %   < 5%   

Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsbesked (KLARA statistik)  3,5   3   

Aktiviteter i samverkan med andra kommuner 2   4   

          

4.3.1 Verksamhetsmål:         

Förbättra tvärprofessionell samverkan för att möta särskilda behov inom 

VO, LSS, psykiatri          

Vidareutveckla samverkan med Närhälsan kring personer med demens         

Samverkan inom SML och IT-enheten utveckla eHälsa och 

välfärdsteknologin inom omsorgen     

Samverka med föreningar och frivilliga för ett bredare utbud av aktiviteter 
och gemenskap     

 
Boende för äldre (samhällsbyggnad)         

6. Inriktningsmål: Kommunen kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur   

6.1  Resultatmål: Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett 

ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Påbörjad detaljplan (Aktivitet)  ja   -   

          

6.1.1 Verksamhetsmål:         

ÄO övergripande: Förbereda och planera för Äldrecenter          

 
Medarbetare, ledarskap och kompetensförsörjning         

8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, 
jämställdhet och mångfald.   

8.1  Resultatmål: Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna 
gemensamt arbeta för att skapa ett en god arbetsmiljö och minskad 
ohälsa År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andel anställda med utbildning  99%   100%   

Sjukfrånvaro 

minskande 

0,5 %från 
2015 

  

minskande 

0,5 %från 
2016 

  

Personalomsättning omsorgspersonal särskilt boende och hemtjänst  18%   15%   

          

8.1.1 Verksamhetsmål:         

Organisationen ska skapa förutsättningar för medarbetares engagemang 
och delaktighet i utvecklingsprocesser         

Tydliggöra utvecklingsmöjligheter och möjliga karriärvägar     
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8.2 Resultatmål: Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i 
äldreomsorgen – så att fler ser vård- och omsorg som ett attraktivt 
arbetsområde och vill utbilda sig År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

minskad introduktionstid < 2015   < 2016   

antal elever/praktikanter >2015   >2016   

Fler utbildade praktikhandledare på enheterna  >2015  >2016   

          

8.2.1 Verksamhetsmål:         

Enheterna inom vård och omsorg ska erbjuda elever bra och lärorika 
praktikplatser         

Vård och omsorg ska ha en övergripande strategi för vikariehantering och 
arbeta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan     

Arbeta fram ett tydlig introduktionsprogram för samtliga professioner inom 
VO     

Framtid 
Antalet äldre över 80 år i Munkedals kommun kommer öka under perioden 2015-2025 och kommer 
sannolikt innebära ett ökat omsorgsbehov. Mycket tyder på att det också kommer bli svårare och förenat 

med stora kostnadsökningar att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. Munkedal har stora 
pensionsavgångar de närmsta åren bland personalen inom äldreomsorgen. I det gap som uppstår kan 
välfärdsteknologi bidra till att frigöra tid för personal åt sådant som verkligen kräver mänskliga kontakter.  
En sund utveckling av välfärdsteknologi inom kommunens äldreomsorg är en viktig strategisk satsning i 
det förebyggande arbetet. 

 

Avdelning Stöd                                                                                       

Ekonomisk ram 

 

 

 

Ekonomisk ram År 2017 

Budget 2016 90,832 

Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2016 2,577 

Tillfällig utökning år 2016 proj 3034 0,502 

Budget 2016 93,911 

Tillfälligt kommunbidrag migration 3034 -0,188 

Utökning ram 2017 beslutad i KF 2016-10-27 § 71 0,650 

Prisuppräkning 2017 0,317 

Uppräkning tim ob samt jan-mars/april 2017 0,653 

Omorganisationer -46,020 

Budget 2017 49,323 

 

Ramförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2017 

Utökning LSS 0,650 

Verksamhetsutökning 0,650 

 
   

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Avdelning Stöd har fått kompensation för löneökning samt kapitalkostnader för 2016 med 2,577 mnkr, 
inklusive IFO, samt utdelning av pris- och tim/ob för 2017 på totalt 0,970 mnkr. Löneökningar för tillsvidare 

2017 finns avsatta hos kommunchef och kapitalkostnader för 2017 finns avsatt centralt och fördelas ut när 
avtalen är klara och investeringarna aktiverade. 

 

Omorganisationer  
Omfördelning mellan avdelning Stöd och avdelning IFO har gjorts. Där IFO lyfts ut med 41,793 mnkr. Det 
har även gjorts en omfördelning inom Sektor Omsorg men även mot KS där ytterligare 4,533 mnkr lyfts ur 
avdelning Stöds budget. Totalt har 46,02 mnkr lyfts ur budgeten. 
 

Ram 2017: 49,322 mnkr 
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Verksamhetsförändring  

Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2016-05-25 
§84. 

Verksamhetsmål 
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. 
Kommunstyrelsen har tagit fram 5 resultatmål för sektor Stöd utifrån 4 av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål.  
 

Utbildning          

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt   

3.1  Resultatmål: Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 

sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

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

100%   100% 
  

 
    

3.1.1 Verksamhetsmål:         

Utvecklad samverkan med varje individ/brukare, myndigheter och andra 
aktörer.         

 

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

År 
2016   

År 
2017   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100%   100%   

         

3.2.1 Verksamhetsmål:         

Samarbete med andra aktörer för att ge individuell utbildning         

 
4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det 
stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov.   

4.1  Resultatmål: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika 

individers specifika behov.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng (10 
delfrågor om kvalitet) 

72%   75%   

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov Ja   -   

Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering -   Ja   

          

4.1.1 Verksamhetsmål:         

Utreda möjligheten för boende inom stöds insatser att ha möjlighet till 
internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten   

      

Säkerställa att varje enhet arbetar med utbildning och arbetssätt som 
anpassas utifrån individens insatsnivå         

Kvalitetsmått och nivågruppering implementeras i verksamheterna.          

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

5.1  Resultatmål: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 

försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens 
olika sektorer.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal OSA anställningar  10 st      

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal 
praktikplatser (KAS) Budget till 20 platser 40 platser KF 

Enligt 
KFs 

tilldelning      

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 

A. Börjat arbeta, andel (%) Kommunal arbetsmarknadsstatistik KAS 10      

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten. (Antal platser) 9      
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5.1.1 Verksamhetsmål:         

Bereda verksamheterna för att kunna ge stöd och kunna ta emot praktikanter.         

 
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 
som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 
mångfald          

8.1  Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera 

socialsekreterare (adekvat personal?) År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Handlingsplan för rekrytering av socialsekreterare Ja       

Antal anställda som genomgått validering eller vidareutbildning 45   60   

Minska sjukfrånvaron till 7,5%   7%   

    

8.1.1 Verksamhetsmål:         

Arbeta med implementering av kommunens rehabiliteringsplan.         

Marknadsföra kommunen som den goda arbetsgivaren.         

Framtid 
Vi bedömer en volymökning inom området rent generellt. Vi ser att behoven inom LSS kommer öka och att 
boendestödet har ökat kontinuerligt de sista åren. När det gäller integrationen är prognoser och framtid 
alltför osäker att bedöma, avdelningen kommer att hantera det med de statliga medlen. 

 

Avdelning Individ och familjeomsorg                                                                                      

Ekonomisk ram 

 

 

 

Ekonomisk ram År 2017 

Budget 2016 90,832 

Löneökningar och kapitalkostnad april-dec 2016 2,577 

Tillfällig utökning år 2016 proj 3034 0,502 

Budget 2016 93,911 

Tillfälligt kommunbidrag migration 3034 -1,992 

Minskning ram 2017 beslutad i KF 2016-10-27 §71 -1,650 

Prisuppräkning 2017 0,465 

Uppräkning tim ob samt jan-mars/april 2017 0,227 

Omorganisationer -51,760 

Summa budget 2017 39,201 

 

Verksamhetsförändringar Drift, mnkr Budget 2017 

Institutionsvård och familjehem -1,650 
Summa anpassning ram -1,650 

   

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Avdelning IFOs kompensation för löneökning samt kapitalkostnader ingår i avdelning Stöds ökning för 
2016. Utdelning av pris- och tim/ob för 2017 på totalt 0,692 mnkr. Löneökningar för tillsvidare 2017 finns 
avsatta hos kommunchef och kapitalkostnader för 2017 finns avsatt centralt och fördelas ut när avtalen är 
klara och investeringarna aktiverade. 

 
Omorganisationer  
Omfördelning mellan avdelning IFO och avdelning Stöd har gjorts. Där Stöd lyfts ut med 52,423 mnkr. Det 
har även gjorts en omfördelning inom Sektor Omsorg där 0,357 mnkr tillkommit till avdelning IFOs budget. 
Totalt har 51,760 mnkr lyfts ur budgeten. 
 

Verksamhetsförändring  

Avdelningen har ett sparkrav på 1650 tkr under 2017. Detta ska sparas på institutionsvård Barn och Unga 
samt familjehemskostnader.  

Ram 2017: 39,201 mnkr 
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Verksamhetsmål 
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. 

Kommunstyrelsen har tagit fram 4 resultatmål för avd Individ och familjeomsorg utifrån 2 av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål.  
 

Utbildning          

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 

framåt   

3.1  Resultatmål: Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 

sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

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

100%   100% 
  

     

3.1.1 Verksamhetsmål:         

Utvecklad samverkan med varje individ/brukare, myndigheter och andra 
aktörer.         

 

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

År 
2016   

År 
2017   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100%   100%   

         

3.2.1 Verksamhetsmål:         

Samarbete med andra aktörer för att ge individuell utbildning         

 
3.3  Resultatmål: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i 
syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller 
senarelägga mer omfattande insatser. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn 4 300      

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 200      

Barn i familjer med ekonomiskt bistånd/ekonomiskt utsatta barn % 4,5%      

Unga vuxna med försörjningsstöd % 8,0%      

          

3.3.1 Verksamhetsmål:         

Utveckla hemmaplanlösningar för att säkerställa kvalitet och effektivare 
resursutnyttjande Att minska kostnaderna för placeringar på institution och 
familjehem         

 
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 

som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 
mångfald          

8.1  Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera 

socialsekreterare (adekvat personal?) År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Handlingsplan för rekrytering av socialsekreterare Ja       

Antal anställda som genomgått validering eller vidareutbildning 45   60   

Minska sjukfrånvaron till 7,5%   7%   

    

8.1.1 Verksamhetsmål:         

Arbeta med implementering av kommunens rehabiliteringsplan.         

Marknadsföra kommunen som den goda arbetsgivaren.         

 
Framtiden 
En stor utmaning för IFO är att nu få behålla befintlig personal då vi har många kompetenta och erfarna 
medarbetare. Speciellt när det gäller socialsekreterare där det är ett svårt läge i hela landet 
gällande rekrytering och att de stannar. Vi har haft en stor omsättning på personal speciellt inom barn 
och unga vilket är kostsamt under de senaste åren men nu ändå lyckats i rekryteringar.  
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Den största utmaningen är att kunna hitta egna familjehem istället för att tvingas köpa 

familjehemsvård och institutionsvård. De ekonomiska förutsättningarna inom dessa två områden visar för 
närvarande ett underskott samtidigt som det är där avdelningens sparkrav ligger sen tidigare beslut. 
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Sektor för Barn och utbildning 

Ekonomisk ram 

 

 

 

Ekonomisk ram  År 2017 

Budget 2016 202,653 

Löneökning 9 mån och kapitalkostnad 2016 2,851 

Tillfällig kommunbidrag migration proj 3034 1,399 

Budget 2016 206,904 

Tillfällig kommunbidrag migration proj 3034 -1,399 

Utökning ram 2017 beslutad i KF 2016-10-27 § 71 0,450 

Prisuppräkning 1,361 

Uppräkning tim/ob samt löneökn jan-mars/apr 2017 1,011 

Omorganisationer 0,005 

Summa Budget 2017 208,332 
    

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Sektor Barn och utbildning har fått kompensation år 2016 för årets löneökningar samt kapitalkostnader med 
2,851 mnkr. För år 2017 erhålls uppräkning av löner jan-mars/april samt tim/ob-ersättning med 1,011 mnkr 
samt utdelning av prisökning på totalt 1,361 mnkr. Löneökningar för tillsvidare 2017 finns avsatta hos 
kommunchef och kapitalkostnader för 2017 finns avsatt centralt. 
 
 I budget 2017 föreslogs omfördelning inom kommunstyrelsens ram. där Barn och utbildning skulle få öka 

sin ram med 1,163 mnkr pga volymökningar.  
 
 Uppdrag från Kommunledningen minska ramar inom nämnderna totalt med 9,3 mnkr. Varav 0,213 mnkr 

för Barn och utbildning. 
 

Verksamhetsbehov/Anpassningar, mnkr 
Budget 

2017 

Ökat antal barn i förskolan 0,845 

Minskat antal barn i fritidsverksamhet -0,845 

Ökade planerade kostnader i grundskolan för asylbarn 4,000 

Bidrag från Migrationsverket för extra kostnader -4,000 

Ökat antal barn i grundskolan 5,065 

Varav antal asylbarn genererar ersättning genom bidrag -5,065 

Prisökning biljetter Västtrafik 8,3 % per år minus uppräkning 2,2% 0,385 

Ökade lokalkostnader Önnebacka förskola 0,318 

Särskolan minskade intäkter Interkom ersättning 1,150 

Särskolan minskning personal -0,150 

Avsluta vårdnadsbidraget -0,070 

Reglering av tjänster inom tonårsgruppen -0,470 

Utökning av ram inom kommunstyrelsen 1,163 

 

Omfördelning inom KS  1,163 

Minska 25% inom tonårsgruppen. -0,113 

Stödteamet tas bort -0,600 

Summa BoU ram 0,450 

 

Omorganisationer  
Reglering av budgetanslag mellan AME och Fritid/Kultur med 5 tkr. 
 

 

Ram 2017: 208 332 mnkr 
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Verksamhetsförändringar Utökningar och anpassningar 
Ytterligare volymökningar har noterats inom förskola och grundskola vilket innebär ökat budgetbehov enligt 
det resursfördelningssystem som används för fördelning av budget till de olika verksamheterna. 
Förhoppningen är att ersättningen från Migrationsverket skall finansiera dessa utökningar inom grundskolan. 
Inom fritidsverksamheten har det inte varit samma ökning varför prognosen visar på en minskning vilket 
finansierar en mindre ökning i förskolan (5 barn). Förskolan ökar med 95 barn från tidigare beräkning Se 
särskild tjänsteskrivelse 2016-11-30.  Totalt en ökning av 100 barn i kommunens förskolor. 
 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2016-05-25 § 84.  

 
Riskbedömning 
Under 2016 har BoU anställt studiehandledare, SvA-lärare och modersmålslärare, extra resurser inom 
centrala elevhälsan, utökning enhetschef inom förskolan. Om antal elever kvarstår under år 2017 och bidrag 
till kommunen minskar/försvinner uppstår stora svårigheter om inte resurstilldelningen ökar i samma 
omfattning som elevtalen ökar.  
 
Då kommunbidraget inte räknas upp i relation till fler barn i verksamheterna uppstår en minskad 
personaltäthet/lärartäthet om inte anställningar verkställs relaterade till verkligt behov. Under år 2017 
beräknas ersättning erhållas från Migrationsverket som motsvarar den personalförstärkning som behövs för 
att möta de behov våra nyanlända elever har för att nå måluppfyllelse. 
 

Antalet barn är högt och kommunen erhåller bidrag om 2,2 mnkr för att satsa på de lägre stadierna i skolan. 
Resursfördelningen inom skolan är redan låg så lågstadiesatsningen behövs för att stärka inom de lägre 
åldrarna och förbättra måluppfyllelse och kvaliteten i skolan. Detta bidrag skall återredovisas varför det finns 
risk för återbetalning om lärartätheten minskar.  

 
Riskbedömning för brukare – riskerna är allvarliga 
Om statliga bidrag från skolverket samt Migrationsverket inte erhålls uppstår minskade möjligheter för 
barn/elever att nå målen som de är utfästa i nationella styrdokumenten (skollag och läroplaner). Risker 
gällande barns säkerhet i förskolan och på fritidshemmen. Barn i kommunens små skolor kommer inte att 
kunna ges lagstadgad undervisningstid (enligt timplan). Barn i behov av särskilt stöd kommer ej fullt ut att 
ges möjligheter till det särskilda stöd de enligt skollagen har rätt till (stödundervisning, stöd av 
elevassistent/stödperson). För vissa barn i behov av omsorg i tillägg till behov av pedagogiskt stöd kommer 
neddragningar av personal att innebära säkerhetsrisker (barn med autism, rullstolsburna barn, barn med 

diabetes och andra diagnoser med medicinering etc). Det förebyggande arbetet med elever som inte kommer 
att nå målen och som i tillägg har en social problematik(arbetas idag med av Stödteamet)kommer att minska 
och risk uppstår för ytterligare kostnadsökningar inom sektor Stöd. Risk för antal ärenden om mobbning och 
kränkande behandling ökar. Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barnombudsmannen kan åter 
komma att öka.  
 
Riskbedömning för personalen  
Om antalet barn kvarstår utan erhållande av de statliga bidragen kommer arbetssituationen att bli ohållbar 
för personal på alla nivåer. Personalen får ansvara för fler arbetsuppgifter, får större ansvar i barngrupper, i 
hög utsträckning få ansvara för barn i behov av särskilt stöd i tillägg till andra arbetsuppgifter. Detta 
kommer att öka personalens upplevelse av stress och otillräcklighet.  

Risk föreligger nu att ohälsotalen åter ökar, och som en trolig konsekvens, kommer även kostnaderna (för 
timvikarier) att öka. Personalflykt till andra kommuner. 

Verksamhetsmål 
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. Kommunstyrelsen har tagit 
fram 4 resultatmål för Barn och utbildning utifrån två av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 2 resultatmål 
har organisatorisk flyttats till barn och utbildning från tillväxt. Totalt 6 resultatmål.  
 

Utbildning          

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt.   

3.1  Resultatmål förskola: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag 

använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Varje avdelning rapporterar till förskolecheferna en gång i månaden på APT 10 ggr   10 ggr   

          

3.1.1 Verksamhetsmål:         

Varje förskoleavdelning schemalägger en pedagogisk utemiljöaktivitet om 
dagen.         
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3.2  Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk 
utbildning inom vuxenutbildningen. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100%   100%   

         

3.2.1 Verksamhetsmål:         

Samarbete med andra aktörer för att ge individuell utbildning         

 
3.3  Resultatmål: Alla ungdomar 16-19 år skall erbjudas aktiviteter utifrån 
kommunens aktivitetsansvar. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Mätning av antal ärenden 2 ggr/år 16-19 år 2   2   

Erbjuder alla ungdomar aktivitet 100%   100%   

         

3.3.1 Verksamhetsmål:         

Uppdraget är att kunna erbjuda Ungdomar mellan 16-19 år lämpliga 
individuella åtgärder.         

 
3.3  Resultatmål: Främja samverkan och samarbete mellan kommunens 
olika verksamheter för gott resursutnyttjande.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Nätverksmöten 2   2   

          

3.2.1 Verksamhetsmål:         

Sprida goda pedagogiska arbetssätt för ökad kunskap inom barn och 
Utbildning         

 

 

Fritid och kultur          
7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär 
och god kvalitet         

         
     

7.1 Resultatmål: Samordna fritidsverksamheter och behovet av mötesplatser 
under samlingsbegreppet Allaktivitetshus     År 2016      År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Tydliggöra begreppet Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1       

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)     1   

Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet  3   3   

Skapa en kulturskola -   1   

      
    

7.1.1 Verksamhetsmål:         

Kultur och fritid ansvarar för utvecklingen av Allaktivitetshus         

Samordna mötesplatser för ungdomar          

Genomföra översyn av budgeterade medel till föreningslivet         

Främja det tätortsnära friluftslivet genom motionsspår och vandringsleder 
 

    

Utveckla "Ljusfesten" i Örekilsparken tillsammans med föreningar och företagare     

Ta fram en ny Kultur-och fritidsplan för 2016-2019     

Utveckla besöksnäringen med fokus på natur-, friluftslivs- fritids - och kultursektorn. 
 

    

 
7.2 Resultatmål: Fortsatt bredda verksamheten i biblioteket År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17  på 
vardagar? (tim) 

2   2 
  

Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) 24   24   

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 5    5   

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

5    5 
  

Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang 5    5   
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7.2.1 Verksamhetsmål:         

Läsfrämjande för barn- och unga          

Bredda samarbetet med skolan         

Framtid 
Med anledning av kommunens ansträngda ekonomi är det viktigt att vi prioriterar och fokuserar på den 
lagstadgade verksamheten. Samtidigt behöver kommunen arbeta för att bli en attraktiv kommun att bo och 
leva i. Där fyller skolan och barnomsorgen en mycket viktig funktion. En kvalitativ skola är en skola där barnen 
är trygga och når långt i sina måluppfyllelser. Forskning och erfarenhet påvisar vikten av att klara skolan 
vilket minskar riskerna till utanförskap på olika sätt. Avklarad utbildning utgör en god grund för en god framtid 
och bra livskvalitet. 
Barn och ungdomar som fullföljer sin utbildning har långt större förutsättningar till anställningar och skapar 
naturligtvis möjligheter till fortsätta högre studier. Att skava för mycket på resurserna till förskola och skola 
ökar med största sannolikhet belastningen för samhället i stort i ett senare skede och då blir kostnaderna 

mycket högre. 
En avsiktsförklaring med handlingsplan är framtagen i samverkan mellan sektor Barn och utbildning och sektor 
Omsorg och socialtjänst i syfte att förbättra och effektivisera insatserna för varje barn som riskerar att fara 
illa eller redan finns i en riskfylld miljö. Handlingsplanen ska verkställas innevarande år och hållas uppdaterad 
och utvecklas framåt. 
 
På sikt är målet att anpassa förskolans verksamhet enligt de riktlinjer som Skolverket har tagit fram. Det 
innebär bl.a. färre barn i barngrupperna. Förskolan har hittills arbetat fram mycket bra strukturer för att få 
en likvärdig förskola i kommunen bl.a. genom kvalitetshöjande insatser som t.ex. samordnad 
kompetensutveckling för förskolans personal. Viktigt att även framåt hålla i och utveckla detta vidare. 
 
Inom grundskolan har ett strategiskt kvalitetsarbete förbättrat skolresultaten men målet framåt är att nå ännu 

längre. En plan presenterades för Skolinspektionen vid uppföljningsmöte i april 2013. I planen betonas hela 
skolans lärandeuppdrag; från förskola till gymnasieskolan och att arbeta med den röda tråden i elevers 
lärande. I planen ingår även att åter höja lärartätheten.  
Vidare ingår omstruktureringar gällande särskilt stöd (specialpedagoger i centrala elevhälsan och ökade 
satsningar på kuratorer, IKT-stöd i undervisningen med hjälp av sökta statsbidrag). Ur ett 
framtidsperspektiv skulle en kontinuitet och en stabilitet gällande ekonomiska förutsättningar till sektorn 
gynna utvecklingen för förbättrade resultat och därmed sänka risken för ungas utanförskap och därav ökade 
kostnader inom sektor Stöd.  
 
När det gäller gymnasieutbildningen vuxenutbildningen är ambitionen att utveckla utbudet inom Komvux, 
lärling gymnasiet och förhoppningsvis även kunna starta en förskollärarutbildning i kommunens regi. 
Om kommunen kan förvärva Dingleskolan kommer platsen att kunna utgöra ett kompetenscentrum för hela 

kommunen där många aktörer kan samverka för att öka servicen och utbudet inom flera sektorer. 
 
Framåt vill vi utveckla kultur och fritidsutbudet för kommuninvånarna bl.a. genom att skapa fler mötesplatser 
och aktiviteter. I kommunens kultur och fritidsplan framgår vilka mål som gäller framåt. 
Att kommunen kan erbjuda mötesplatser med olika aktiviteter öppnar även upp möjligheterna för god 
integration.  
KS har lämnat i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunens kulturskola kan komma att se ut och utformas 
utifrån regeringens kulturskolautredning. 
 
Kommunen bör anpassa sitt utbud till personal och elever utifrån den nationella IT-strategin. HT 2016 
påbörjades kommunens IT-strategi, alla i åk 7 fick en egen dator. Planen är att vid varje terminsstart på 

högstadiet ska eleverna tillhandahållas en dator. Omfattande fortbildningsinsatser av skolans pedagoger krävs 
för att de digitala verktygen skall kunna användas i undervisningen för ökad måluppfyllelse hos eleverna. Det 
krävs även en utökad satsning mot F-6 och förskolan när det gäller digitala verktyg. 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienheten

Uppföljning av internkontrollplaner 2016 för 
Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnd och gemensamma 
nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollarbetet för 
kommunstyrelsens verksamhet för 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Byggnadsnämndens återrapportering av 
internkontrollarbetet 2016.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lönenämndens återrapportering av 
internkontrollarbetet 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna IT-nämndens förslag till återrapportering av 
internkontrollplan för 2016.  
 
Kommunstyrelsen noterar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) inte 
inkommit med en återrapport av uppföljning av internkontrollplan för 2016,  
och uppmanar Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) att inkomma med 
återrapport av uppföljning av internkontrollplan för 2016. 
 
 

Sammanfattning 
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall 
även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, 
hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta 
brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller 
brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
För 2016 har internkontrollplaner antagits för respektive område nedan av 
kommunstyrelsen 2015-12-16 med 34 kontrollområden.  

 Kommunledningskontor  
 Sektor Barn och utbildning  
 Sektor Vård och omsorg 
 Sektorn Stöd 
 Sektorn för Samhällsbyggnad 
 Byggnadsnämnd  
 Lönenämnd (LNSML) 
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 It nämnd (ITSML) 
 Miljönämnden i mellersta Bohuslän MNSML 

 
 
En återrapport har nu upprättats (av ansvarig) för varje internkontrollplan, se 
bifogade underlag. Varje punkt på planerna har en bedömning gjorts utifrån att;  
 

 Kontrollområdet fungerar 
 Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas 
 Kontrollområdet fungerar inte. 

 
Av återredovisningen av 34 granskningsområden framgår det att inom sju 
granskningsområden inte fungerar. I huvudsak beror det på att granskningarna inte 
har genomförts. Därför föreslås i dessa fall att dessa granskningspunkter överförs till 
2017 års internkontrollplaner.  
 
Gemensamma nämnder Sotenäs, Munkedal och Lysekil  

 Lönenämnden (LNSML) beslutade den 2016-11-10 § 11 att godkänna 
återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2016.  
 

 En återrapport för 2016 har gått för godkännande till It-nämnden (ITSML) 
den 2016-11-17.  
 

 Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) har inte skickat någon 
återrapportering av internkontrollarbetet för 2016.  

 
Byggnämnden 
En återrapport har gått för godkännande av Byggnadsnämndens uppföljning av 
internkontrollplan 2016 den 2016-12-06. 
 
Bifogar 8 bilagor. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Skickas till: Kommunrevisionen, ekonomichef, controller, kommunchef samt 
sektorchefer 
 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef/ Bitr. kommunchef Kommunchef 
Kommunledningsstab Kommunledningsstab 
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2016

Tidsperiod: 2016-01-01--2016-12-31      

Sektor: Område Barn och Utbildning  Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-16 Dnr KS 2015-218

Upprättad av: Ann-Catrin Göthlin/Marie Wackfelt

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Datum för åter-

rapportering
Anmälan om 

kränkande behandling 

till huvudman

16

Systematisk 

kvalitetskontroll

Rapportering Enhetschef Kontrollera att rutiner 

följs

På APT-

möten

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                                                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Nya blanketter är framtagna 

och ny rutin är skapad

KS 14/12 2016

Införande/användand

e av enhetliga 

blanketter för beslut

8

Systematisk 

kvalitetskontroll

Kontroll av att alla 

enheter inom BOU 

använder enhetliga 

blanketter (Draftit)

Enhetschef Stickprovskontroller juni, aug, 

sept

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Arbetet med att verksamheterna 

använder enhetliga blankett har 

startat men behöver arbetas med 

ytterligare

KS 14/12 2016

Delegationsbeslut 

rapporteras till 

huvudman

10

Rapporter Sektorchef tar upp 

frågan vid möten

Sektorchef Rapportering Alla möten 

inom 

sektorn

Kontrollområdet fungerar                                                                           

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas                               

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Delegationsordningen är 

genomgången och sektorchefen 

har blivit informerad om 

uppkomna ärenden

KS 14/12 2016

Resultat av kontrollen

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun  2016

Tidsperiod: 2016-01-01--2016-12-31 Dnr KS 2015-218

Sektor/område: Område stöd Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-16

Upprättad av: Markus Fjellsson

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

Stöd Kontrollera hantering 

av medicinteckniska 

produker inom  Stöd  

12

Kvalitetssäkri

ng av medicin- 

tekniska 

produkter

Rengöring och 

säkerhets-

bedömning  av  

medicinteckniska 

produkter  

Utsedd arbets-  

terapeut

Kvantitativ brukar-  

undersökning   

(insamling av  

signeringslistor)       

sep-16 Kontrollområdet fungerar      

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas    

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Rutinen  för rengöring och 

kvalitetssäkring av 

medicintekniska produkter  bör 

fortsätta under 2017 för att få ett 

större underlag att utvärdera 

rutin och uppföljning.   

KS 16/12 2016

IFO, 

LSS, 

Psyk.A

ME

Uppföljning av 

systematiskt 

kvalitetsarbete

12

 SOSFS 

2011;9

Kontroll sker på:   

egenkontroll av 

social 

dokumentation                      

Enhetschef 

IFO, 

AME,Psyk, 

LSS

Kontrollera granskning 

är utförd. Inom IFO 

stickprov. 

LSS/psykiatri/ AME 

samtliga.

Under våren 

2016

Kontrollområdet fungerar      

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas    

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Arbetet har inletts för en bättre 

översikt med bl.a. årshjul för att 

få framförhållning inför de olika 

insatserna för 

kvalitetsuppföljning. 

KS 16/12 2016

Resultat av kontrollen
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2016

Tidsperiod: 2016-01-01--2016-12-31    Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-16

Sektor/område: Kommunledningskontoret Upprättad av:  Maria Strömberg Dnr KS 2015-218
sid 1

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

EK Avtalstrohet

16

Policy för inköp och 

upphandling, regler 

för inköp och 

direktupphandling

Kontrollera att inköp 

görs från leverantörer 

med giltiga avtal 

Upp   

handlare

Granska inköp genom stickprov 

av fakturor från leverantörer 

inom visst område. Inköp av 

livsmedel.

stickprov 

under 2016

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Resultatet av kontrollen blev att antalet köp 

inom livsmedel fördelade sig enligt följande: 

72,2 %  avtalsleverantörer, 27,8 %  icke 

avtalsleverantör där det främst är köp av 

diverse livsmedelsbutiker. Åtgärder för att 

förbättra resultatet är:

• Upprätta avtal om kompletteringsköp 

gällande livsmedel

• Begränsa antalet beställare och genomföra 

inköpsutbildningar för att öka kunskapen om 

avtalstrohet

• Genomföra upphandling av bröd

• Samordna samtliga kaffemaskinsavtal

KS 14/12 2016

EK Avtaltrohet-Granska 

rutin för upplägg av 

nya leverantörer 

12

Policy för inköp och 

upphandling, regler 

för inköp och 

direktupphandling

Granska och utveckla 

rutin för upplägg ny 

leverantör för att 

tidigt kontrollera 

avtalstrohet

Ekonom Granska inköp genom stickprov 

samt utveckla rutinen kring 

upplägg av nya leverantörer för 

att få fram statistik för 

området.

juli -15 tom 

juni -16

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

KS 14/12 2016

EK Leasingsperiod bilar

12

Utifrån god 

ekonomisk 

hushållning/ 

Riktlinjer för 

internkontroll

Kontrollera att 

leasingavgift endast 

betalas för avtalad 

leasingperiod.

Ekonomiass./r

edovisningsek

onom

Ta fram avtal från diaret och 

fakturor från ekonomisystem alt 

e-Builder på ansvar 45. 

Kontrollera debiterade månader 

ej överstiger 48 månader.

Alla  

befintliga 

kontrakt 

inom 

bilvården vid 

internkontroll

ens start

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Har kontrollerat alla leasingfakturor för 

perioden 201601 till 201604.

KS 16/12 2015

EK Extern fakturering

12

Rutiner för 

Kommunens 

Fakturerings-

/Kravverksamhet

Underlag till extern 

faktura matchar 

fakturering

Ekonomiassist

ent

Kontrollera att det finns ett 

korrekt underlag som styrker 

externfakturan, samt ett 

totalbelopp och ett rätt 

attesterat underlag.

Mars-april 

2016

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbete pågår med att få iordning en integration 

mellan bygglovsprogrammet och 

ekonomisystemet. Detta gör att antalet 

manuella fakturor minskar. En översyn görs 

också gällande arrende och vad som kan 

läggas in i ekonomisystemet på kontrakt. 

Ekonomienheten fortsätter arbetet med att 

utbilda ansvariga och granska 

momshanteringen vid fakturering. Underlag 

som inte är korrekta skickas tillbaka till 

ursprungspersonen för korrigering

KS 14/12 2016

Resultat av kontrollen

x
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2016

Tidsperiod: 2016-01-01--2016-12-31    Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-16

Sektor/område: Kommunledningskontoret Upprättad av:  Maria Strömberg Dnr KS 2015-218
sid 2

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

EK Inventering av 

Kontrakt i e-builder

12

Attestreglementet Kontroll att kontrakt 

är upplagda på rätt 

ansvar/kostnadsställe  

i e-builder. 

Ekonomiassist

ent

Gå igenom alla kontrakt inom 

Sektor Barn och Utbildning

Klart 

september

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Resultatet var tillfredsställande men behöver 

utvecklas och framförallt kontrolleras med 

kontinuitet och få återkoppling från 

enhetscheferna när det sker en förändring på 

enheter/förvaltningar

KS 14/12 2016

Adm Dokumethantering

12

Dokument-

hanteringsplan

Uppdatering av 

dokumenthanetringspl

an

Registrator Framtagande av uppdaterad 

central 

dokumenthanteringsplan.

Klart juni 

2016

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet påbörjat, men inte färdigställt. Arbetet 

fortsätter 2017.

KS 14/12 2016

Adm Stydokument

9

Regler för kommun 

övergripande 

styrdokument

Uppdatering av mallar 

för styrdokumenten

Nämndssekret

erare/registra

tor

Framtagande av nya mallar för 

styrdokument som bland annat 

ska ange ägare, giltighetstid, 

typ av dokument, 

diarienummer, 

Antagningsinstans mm.

Klart oktober 

2016

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Arbetet påbörjat, men inte färdigställt. Arbetet 

fortsätter 2017.

KS 14/12 2016

Adm Administrativa 

enhetens åtagande 

och stöd

12

Adminstrativa 

enhetens åtagande 

och stöd till övriga 

enheter i nämnds 

administrativa frågor

Uppdatering av 

dokumentet.

Nämndssekret

erare/registra

tor/webbreda

ktör

Framtagande av uppdaterat 

dokument. Bara 

nämndsadministration?

Klart oktober 

2016

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Ej påbörjat. Görs 2017. KS 14/12 2016

Adm Webben

9

Webbpolicy Besökaren ska kunna 

se när alla sidor på 

munkedal.se senast 

är uppdaterade.

Webb     

redaktör

Lägga till metadata som 

automatiskt uppdateras med 

datum när sidan senast 

publicerades.

Klart oktober 

2016

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Ej påbörjat. Görs 2017. KS 14/12 2016

Pers.
Inventera om och hur 

skyddsronder sköts. 
9 Arbetsmiljöpolicy

Genomförs 

skyddsronder? Vilka 

och hur ofta? Vilka 

deltar?

Personal       

utvecklare
Enkät till chefer

vår/sommar 

sammanställni

ng okt

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Granskningen är ej utförd pga 

personalomsättning men kommer att 

genomföras under 2017.

KS 14/12 2016

Resultat av kontrollen

x

x

x
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2016

Tidsperiod: 2016-01-01--2016-12-31

Sektor/område: Sektor för samhällsbyggnad Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-16 Dnr: KS 2015-218

Upprättad av:  Ulrika Johansson

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment/        

granskningssätt

Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd
Åter-

rapportering

Fast. Kaffe 9 Fullmäktige 

beslut - budget

Kommunens 

nettokostnad för 

kaffe ska minska

Jämförelse av 

kostnader 

April, 

Augusti, 

2015 samt 

2016

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet fungerar, men kostnaden har 

inte minskat. Anledningar kan vara, fler möte, 

utökat personal i Forum.  

KS 14/12 2016

Fast. Lokalutnyttjande 9 Taxebeslut Intäktskontroll av 

antal uthyrda 

timmar

Statistik från 

uthyrning- kontra 

intäkter

Augisti 

stickprov

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Pga resursbrist är punken fortsatt med i 

kontrollplanen 2017.

KS 14/12 2016

Städ

Kemikalier 9 Miljöpolicy Andel miljövänliga 

medel

Koll av beställningar Augusti 

stickprov

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Andel miljömärkta kemikalier i ramavtalet är 

28%. Alla inköp i augusti är gjorda enlig avtal.

KS 14/12 2016

Mark

Arrenden 12 Taxebeslut Är samtliga 

arrenden 

uppräknade enligt 

index

Kontrollera 

redovisning

Augusti 

stickprov

Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

KS 14/12 2016

Alla Upprätta 

bevakningsrutin 

14 Attestreglemen

te, intern 

kontroll 

reglemente

Inventering av bla 

avtal och kontrakt

Upprätta rutin Sept Kontrollområdet fungerar     

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas  Kontrollområdet 

fungerar inte.

Pga resursbrist är punken fortsatt med i 

kontrollplanen 2017.

KS 14/12 2016

Uppföljning/Resultat av kontrollen

x
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2016

Tidsperiod: 2016-01-01-2016-12-31

Sektor/område: Område vård och omsorg Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-16 Dnr KS 2015-218

Upprättad av: Gunnel Svensson

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

SB,EB, 

Dagverk

Rutin följsamhet att 

anmäla risk för 

missförhållande/missför

hållande Lex Sarah

12 rutinen Lex Sarah 

känd bland 

medarbetare

Enkät till medarbetare Utredare vård 

och omsorg 

Kvantitativ medarbetar- 

undersökning

maj Kontrollområdet fungerar   

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Pga organisationsförändring är 

kontrolen endast genomförd i vissa 

områden. Personal känner till Lex 

sarah, det är även en del i 

introduktion. Däremot behöver 

rutin och mallar vara mer 

lättillgängliga för personalen. 

Behöver utvecklas och bör vara ett 

kontrollområde även 2017.  

KS 14/12 2016

SB Kontrollera 1. Hur lång 

är nattfastan 2. Vad 

erbjuds att äta före 

dagens första och efter 

den sista måltiden
12

Rutin att vårdtagares 

nattfasta inte 

överstiger 11 timmar

Mätning av natt-fasta 

under två veckor 

MAS Brukarundersökning - 

personal dokumenterar 

kontrollområde

februari Kontrollområdet fungerar   

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Ha möte med kostchef, 

kökspersonal, chef, kostombud och 

medarbetare på enhetsnivå för att 

så långt som möjligt eliminera 

nattfasta över 11 timmar för 

vårdtagare.  

KS 14/12 2016

SB, EB Kontrollera hantering av 

medicinteckniska 

produker inom Vård och 

omsorg och Stöd

12

Kvalitetssäkring av 

medicin- tekniska 

produkter

Rengöring och säkerhets-

bedömning av 

medicinteckniska 

produkter

Utsedd arbets-  

terapeut

Kvantitativ brukar- 

undersökning 

(insamling av 

signeringslistor)

september Kontrollområdet fungerar   

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Rutinen  för rengöring och 

kvalitetssäkring av 

medicintekniska produkter  bör 

fortsätta under 2017 för att få ett 

större underlag att utvärdera rutin 

och uppföljning.   

KS 14/12 2016

SB : särskilt boende HSV : Hälso och sjukvård

EB: eget boende

Resultat av kontrollen
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Kontroller utförs under året (jan-okt 2016)

Sammanställning per sektor av genomförd intern kontroll 2016 (31 okt) förslag till åtgärder och resultat av kontroll fyll i

Upprätta nya planer för 2017 påbörjas (sept) klara 31 okt
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  2016-11-14 Dnr: KS2016-256
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienheten

Internkontrollplaner 2017 för Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnd, gemensamma nämnder (SML) samt 
Munkbo AB. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplaner för 
Kommunstyrelsens verksamhet 2017. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för  
Byggnadsnämndens verksamhet 2017. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Lönenämndens 
(LNSML) verksamhet 2017. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Munkbo AB 
2017. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för IT-nämndens 
(ITSML) verksamhet för 2017.  
 
Kommunstyrelsen noterar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) inte 
inlämnat förslag till internkontrollplan för 2017. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) att 
inkomma med internkontrollplan för 2017. 

Sammanfattning 
Styrelsens ansvar ä r att l eda och sam ordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt ö ver övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall 
även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att up prätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, 
hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund 
för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 
kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 
 
Rapportering av genomförd internkontroll  skall göras i slute t av året till 
kommunstyrelsen, och en k opia skall också lämnas till kommunrevisionen. 
Återrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag 
på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall omgående 
återrapporteras till styrelsen.  
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Ett förslag till internkontrollplaner har sammanställts för kommunstyrelsens 
verksamhet avseende 2017.  
 
Inom kommunstyrelsen har planer upprättats för: 

 Kommunledningskontoret 
 Sektorn Omsorg  

varav avd. Stöd, Vård och äldreomsorg samt Individ och familjeomsorg 
 Sektor Barn och utbildning.  
 Sektorn för Samhällsbyggnad 

 
Byggnadsnämnden har plan upprättats för: 

 Plan och byggenheten (Beslut 2016-12-06 i Byggnadsnämnd) 
 
Munkbo styrelse har upprättat plan för: 

 Munkbo (antagen av styrelsen 2016-11-11) 
 
 
Gemensamma nämnder Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML) 
 

 Lönenämnden (LNSML) har godkänt förs laget till internkontrollp lan för 2017 
den 2016-11-10 § 12. 
 

 IT-nämnden (ITSML) ska godkänna förslaget till internkontrollplan för 2017 den 
2016-11-17. 
 

 Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) har inte upprättat internkontroller 
för 2017. 

 
Antal bilagor: 10 st  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen, ekonomichef, controller, kommunchef samt sektorchefer 
 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef/Bitr. kommunchef Kommunchef 
ekonomienheten Kommunledningsstab 
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31 Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr: KS 2016-256

Sektor/område: Avdelning Vård och Äldreomsorg upprättad av:  Maria Lundström

Enhet
Kontrollområde Rutin/system

Risk/

prio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Ansvar Rapportering till

VoÄ Kontrollera 1. Hur lång  är 

nattfastan 2.  Vad erbjuds att 

äta  före dagens första och 

efter den sista måltiden

12 Rutin att vårdtagares 

nattfasta inte  överstiger 

11 timmar 

Mätning av natt-fasta under 

två veckor 

MAS Brukarundersökning - 

personal dokumenterar 

kontrollområde 

Mars Avd.chef Sektor chef

VoÄ Kontrollera hantering av 

medicinteckniska produker 

inom Vård och omsorg och 

Stöd  

12 Kvalitetssäkring av 

medicin- tekniska 

produkter

Rengöring och säkerhets-

bedömning  av  

medicinteckniska produkter  

Utsedd arbets-  

terapeut

Kvantitativ brukar-  

undersökning   

(insamling av  

signeringslistor)       

September Avd.chef Sektor chef

VoÄ Rutin följsamhet att anmäla 

risk för 

missförhållande/missförhållan

de Lex Sarah 

12 Är rutinen Lex Sarah 

känd bland medarbetare  

Enkät till medarbetare Kvantitativ medarbetar-  

undersökning 

Maj Avd.chef Sektor chef

VoÄ Säkerställer förvaltningen att 

nyanställda får en introduktion 

på ett ändamålsenligt emd 

avseende på innehåll och 

upplevelse

12 Finns 

introduktionsplaner. Är 

den relevant? Upplevelse 

av introduktion?

Kontroll av 

introduktionsplaner. Enkäter 

till nyanställda under 

året.Fokusgrupp med 

nyanställda. 

Bemannings-

enheten

Kvalitativt-Ta reda 

nyanställdas upplevelse 

av introduktion genom 

enkät samt 

fokusgruppsintervju. 

Kvantitativt - hur många 

arbetar kvar efter ett år. 

September Avd.chef Sektorschef/Avd

elningschef

VoÄ Att upprätta arbetssätt/flöden 

för en elektroniskhantering av 

avvikelser, tillbud och 

arbetsskador. Upprätta en 

införandeplan och genomföra 

implementering av arbetssätt.

12

Tillbudshantering, 

arbetskadehantering och 

avvikelsehantering

Slumpmässigt urval av 

medarbetare som intervjuas 

om kännedom och hantering

Enhetschefer medarbetarundersökning

/intervju

September Avd.chef Sektor chef

1
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31 Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr KS 2016-256

Sektor/område: Avdelning IFO upprättad av:  Markus Fjellsson

Enhet Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/p

rio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Ansvar Rapportering till

IFO Kontrollera 1. Hur lång  är 

nattfastan 2.  Vad erbjuds 

att äta  före dagens första 

och efter den sista måltiden

12 Rutin att vårdtagares 

nattfasta inte  överstiger 

11 timmar 

Mätning av natt-fasta under 

två veckor 

MAS Brukarundersökning - 

personal dokumenterar 

kontrollområde 

Mars Avd.chef Sektor chef

IFO Kontrollera hantering av 

medicinteckniska produker 

inom Vård och omsorg och 

Stöd  

12 Kvalitetssäkring av 

medicin- tekniska 

produkter

Rengöring och säkerhets-

bedömning  av  

medicinteckniska produkter  

Utsedd arbets-  

terapeut

Kvantitativ brukar-  

undersökning   

(insamling av  

signeringslistor)       

Sept Avd.chef Sektor chef

IFO Rutin följsamhet att anmäla 

risk för 

missförhållande/missförhålla

nde Lex Sarah 

12 Är rutinen Lex Sarah känd 

bland medarbetare  

Enkät till medarbetare Utredare vård 

och omsorg 

Kvantitativ medarbetar-  

undersökning 

Maj Avd.chef Sektor chef

IFO Säkerställer förvaltningen att 

nyanställda får en 

introduktion på ett 

ändamålsenligt emd 

avseende på innehåll och 

upplevelse

12 Finns introduktionsplaner. 

Är den relevant? 

Upplevelse av 

introduktion?

Kontroll av 

introduktionsplaner. Enkäter 

till nyanställda under 

året.Fokusgrupp med 

nyanställda. 

Bemannings-

enheten

Kvalitativt-Ta reda 

nyanställdas upplevelse 

av introduktion genom 

enkät samt 

fokusgruppsintervju. 

Kvantitativt - hur 

många arbetar kvar 

efter ett år. 

Sept Avd.chef Sektorschef/Avd

elningschef

IFO Att upprätta 

arbetssätt/flöden för en 

elektroniskhantering av 

avvikelser, tillbud och 

arbetsskador. Upprätta en 

införandeplan och genomföra 

implementering av 

arbetssätt.

12

Tillbudshantering, 

arbetskadehantering och 

avvikelsehantering

Slumpmässigt urval av 

medarbetare som intervjuas 

om kännedom och hantering

Enhetschefer medarbetarundersöknin

g/intervju

Sept Avd.chef Sektor chef

1
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31     Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14

Upprättad av:  Maria Strömberg Dnr KS 2016-256 

sid 1

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens

Rapportering 

till

EK Avtalstrohet 16 Policy för inköp och 

upphandling, regler för 

inköp och 

direktupphandling

Kontrollera att inköp görs 

från leverantörer med 

giltiga avtal 

Upphandlare Granska inköp genom stickprov 

av fakturor från leverantörer inom 

visst område. Inköp av tillbehör 

till datorer.

stickprov under 

2017

Ekonomichef

EK Inventering av 

Kontrakt i e-builder

12 Attestreglementet Kontroll att kontrakt är 

upplagda på rätt 

ansvar/kostnadsställe  i e-

builde samt har en 

konteringsmall. 

Ekonomiassistent Gå igenom alla kontrakt inom 

sektor omsorg

Klart september Ekonomichef

EK Riktade statsbidrag 16 Beslutsunderlagen till 

de riktade 

statsbidragen samt 

rekomendation RKR 

18.1

Avstämning av 

balanskonto för de riktade 

statsbidrag att de bokförs 

på rätt år och följer 

beslutsunderlag.

Ekonomer per sektor Samtliga balanskonton Kontroll bokslut 

2016, samt 

delårsbokslut aug 

2017. 

Ekonomichef

EK Användning av 

handkassekort

12 Policy för inköp och 

upphandling, regler för 

inköp och 

direktupphandling, 

rutin för 

handkassekort.

Kontrollera hur stor andel 

av inköp på 

handkassekort som görs 

inom områden med 

ramavtal.

Ekonomiassistent Kontroll av avtalstrohet vid köp 

via handkassekort. Dvs hur stor 

andel av köpen som görs av 

avtalade leverantörer respektive 

utanför avtal.

alla kort under 

april-maj 2017

Ekonomichef

Ek Delegation 12 Delegationsordning Kontrollera beslut inom 

ekonomienhetens 

verksamhetsområde 

avseende kundfakturor. 

Ekonomiassistent Granska de beslut som ska tas på 

delegation.

Kontroll i mars 

respektive 

september

Ekonomichef

Kommunledningskontor -ekonomi, personal, administration
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31     
sid 2

Enhet
Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens

Rapportering 

till

Adm

Dokumethantering

12

Dokument-

hanteringsplan

Uppdatering av 

dokumenthanetringsplan Registrator

Framtagande av uppdaterad 

central dokumenthanteringsplan. Klart juni 2017

Administrativ 

chef

Adm

Stydokument

9

Regler för kommun 

övergripande 

styrdokument

Uppdatering av mallar för 

styrdokumenten

Nämndssekreterare/r

egistrator

Framtagande av nya mallar för 

styrdokument som bland annat 

ska ange ägare, giltighetstid, typ 

av dokument, diarienummer, 

Antagningsinstans mm.

Klart oktober 

2017

Administrativ 

chef

Adm

Administrativa 

enhetens åtagande 

och stöd

12

Adminstrativa 

enhetens åtagande 

och stöd till övriga 

enheter i nämnds 

administrativa frågor

Uppdatering av 

dokumentet.

Nämndssekreterare/r

egistrator/webbreda

ktör

Framtagande av uppdaterat 

dokument. Bara 

nämndsadministration?

Klart oktober 

2017

Administrativ 

chef

Adm

Webben

9

Webbpolicy

Besökaren ska kunna se 

när alla sidor på 

munkedal.se senast är 

uppdaterade. Webb     redaktör

Lägga till metadata som 

automatiskt uppdateras med 

datum när sidan senast 

publicerades.

Klart oktober 

2017

Administrativ 

chef

Pers.
Inventera om och 

hur skyddsronder 

sköts. 

9

Arbetsmiljöpolicy

Genomförs skyddsronder? 

Vilka och hur ofta? Vilka 

deltar?

Personal       

utvecklare Enkät till chefer

vår/sommar 

sammanställning 

okt Personalchef

Pers. Följa upp hur rutinen för 

sjukanmälan fungerar i 

verksamheterna 9 Arbetsmiljöpolicy

Följs rutinen? Kontaktas 

chefen? När följer chefen upp 

sjukskrivna? Personal       utvecklare Enkät till chefer

vår (april) 

sammanställning 

okt Personalchef
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31 Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr KS 2016-256

Sektor/område: Avdelning Stöd upprättad av:  Markus Fjellsson

Enhet
Kontrollområde Rutin/system

Risk/p

rio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Ansvar Rapportering till

Stöd Kontrollera 1. Hur lång  är 

nattfastan 2.  Vad erbjuds att 

äta  före dagens första och 

efter den sista måltiden

12 Rutin att vårdtagares 

nattfasta inte  överstiger 

11 timmar 

Mätning av natt-fasta under 

två veckor 

MAS Brukarundersökning - 

personal dokumenterar 

kontrollområde 

Mars Avd.chef Sektor chef

Stöd Kontrollera hantering av 

medicinteckniska produker 

inom Vård och omsorg och 

Stöd  

12 Kvalitetssäkring av 

medicin- tekniska 

produkter

Rengöring och säkerhets-

bedömning  av  

medicinteckniska produkter  

Utsedd arbets-  

terapeut

Kvantitativ brukar-  

undersökning   

(insamling av  

signeringslistor)       

September Avd.chef Sektor chef

Stöd Rutin följsamhet att anmäla 

risk för 

missförhållande/missförhållan

de Lex Sarah 

12 Är rutinen Lex Sarah känd 

bland medarbetare  

Enkät till medarbetare Utredare vård 

och omsorg 

Kvantitativ medarbetar-  

undersökning 

Maj Avd.chef Sektor chef

LSS, AME, 

Psykiatri, 

Integration

Att upprätta arbetssätt/flöden 

för en elektroniskhantering av 

avvikelser, tillbud och 

arbetsskador. Upprätta en 

införandeplan och genomföra 

implementering av arbetssätt.
12

Tillbudshantering, 

arbetskadehantering och 

avvikelsehantering

Slumpmässigt urval av 

medarbetare som intervjuas 

om kännedom och hantering

Enhetschefer medarbetarundersöknin

g/intervju

september Avd.chef Sektor chef

Stöd Säkerställer förvaltningen att 

nyanställda får en introduktion 

på ett ändamålsenligt emd 

avseende på innehåll och 

upplevelse

12 Finns introduktionsplaner. 

Är den relevant? 

Upplevelse av 

introduktion?

Kontroll av 

introduktionsplaner. Enkäter 

till nyanställda under 

året.Fokusgrupp med 

nyanställda. 

Bemannings-

enheten

Kvalitativt-Ta reda 

nyanställdas upplevelse 

av introduktion genom 

enkät samt 

fokusgruppsintervju. 

Kvantitativt - hur 

många arbetar kvar 

efter ett år. 

September Avd.chef Sektorschef/Avd

elningschef

1
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31       Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14

Sektor: Barn och Utbildning  upprättad av: Marie Wackfelt Dnr KS 2016-256 

Kontrollområde Rutin/system
Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Rapportering till

Elevers garanterade rätt till 

utbildning (ELOF) Uppföljning av 

frånvaro
16

ELOF-handlingsplan Kontroll - 

Genomgång

Rektorer Utredningsresultat 

analyseras

december och 

juni

Sektorchef BoU

Likvärdig överlämning mellan 

skolenheter

14

Överlämningsplan Kontroll att planen 

följs

Förskolechefer 

och  Rektorer

Genomförande - 

Analys

Våren 2017 Sektorchef BoU

Samverkan Skola och Socialtjänst

12

Samverkansavtal Kontroll att avtalet 

fortsätter att 

implementeras i 

verksamheterna

Förskolechefer 

och Rektorer

Avrapportering - 

Analys

Varje månad Sektorchef BoU
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31

Nämnd: Kommunstyrelsen Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14 Dnr: KS 2016-256

Enheter: Samhällsbyggnadssektorn Upprättad av: Mats Tillander/Ulrika Johansson

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering till

Kontroll av utförda 

arbete
8

Beställning/ 

fakturor

Följa upp 

arbetet/besikta

Fastighets-

enheten

Platsbesök September 

stickprov

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Görs uppräkningen 

av hyror/priser på 

rätt sätt

8 Lokalhyres-

kontrakt

Stämma av att rätt 

index används

Fastighetschef Statistik från intäkter 

- kontra kontrakt

September 

stickprov

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Uppdatera hemsida

4

Hemsidan

Korrekt och bra info Samhällsbygg-

nadssektorn Titta på andra 

kommuners 

hemsidor September

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Miljövänliga 

kemikalier

6 Utfasning av 

olämpliga produkter

Samhällsbygg-

nadssektorn

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Fast. Lokalutnyttjande

8

Taxebeslut Intäktskontroll av 

antal uthyrda timmar

Fastighetschef - 

Ekonom

Statistik från 

uthyrning- kontra 

intäkter

Augusti 

stickprov

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Alla Upprätta 

bevakningsrutin 

14 Attestreglemen

te, intern 

kontroll 

reglemente

Inventering av bla 

avtal och kontrakt

Exploateringsing

enjör  

Upprätta rutin Sept Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Kost Inventering av 

lager på 

kostenheten

8

Lagerlista Att lagret 

överenstämmer med 

uppbokat värde

Kostchef Inventering Lagervärde

2016-12-

31

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Kost Livsmedelsanbud

9

Fakturor Kontroll av 

inköpsstatestik, % 

utanför avtal.

Kostchef Ebuilder Stickprov 

sep

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Kost

Livsmedelslagen 12 Protokoll Revision samt 

inspektioner

Kostchef Uppföljning Stickprov 

sep

Sektorschef 

Samhällsbyggnad

Kost Näringsriktighet
7

Matsedel

Kvalitetetsmätningar

Kostchef Upprätta rutin

Stickprov 

sep

Sektorschef 

Samhällsbyggnad
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  2016-10-23 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt  

Ekonomichef 

Överenskommelse medlemsavgift för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen 

 

Sammanfattning 

Ekonomicheferna i medlemskommunerna för räddningsförbundet Mitt Bohuslän har 

tillsammans med förbundet arbetat fram ett förslag på överenskommelse om en 

process för att få fram förslag på årlig medlemsavgift. Parallellt har även ett 

körschema för processen arbetats fram och förankrats i förbundet och kommunerna 

under arbetets gång. 

Förslag till överenskommelse skapar förutsättningar för en bättre process och ger 

också räddningsförbundet tydligare anvisningar för hur förslag till medlemsavgiften 

ska tas fram. 

Syftet med överenskommelsen är att erhålla samsyn och samförstånd samt 

underlätta respektive års budgetprocess för både förbundet och de respektive 

medlemskommunerna. Överenskommelsen innehåller tidplan med beslutspunkter 

samt förslag på hur medlemsavgiften justeras genom årlig indexuppräkning.  

Överenskommelsen innebär bl. a. att underlaget för förbundets begäran för 

kommande år till medlemskommunerna bygger bl. a. på indexering av kostnader och 

intäkter (exkl. medlemsavgiften) enligt SKL´s s.k. PKV-index enligt resp. års 

budgetcirkulär i februari. 

 

Justeringar och eller kompletteringar ska även kunna göras för ambitionshöjningar, 

förändringar i löneavtal utöver indexeringar, förändringar av avskrivningar, räntor 

mm.  

 

Bakgrund 

Förvaltningen har efter budgetprocessen för budget 2017 konstaterat att det fanns 

brister kring nuvarande process för att få fram ett beslut om medlemsavgift. 

Medlemskommunernas olika processer kring budgetarbetet har inte varit 

synkroniserade. Detta skapade osäkerheter för kommunerna om vilka förutsättningar 

som gällde för budgetbeslut och det blev osäkerhet kring hur medlemsavgiften 

arbetades fram. För räddningsförbundet skapades också osäkerhet om vilka 

förutsättningar de skulle arbeta efter för att ta fram förslag till medlemsavgift. 

Överenskommelsen 

Den framarbetade överenskommelsen bygger på två huvudsakliga förutsättningar: 

 beräkningsunderlag för omräkning till budgetårets pris 

 överenskommet planeringsschema med bl. a. samordning mellan 

medlemskommunerna. 
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Beräkningsunderlag för omräkning till budgetårets pris 

Enligt förslaget till överenskommelse sker omräkning med Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) s.k. PKV-index enligt SKL´s budgetcirkulär för februari resp. år. 

PKV står för Prisindex Kommunal Verksamhet och består dels av beräknad 

lönekostnadsförändring och dels beräknad kostnadsförändring för varor och tjänster 

för det kommande budgetåret.   

 

Överenskommet planeringsschema för samordning mellan medlemskommunerna. 

Överenskommelsen bygger på förutsättningen att de tre medlemskommunerna 

samordnar sina budgetdirektiv mm gentemot förbundet. Planeringsschemat 

innehåller därför samordningsmöten mellan kommunerna för detta ändamål. 

Planeringsschemat redovisas inte i detta ärende. 

 

Taxor och avgifter 

Under avsnitten ”Indexeringar” och ”Sammanfattning” finns skrivningar om taxor och 

avgifter. Denna skrivning ska ses som ett inriktningsbeslut och inte något generellt 

bemyndigande till förbundet att fatta beslut om taxor och avgifter istället för 

fullmäktige. Särskilda beslut måste fattas av resp. kommuns fullmäktige för varje 

enskild taxa eller avgift. Ett sådant bemyndigande kommer att lyftas fram avseende 

sotning och brandskyddskontroll, 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Överenskommelsen tydliggör budgetprocessen för samtliga parter.   

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet 

Ekonomiavdelningen 

Lysekils kommun 

Uddevalla kommun 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/Biträdande kommunchef Kommunchef 
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ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE 

MEDLEMSAVGIFT 

1 (7) 

2016-08-31 Dnr:  2016-000664 

 

 

 
  

  

  
 

Överenskommelse avseende medlemsavgift 

Kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla ingår i förbundet för frågor som rör säker-

het, förbyggande brandskydd, operativ räddningstjänst m.m. för medlemskommunerna vid 

olyckor och samhällsstörningar. Syftet är att tillgodose krav och intentioner i lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor samt att tillse att goda förutsättningar föreligger att uthål-

ligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället. 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska enligt förbundsordningens  

bestämmelser, i den mån de inte täcks på annat sätt, finansieras genom bidrag från förbun-

dets medlemskommuner och ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan.  

 

Lysekil  21,72% 

Munkedal  14,13% 

Uddevalla  64,15% 

 

Nya fördelningsnycklar ska fastställas vid större förändringar så som när ny brandstation i 

Uddevalla tas i drift och när ny brandstation i Ljungskile tas i drift.  

 

Direktionen fastställer årligen budget för förbundet. Budget för nästkommande år ska fast-

ställas före september månads utgång och ska innehålla en plan för verksamheten och eko-

nomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

 

För att säkerställa att fastställande av budget för nästkommande år sker före september må-

nads utgång påbörjas förbundets budgetprocess under januari/februari månad året före bud-

getåret. 
 
Syfte 

Syftet med denna överenskommelse är att erhålla samsyn och samförstånd samt underlätta 

respektive års budgetprocess för både förbundet och de respektive medlemskommunerna. 

 
Bakgrund till koncept 

Till grund för upprättat koncept ligger ambitionen för förbundet att ta det ekonomiska och 

verksamhetsmässiga ansvar som åvilar ett kommunalförbund och i egen regi underbygga en 

sund ekonomisk hushållning samt erhålla den funktion för medlemsrådet som detta syftar 

till. 
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Koncept för Mitt Bohuslän 

 
1. Medlemskommunernas KSO samordnar medlemskommunernas utgångspunkter om planeringsförut-

sättningarna (inriktning, mål och ekonomi m.m.) och meddelar dessa till direktionen. 

2. Förbundschefen diskuterar eventuella förändringar med presidiet. 

3. Förbundet räknar upp gällande medlemsavgift för drift (totalbeloppet) med PKV (Prisindex för Kom-

munal Verksamhet) enligt Sveriges Kommuner och Landstings (budget)cirkulär (PKV) i februari re-

spektive år. Eventuella tillkommande volymökningar/-minskningar eller ambitionshöjningar/-

minskningar som kräver korrigering av medlemsavgiften görs därefter och redovisas separat. Eventu-

ella justeringar av avskrivningar och räntekostnader görs. 

Medlemsavgift avseende pensionskostnader beräknas av KPA och faktiska kostnader regleras årligen 

med beräknade faktiska kostnader enligt överenskommen modell. 

4. Vid tjänstemannaberedning inför medlemsrådets vårmöte (mars) presenterar förbundet förslag till 

medlemsavgift för kommande budgetår.  

Deltar i beredningsmötet gör: 

- Medlemskommunernas ekonomichefer 

- Förbundschefen 

- Förbundsekonomen 

 

5. Vid medlemsrådets vårmöte (mars) ger ordförandena för medlemskommunernas kommunstyrelser 

förhandsbesked till förbundet för nivån på medlemsavgiften för kommande budgetår (formellt beslut 

fattas i respektive KF). 

Deltar i medlemsrådsmötet gör: 

- Medlemskommunernas KS-ordförande (ordförande under mötet samt justerare av protokoll) 

- Medlemskommunernas vice KS-ordförande 

- Medlemskommunernas ekonomichefer 

- Oppositionsrepresentanter 

- Medlemskommunernas kommunchefer 

- Förbundschefen 

- Förbundsekonomen 

- Förbundsekreterare (sekreterare under mötena) 

- Förbundets presidium (direktionens ordförande och vice ordförande) 

 

6. Medlemsavgift fördelas mellan medlemskommunerna utifrån fastställda nycklar.  
 

Tidsramar: 

Januari – Planeringsförutsättningar från medlemskommunerna till direktionen 

Medlemskommunerna samordnar sig kring planeringsförutsättningarna (inriktning, mål och 

ekonomi m.m.) och meddelar direktionen dessa. 

 

Januari – Planeringsförutsättningar från direktionen till förbundschefen 

Direktionen ger förbundschefen planeringsförutsättningar (inriktning, mål och ekonomi 

m.m.) för kommande budgetår.  
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Februari – Beräkning av medlemsavgift  

SKL:s (budget)cirkulär utkommer och nivån på kommande års medlemsavgift avseende drift 

(som helhetbelopp) beräknas utifrån detta PKV-index med eventuella justering-

ar/anpassningar. Eventuella tillkommande volymökningar/-minskningar eller ambitionshöj-

ningar/-minskningar som kräver korrigering av medlemsavgiften redovisas separat. Eventu-

ella justeringar av avskrivningar och räntekostnader görs. 

KPA:s pensionsberäkning från årsbokslutet respektive år ligger till grund för medlemsavgift 

avseende pensionskostnader och faktiska kostnader regleras årligen med KPA:s beräknade 

faktiska kostnader enligt överenskommen modell. 

Mars – Direktion, medlemsavgift 
Den beräknade nivån för nästkommande budgetårs medlemsavgift tillställs direktionen, be-

slut fattas om eventuella tilläggsäskanden m.m. 

 

Mars – Tjänstemannaberedning, beredning medlemsavgift 

Kommande års nivå på medlemsavgift bereds, eventuella korrigeringar/anpassningar i index 

och tillägg/besparingar m.m. diskuteras. 

 

Mars – Medlemskommunerna samordnar sig, nivå på medlemsavgift (formellt beslut i 

juni) 

Medlemskommunernas representanter samordnar sig inför förhandsbesked gällande nivå på 

kommande års medlemsavgift i mars månad året före budgetåret.  

 

Mars – Medlemsråd, medlemskommuner ger förhandsbesked för nivå på medlemsav-

gift (formellt beslut i juni)  

Medlemskommunernas representanter ger förbundet förhandsbesked gällande nivå på kom-

mande års medlemsavgift vid medlemsrådet i mars månad året före budgetåret. 

 

Juni – Medlemskommunernas kommunfullmäktige, definitivt/formellt beslut 

Respektive medlemskommuns kommunfullmäktige fattar formellt beslut om nivå på med-

lemsavgiften för det kommande budgetåret. 

 

April - September - Förbundschefen upprättar budget med plan för verksamheten och 

ekonomin under april-september, direktionen fattar beslut i september 
Verksamhetsplan med budget upprättas under april - september och lämnas till direktionen 

för beslut senast under september månad året innan budgetåret. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36 37 38 39

Körschema (med full tillämpning from 2017)

Samtliga KSO ger samordnat planeringsförutsättningar till direktionen

Planeringsförutsättningar från direktionen till förbundschef

SKL:s februaricirkulär för PKV utkommer

Medlemsavgift beräknas (totalsumma drift + totalsumma pension)

Direktionsmöte, medlemsavgift

Tjänstemannaberedning inför medlemsråd, beredning medlemsavgift

Medlemskommuner samordnar sig inför förhandsbesked gällande nivå på medlemsavgift

Medlemsråd, medlemskommuner meddelar medlemsavgift

Verksamhetsplan med budget arbetas fram

Direktionsmöte, beslut om Verksamhetsplan med budget

Medlemsavift, hålltider
SeptemberJanuari Februari Mars April Maj Juni
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Indexeringar: 

Medlemsavgiften (helhetsbelopp) avseende drift räknas årligen upp med SKL:s index ”Pris-

index för kommunal verksamhet” (PKV) enligt (budget)cirkulär i februari, med eventuella 

justeringar/anpassningar. 

 

Direktionen får genom delegationsbeslut från respektive fullmäktige rätt att besluta om för-

ändringar av taxor och avgifter (exklusive taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskon-

troll för respektive medlemskommun) om denna sker inom den indexförändring (enligt 

PKV) som gäller. Om någon taxa eller avgift behöver höjas utöver denna nivå krävs särskilt 

beslut i resp. fullmäktige. Förändringar av taxekonstruktion beslutas av resp. fullmäktige.   

Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Arbetskraftskostnader*  3,0 3,7 3,8 4,0 3,8 

Övrig förbrukning  1,5 2,0 2,4 2,7 2,7 

Prisförändring  2,5 % 3,2 % 3,3 % 3,6 % 3,4 % 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

 

Tidpunkt för avläsning: 

Vid vart och ett tillfälle används SKL:s februaricirkulär gällande prognostiserade index-

värde, PKV. 

 

Pensionsåtagande: 

Vid beräkning av medlemsavgift för pensionskostnaderna och pensionsavsättningarna an-

vänds beräkningar gjorda av KPA. 

 

Medlemsavgift från medlemskommunerna avseende pensionsåtaganden regleras slutligen 

vid årsbokslut utifrån faktiskt utfall i enlighet med upprättad ”Pensionsöverenskommelse” 

2014-12-12. 

 

Korrigeringar/Tilläggsäskande/Sparbeting: 

Utöver uppräkningar av medlemsavgift genom ovanstående beskrivna indexeringar kan för-

bundet äska om utökning av medlemsavgift vid olika slags förändringar av förutsättningarna 

t.ex. självrisker vid statliga ersättningar, organisationsförändringar, centrala överenskom-

melser, investeringsbehov mm. 

 

Eventuella tilläggsanslag ingår därefter i medlemsavgiften och räknas upp i sin helhet enlig-

het med den beskrivna årliga indexeringen av medlemsavgift. 

 

Om medlemskommuner önskar lägga sparbeting framförs dessa samstämmigt till direktion-

en i januari. 

 

Övrigt: 

Medlemsavgift täcker endast bastjänsterna. För uppdrag utöver bastjänsterna ska i före-

kommande fall ersättning för dessa regleras genom avtal med de medlemskommuner som 

efterfrågar tjänsterna. Om någon medlemskommun önskar att räddningstjänsten i något av-
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seende ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet ge-

mensam risk- eller ambitionsnivå tas särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostna-

derna ut av medlem då förbundet tillgodoser dessa önskemål. 

 

Medlemskommunerna har enligt förbundsordningen ansvar för täckande av eventuell upp-

kommande brist i enlighet med angivna fördelningsnycklar. 
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SAMMANFATTNING 

 

 Medlemsavgiften avseende drift räknas årligen upp (som helhetsbelopp) med SKL:s 

index ”Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV) enligt SKL:s februaricirkulär 

med eventuella justeringar/anpassningar samt eventuella andra önskemål om korrige-

ringar/tilläggsäskanden eller sparbeting. 

 

 Om något löneavtal inom verksamheten påtagligt avviker från SKL:s ”PKV-index” 

enligt SKL:s februaricirkulär ska detta beaktas i planeringen. 

 

 Förbundets taxor och avgifter (exklusive taxa för rengöring (sotning) och brand-

skyddskontroll för respektive medlemskommun) indexeras med SKL:s ”PKV-index” 

enligt SKL:s februaricirkulär och beslutats av direktionen. 

 

 För taxa eller avgift som behöver höjas utöver indexnivå krävs särskilt beslut i re-

spektive fullmäktige. 

 

 Förändringar av taxekonstruktion beslutas av respektive fullmäktige. 

 

 Medlemsavgift avseende förbundets pensionsåtaganden budgeteras enligt KPA:s be-

räkning och regleras enligt upprättad ”Pensionsöverenskommelse” 2014-12-12. 

 

 Om ambitionsförändringar önskas genomföras ska dessa tydligt framgå då dessa 

kräver tillägg av medlemsavgift. 

 

 För uppdrag utöver bastjänsterna ska i förekommande fall ersättning för dessa regle-

ras utanför medlemsavgifte genom avtal med de den medlemskommun som efterfrå-

gar tjänsterna. 

 Om någon medlemskommun önskar att räddningstjänsten i något avseende ska ut-

formas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensam 

risk eller ambitionsnivå tas särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna 

ut av denne medlem då förbundet tillgodoser dessa önskemål. 

 

 Medlemskommunerna har enligt förbundsordningen ansvar för täckande av eventuell 

uppkommande brist i enlighet med angivna fördelningsnycklar. 

 

 Tidsramar enligt följande samanställning: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36 37 38 39

Körschema (med full tillämpning from 2017)

Samtliga KSO ger samordnat planeringsförutsättningar till direktionen

Planeringsförutsättningar från direktionen till förbundschef

SKL:s februaricirkulär för PKV utkommer

Medlemsavgift beräknas (totalsumma drift + totalsumma pension)

Direktionsmöte, medlemsavgift

Tjänstemannaberedning inför medlemsråd, beredning medlemsavgift

Medlemskommuner samordnar sig inför förhandsbesked gällande nivå på medlemsavgift

Medlemsråd, medlemskommuner meddelar medlemsavgift

Verksamhetsplan med budget arbetas fram

Direktionsmöte, beslut om Verksamhetsplan med budget

Medlemsavift, hålltider
SeptemberJanuari Februari Mars April Maj Juni
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Denna överenskommelse gäller från och med 2016-12-01 mellan räddningstjänstför-

bundet Mitt Bohuslän och förbundets medlemskommuner Uddevalla, Lysekil och 

Munkedal. 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

För Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Direktionens ordförande: 

 

 

……………………...........  

Kenneth Engelbrektsson 

 

 

 

 

För Uddevalla kommun Kommunstyrelsens ordförande: 

  

 

……………………...........   

Ingemar Samuelsson 

 

 

 

 

För Lysekils kommun Kommunstyrelsens ordförande: 

 

 

……………………...........   

Jan-Olof Johansson 

 

 

 

 

För Munkedals kommun Kommunstyrelsens ordförande: 
 

 

……………………...........   

Åsa Karlsson 
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  2016-11-13 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

verksamhetsplan med budget 2017-2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen; 

 

godkänner Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns budget för 2017 på 68 622 tkr  

 

godkänner att för tillkommande kostnader tas hänsyns i Mål- och resursplan 2018-

2019  

 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till 

verksamhetsplan med 2017-2019 . Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän budget 

omfattar totalt 68 622 tkr, varav 66 394 tkr avser den löpande verksamheten och 

2 228 tkr pensionskostnader. Till detta kommer en post avseende upplupen kostnad 

för pension på 2 130 tkr. Den sistnämnda posten har inte legat med i 

Räddningstjänstens tidigare förslag till budget.  

 

Uppräkningen motsvarar i övrigt i stort indexuppräkning av 2016 års budget till 2017 

års nivå.  

 

Utifrån överenskomna fördelningsnycklar innebär detta att Munkedals del av 

medlemsavgiften (14,13%) för driften uppgår till 9 382 tkr. Inklusive pension uppgår 

medlemsavgiften till 9 697 tkr. Den tillkommande pensionskostnaden uppgår till 300 

tkr.  

 

Medlemsavgiften för Mitt Bohuslän ingår i kommunledningskontorets detaljbudget. 

Kommunfullmäktige antog i oktober Mål- och resursplan för 2017. Där ingick inte 

den upplupna kostnaden avseende pension. Hänsyn till denna kostnadsökning förslås 

tas i Mål- och resursplan budget 2018-2019.      

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ökade kostnader jämfört med tidigare år 

 

  

     

Ulrika Gellerstedt  

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/Biträdande kommunchef Kommunchef 
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Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Kommunchef 

Ekonomienheten 
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Direktionens styrning av räddningstjänstens arbete 2017 sker genom det upprättade  

Handlingsprogrammet samt genom denna verksamhetsplan med budget. 

 
Verksamhetsplan med budget 2017-2019 konkretiserar hur organisationens vision och mål ska förverk-

ligas genom olika aktiviteter. Vart är vi på väg och vart vill vi, vad ska uppnås och hur mäter vi om vi 

lyckats, vem som gör vad, när och hur, hur resurserna fördelas och vad kostnaderna blir för genomfö-

randet samt hur och när vi gör uppföljningar för att lära av vad som gick bra och vad som gick mindre 

bra och varför. Detta ger underlag till framtiden. 

 

Första delen beskriver verksamheten i form av organisationsstruktur och ansvarsfördelning. 

 
Andra delen innefattar förbundets verksamhetsplanering med handlingsprogrammets nio säkerhetsmål 

med tillhörande prestationsmål, 23 Effektmål och dess målnivåer för 2017 med tillhörande aktiviteter 

och indikatorer samt budget för 2017 med plan för 2018 och 2019.  

 

Uppföljningar och utvärderingar av verksamheten sker i delårsrapporter per sista april och sista au-

gusti och/eller i årsredovisning. Utöver detta följs verksamheten upp genom en årlig internkontroll. 

Ansvariga för uppföljningar och utvärderingar inom organisationen är förbunds- & räddningschef, pro-

duktionschef och avdelningschefer. 
 

Uppföljningen och utvärderingen ligger till grund för beslut av funktionsansvariga, chefer, direktion 

samt medlemskommuner.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsprogram 2015- 2018, antagen av direktionen 2015-06-15, finns att läsa på hemsidan www.mittbohuslan.se. 
 

Effektmålen konkretiserar inriktningarna och anger vilka målnivåer av resultat som förväntas uppnås under året 
 

Aktiviteterna beskriver vad som ska utföras för att nå effektmålens målnivåer. Dessa är detaljerade och direkt relaterade till 

den konkreta verksamheten. 

 

Indikatorer sifferdata att mäta mot vid uppföljning t.ex. kostnader i resultatbudget.  
 

Sammanfattning 

Sida 2 Verksamhetsplan med budget 
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Verksamhet / Organisationsstruktur 

ledningsfunktioner samt RCB 

& IL-funktioner. Biträder för-

bundschefen och är ställföres-

trädande förbundschef. 

 

Produktionsstab 
Ansvarar för förbundets lö-

pande administrativa och eko-

nomiska arbete, analys och 

uppföljningsarbete samt ger 

kvalificerat administrativt stöd 

åt produktions- och avdel-

ningscheferna. 
Bemannas av personalhandläg-

gare, produktionsekonom, två 

brandingenjörer. 

 

Förebyggande avdelning 
Ansvarar för den förebyggande 

verksamheten, genomför tillsy-

ner, utfärdar tillstånd samt ger 

information och utbildning till 

allmänheten. Ansvarar opera-

tivt för Skorstensfejarmästrar-

nas arbetsområde. Bemannas 

av förebyggandechef samt fyra 

brandinspektörer/insatsledare.  

 

 

Teknisk avdelning 
Ansvarar för service och un-

derhåll av förbundets for-

donspark, kommunikationsma-

teriel och fastigheter. Beman-

nas av teknisk chef, kvalitetsut-

vecklare metod/IT, verkmäs-

tare, fordonstekniker, service-

man, service räddning/teknik. 

Under denna avdelning åter-

finns bilvården för Lysekil och 

Munkedal som bemannas av 

fyra bilvårdare tillika räddnings-

personal. 

 

Operativ avdelning 
Ansvarar för hela den utryck-

ande verksamheten. Bemannas 

av operativ chef, två kvalitets-

utvecklare/insatsledare, funkt-

ionsansvarig för övning och 

utbildning, heltidsbrandmän i 

Uddevalla, deltidsbrandmän i 

Uddevalla, Ljungskile, Lysekil, 

Skaftö, Brastad, Munkedal och 

Hedekas. 

Förbunds- &  

Räddningschef 
Förbundschefen har det 

övergripande ansvaret för 

att riktlinjer, målsättningar, 

strategier, budget och andra 

av direktionen fattade beslut 

genomförs. Ansvarar även 

för omvärldsbevakning, 

kommunsamverkan och or-

ganisationens samarbete 

med andra myndigheter och 

organisationer.  

 

 

Förbundsstab 
Samordnar förbundets eko-

nomiska planering och upp-

följning. Här återfinns för-

bundsekonom samt sekrete-

rare. 

 

Produktionschef 
Ansvarar för och leder ge-

nom avdelningscheferna för-

bundets avdelningar och 

driftmässiga dimension. An-

svarar för utveckling av de 

räddningsoperativa stabs- & 

Sida 3 2017-2019 
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Verksamhetsplanering 

Sida 4 Verksamhetsplan med budget 

Beskrivning Effektmål 1-9                                                 Enhet Mål 2017 Uppföljning 

1. Antalet trafikolyckor och dess konse-

kvenser ska kontinuerligt minska 
  

Trend pil 

   

 

Trend pil 

Färre antal trafikolyckor än 

2016 

  
Mindre konsekvenser av 

trafikolyckor än 2016 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll i 

Daedalos vid årsbok-

slut av förebyggande-

chef 

2. Antalet bostadsbränder ska minska 

och ingen person ska omkomma eller 

skadas allvarligt i samband med brand i 

bostad 
  

Trend pil 

  

  

Antal 

  

Antal 

Färre antal bränder i bo-

stad än 2016 

  

0 personer ska omkomma 

  
0 personer ska skadas all-

varligt 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll i 

Daedalos vid årsbok-

slut av förebyggande-

chef 

3. Antalet bränder i offentliga lokaler 

ska minska och ingen person ska om-

komma eller skadas allvarligt i samband 

med brand 
  

Trend pil 

  

   

Antal 

   

Antal 

  

Färre antal bränder i of-

fentliga lokaler än 2016 

  

0 personer ska omkomma 

  
0 personer ska skadas all-

varligt 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll i 

Daedalos vid årsbok-

slut av förebyggande-

chef 

4. Ingen person ska drunkna eller ska-

das allvarligt i samband med vatten-

olycka 

  

Antal 

  

Antal 

  

0 personer ska drunkna 

  
0 personer ska skadas all-

varligt 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll i 

Daedalos vid årsbok-

slut av operativ chef 

5. Anpassat ledningsstöd för effektiv 

hantering av storskalig räddningsinsats 

ska kunna initieras inom 20 min 

% 100 % av tillfällena ska 

uppfylla tidskravet 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll i 

Daedalos vid årsbok-

slut av operativ chef 

 

 

 Inriktning Handlingsprogram 
  

 

 

 

Effektmål (Handlingsprogrammets Säkerhetsmål) 1-9 
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Sida 5 2017-2019 

Beskrivning Effektmål 1-9                                            Enhet Mål 2017 Uppföljning 

6. Den enskildes förmåga att förebygga och 

hantera olyckor ska öka (följa en uppåtgående 

trend) 

Trend pil 

  

 

  

Trend pil 

Fler personer än 

2016 ska ha förmåga 

att förebygga olyckor 

  
Fler personer än 

2016 ska kunna han-

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll 

i Daedalosvid års-

bokslut av förebyg-

gandechef 

7. Konsekvenserna av väderrelaterade händel-

ser ska minska 

  

Trend pil Färre konsekvenser 

av väderrelaterade 

händelser än 2016 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll 

i Daedalos vid års-

bokslut av produkt-

ionschef 

8. Omfattande skogsbränder ska minska 

  

Trend pil Färre antal omfat-

tande skogsbränder 

än 2016 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll 

i Daedalos vid års-

bokslut av operativ 

chef 

9. Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra 

allvarliga skador på människa eller omgivande 

miljö 

Antal 

  

  

 

Antal 

Färre allvarliga ska-

dor på människor än 

2016 

  
Färre allvarliga ska-

dor på omgivande 

miljö än 2016 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll 

i Daedalos vid års-

bokslut av operativ 

chef 

Aktiviteter 

(Handlingsprogrammets 

produktionsmål) 
 
1.1 Olycksutredning ska genom-

föras där hot mot egen personal 

föreligger samt vid dödsolyckor 

 
1.2 Incidenter (vilka uppmärk-

sammats i samband med en 

räddningsinsats) ska:                

rapporteras, följas upp och åter-

kopplas till berörda 

 
1.3 Insatsstatistik ska kontinuer-

ligt analyseras 

 
1.4 Vid påvisbart samband för 

inträffade händelser ska berörda 

myndigheter informeras 

 
1.5 Tillsammans med berörd 

myndighet förekomma upprep-

ning av likartad olycka 

 
1.6 Kontinuerligt genomföra 

övningar med syfte att höja för-

mågan vid trafikolycka 

 
1.7 Utvärdera genomförda 

insatser och inträffade inci-

denter. Analysera och be-

döma vidare uppföljningsåt-

gärder 

 
1.8 Insatser som är kom-

plicerade eller där yttre 

omständigheter påverkar 

samt insatser där egen per-

sonal utsatts för risker ska 

utredas och utvärderas 

internt 

 
1.9 Vi ska dela ut informat-

ionsmaterial till drabbade 

av trafikolycka som hjälp 

för den enskilde att söka 

vidare hjälp 

 

 

2.1 Händelsebaserade riktade 

informationsinsatser ska ge-

nomföras de närmast kom-

mande dagarna efter en inträf-

fad händelse i flerbostadshus-

områden 

 
2.2 Genom prioriterad tillsyn i 

flerbostadshus verka för ett 

likvärdigt brandskydd 

 
2.3 Räddningstjänsten ska 

verka för brandvarnare i alla 

hem 

 
2.4 Bränder där personer ska-

das allvarligt eller omkommer 

till följd av brand i bostad ska 

utredas 

 
2.5 Statistiskt underlag ska 

kontinuerligt analyseras 
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Sida 6 Verksamhetsplan med budget 

3.1 Tillsyn av offentliga lokaler 

ska planeras in i den årliga till-

synsplanen 

 
3.2 Statisktiskt underlag ska 

analyseras 

 
3.3 Erfarenheter från inträffade 

händelser ska sammanställas 

och ligga till grund för planering 

av tillsyn avde offentliga lokaler-

na 

 
3.4 Vid resultat som påvisar 

samband vid flera inträffade 

händelser ska berörda organi-

sationer informeras för att fö-

rekomma upprepning av likart-

ad händelse 

 
3.5 Bränder där personer ska-

das allvarligt eller omkommer 

till följd av brand i offentlig lo-

kal ska utredas 

 
3.6 Regelbundna orienterings-

övningar ska genomföras på 

offentliga lokaler. Gäller SL och 

räddningsstyrkor (deltid endast 

SL) 

 
3.7 Orienteringsövningar ska 

planeras in i den årliga övnings-

planen 

 
3.8 Avvikelser som uppmärk-

sammats vid räddningsinsats 

ska: rapporteras, följas upp och 

återkopplas till berörda 

 
3.9 Räddningstjänsten ska 

verka för att få fram insatspla-

ner för komplexa byggnader. 

Minst 10 insatskort på offent-

liga lokaler per medlemskom-

mun och år ska tas fram 

 
3.10 Alla insatsrapporter ska 

följas upp, analyseras samt be-

dömas om vidare uppföljnings-

åtgärder ska genomföras 

 
3.11 Förebyggande avdelningen 

ska informera operativa styrkor 

om vilka objekt som har ny-

installerade brandlarmsanlägg-

ningar 

 
3.12 Operativa styrkor ska in-

formeras löpande om status och 

operativa rutiner för nytill-

komna flyktingboenden i respek-

tive stationsområde 

 
3.13 I bygglovsskedet i samband 

med nya byggnader och verk-

samheter samt vid tillsyn ska 

dialog föras med fastighetsägare 

om behov av insatsplaner 

 
3.14 Räddningsstyrkor heltid 

ska medverka vid framtagandet 

av insatskort på offentliga loka-

ler. Minst 10 offentliga lokalers 

insatskort ska tas fram 

 

 
4.1 Räddningstjänsten ska med-

verka och vara kommunerna 

behjälpliga i deras arbete att bli 

en vattensäker kommun 

 
4.2 Säsongsbaserade tillsyner 

ska utföras på de kommunala 

badplatserna 

 
4.3 Statistiska underlag, erfaren-

heter från inträffade händelser 

ska återkopplas till ansvariga 

inom kommunerna 

 
4.4 Kontinuerliga övningar vad 

gäller is- och vattenlivräddning 

ska genomföras 

 
4.5 Möjliga sjösättningsplatser 

för räddningstjänstens båtar ska 

identifieras 

 
4.6 Sjösättningsplatser för re-

spektive stationsområde ska 

vara kända för operativ perso-

nal. Kartunderlag ska finnas till-

gängligt. 

 
4.7 Alla insatsrapporter följs 

upp av räddningstjänstens 

olycksutredare som analyserar 

2.6 Vid resultat som påvisar 

samband vid flera inträffade 

händelser ska berörda myndig-

heter informeras 

 
2.7 Vi ska tillsammans med 

berörda myndigheter före-

komma upprepning av likartade 

bränder 

 
2.8 Statistiska underlag, erfa-

renheter nationellt och om-

världsbevakning ska användas 

för utveckling av teknik, mate-

riel och metoder 

 
2.9 Informera om brandvar-

nare vid brandskyddsutbild-

ningar, säsongsanpassade  

 
2.10 Kontroll av brandvarnare 

i hemmiljö 

 
2.11 Alla insatsrapporter ska 

följas upp, analyseras samt be-

dömas om vidare uppföljnings-

åtgärder ska genomföras 

 
2.12 Fördjupade olycksutred-

ningar 

 
2.13 Räddningstjänsten ska 

kontinuerligt utföra utbildning-

ar och informationsinsatser för 

privatpersoner gällande grund-

läggande brandskydd, heta ar-

beten och hjärtlungräddning 

m.m. 

 
2.14 Vid upprepade bränder i 

bostad ska orientering ske av 

räddningsstyrkor eller SL 

 
2.15 Antal genomförda orien-

teringar per station och år ska 

redovisas 

 
2.16 Vi ska dela ut 

info.materiel till drabbade av 

brand som hjälp för den en-

skilde att söka vidare hjälp 
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trafikolycka som hjälp för den 

enskilde att söka vidare hjälp 

 

 
7.1 Skapa rutiner för hur 

räddningstjänsten hanterar 

vädervarningar, internt och 

externt 

 
7.2 Räddningstjänsten ska in-

formera samhället i större ut-

sträckning när räddningstjäns-

ten erhåller vädervarningar 

 
7.3 Räddningstjänsten ska ge-

nom information och rådgiv-

ning till medlemskommunerna, 

enskilda och fastighetsägare 

medverka till att skadekostna-

derna för de årliga återkom-

mande väderrelaterade händel-

serna minskar 

 
7.4 Operativ personal ska ge-

nomföra insatsövningar kopp-

lade till väderrelaterade hän-

delser 

 
7.5 Räddningstjänstens led-

ningsfunktioner ska kontinuer-

ligt övas på att hantera väder-

relaterade händelser 

 
7.6 Räddningstjänstenska lägga 

ut vädervarningar på hemsida 

 
7.7 Räddningstjänsten ska 

lägga ut vädervarningar på 

medlemskommunernas hemsi-

dor 

 

 
8.1 Räddningstjänsten ska i ett 

tidigt skede informera om att 

hög brandrisk föreligger 

  
8.2 Räddningstjänsten ska årli-

gen upprätta en skogsbrands-

plan. 

 
8.3 Räddningstjänstens för-

måga ska utökas och förbere-

das inför händelser av mer 

komplicerad art. Räddnings-

och bedömer vidare uppfölj-

ningsåtgärder 

 
4.8 Räddningstjänsten ska 

utföra tillsyn av livräddnings-

utrustning vid kommunala 

badplatser, småbåtshamnar, 

bryggor och kajanläggningar 

 

 
5.1 Kontinuerliga övningar för 

RMB:s ledningsfunktioner ska 

genomföras. Dessa övningar 

ska vara planerade i en årlig 

övningsplan för lednings-

funktioner 

 
5.2 Utveckla och skapa tydliga 

instruktioner och rutiner för 

agerande i uppstartsfasen av 

en omfattande händelse 

 
5.3 Stab ska kunna initieras på 

tre stationer i förbundet: Ud-

devalla, Munkedal och Lysekil 

 

5.4 Delta i seminarier  

 

 
6.1 Räddningstjänsten ska 

kunna erbjuda anpassade och 

professionella utbildningar 

 
6.2 Räddningstjänsten ska 

informera om erfarenheter 

från inträffade händelser 

 
6.3 Samtliga elever i årskurs 4 

och 7 ska erhålla utbildning i 

grundläggande brandkunskap 

av räddningstjänsten 

 
6.4 Räddningstjänsten ska 

vara närvarande och tillgänglig 

i samhället. Efter avslutade 

insatser ska räddningstjänsten 

kunna ta sig tid att stanna 

kvar på plats, informera drab-

bade och prata med allmän-

heten 

 
6.5 Räddningstjänsten ska 

dela ut informationsmaterial 

till drabbade av brand eller 

tjänsten ska kompetensutvecklas 

inom temat skogsbrand 

 
8.4 Räddningstjänsten ska med-

verka vid länsstyrelsens informat-

ionsmöte gällande skogsbrandspla-

ner 

 
8.5 Genomgång av skogsbrandsin-

dex  

 

8.6 Medverka vid årligt möte 

 

8.7 Externutbildning i Munkedal 

  
8.8 Räddningstjänstens lednings-

funktioner ska kontinuerligt övas på 

att hantera större händelser såsom 

skogsbränder av större omfattning 

 

 
9.1 Tillsyn ska genomföras på de 

verksamheter som klassas som far-

liga verksamheter eller Sevesoan-

läggning enligt upprättad tillsynsplan 

(minst en gång per år) 

 
9.2 Operativ personal ska kontinu-

erligt öva vid dessa anläggningar 

och genomföra orienterings-

övningar 

 
9.3 Räddningstjänsten ska tillsam-

mans med Sevesoanläggningarna 

genomföra samverkansövningar  

 
9.4 Kunskapsutbyte mellan rädd-

ningstjänsten och anläggningarna 

ska kontinuerligt ske 
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Sida 8 Verksamhetsplan med budget 

 

 

 Inriktning 1 
 Den enskildes förmåga att förebygga och hantera bränder och olyckor (trafikolyckor, 

 drunkningstillbud, väderrelaterade händelser mm) ska följa en uppåtgående trend. 

 

Effektmål 10-15 

 

Beskrivning Enhet Mål 2017 Uppföljning 

10. Räddningstjänsten ska enligt fast-

ställd tillsynsplan kontrollera att sam-

hällets krav på skäligt brandskydd följs 

% 100 % av objekt och aktivi-

teter enligt 2017 års till-

synsplan ska genomföras 

Uppföljning gentemot 

fastställd tillsynsplan 

sker vid delårs- och 

årsbokslut av förebyg-

gandechef 

11. Räddningstjänsten ska hantera an-

sökningar om tillstånd för brandfarliga 

och explosiva varor samt egensotning 

inom 4 veckor 

% 100 % av inkomna ansök-

ningar 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll i 

Daedalos och genom-

förs vid delårs- och 

årsbokslut av förebyg-

gandechef 

12. Räddningstjänsten ska besvara re-

misser från andra myndigheter inom 

myndighetens önskade svarstid. 

% 100 % av remisser Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll i 

Daedalos och genom-

förs vid delårs- och 

årsbokslut av förebyg-

gandechef 

13. Räddningstjänsten ska verka för att 

medlemskommunernas sotningsentre-

prenörer utför rengöring/sotning och 

brandskyddskontroll enligt beslutade 

frister 

  

% 
100 % av objekt för 2017 Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll 

från sotningsentrepre-

nörer vid delårs- och 

årsbokslut av förebyg-

gandechef 

14. Räddningstjänsten ska genom råd-

givning, information och utbildning till 

enskilda och företag medverka till ökad 

förmåga att förebygga och hantera 

bränder och andra olyckor 

%  4 % av förbundets med-

borgare ska utbildas 

Uppföljning sker ge-

nom fastställd utbild-

ningsplan och genom-

förs vid delårs- och 

årsbokslut av förebyg-

gandechef 

15. Räddningstjänsten  ska följa upp alla 

räddningsinsatser som föranletts av 

bränder eller andra olyckor med syfte 

att minska risken för att olyckor uppre-

pas samt att genom den samlade erfa-

renheten öka kunskapsnivån inom den 

egna organisationen. 

% 100 % av insatsrapporterna 

ska läsas och följas upp 

Uppföljning sker ge-

nom uppgiftskontroll i 

Daedalos och genom-

förs vid delårs- och 

årsbokslut av förebyg-

gandechef 
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Aktiviteter 
 

10.1 Upprätta tillsynsplan 2018 (under 2017 fastställs 2018 osv) 
 Tillsynsplanen för 2018 ska upprättas senast i maj 2017. I tillsynsplanen ska det framgå vilken typ 

 av aktivitet och hur många av respektive aktiviteter som planeras utföras, med kommunvis  
 uppdelning. För förbundet som helhet rör det sig om ca 200 tillsyner/år. Vid varje delårsbok

 och årsbokslut  ska utfallen följas upp.  

10.2 Tillsyn 2:2 LSO enligt tillsynsplan 2017 

10.3 Tillsyn 2:4 LSO enligt tillsynsplan 2017 

10.4 Tillsyn LBE enligt tillsynsplan 2017 

10.5 Tillsyn Flerbostadshus enligt tillsynsplan 2017 

10.6 Tillsyn Kulturskyddad trähusbebyggelse enligt tillsynsplan 2017 

10.7 Tillsyn Kommunala hamnar, kajer och badplatser enligt tillsynsplan 2017 

10.8 Tillsyn individanpassat brandskydd enligt tillsynsplan 2017 

10.9 Tillsyn Rättssäker tillsyn enligt tillsynsplan 2017 
 De aktiviteter och projekt som kommer att genomföras under 2017 presenteras i Förebyggande-  
 avdelningens dokument Tillsynsplan och Plan för Information och utbildning. Dokumenten beskriver i vilken 

 omfattning regelbunden och tematisk tillsyn enligt LSO och LBE ska genomföras samt vilka informations

 kampanjer och externa utbildningar som planeras för kommande år. 

 

14.1 Upprätta förebyggande utbildningsplan 2018 (under 2017 fastställs 2018 osv) 

14.2 Brandskyddsutbildning 

14.3 HLR utbildning 
 

Effektmål 11, 12, 13 och 15 
 Genomförande, hantering och uppföljning av dessa ärenden och aktiviteter sker löpande inom svars- och 

 hanteringstiden för respektive effektmål. 
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 Inriktning 2 
 Antalet olyckor (trafikolyckor, drunkningstillbud, hjärtstopp m.m.) och antalet 

 bränder (bränder i bostäder, offentliga lokaler, väderrelaterade händelser 
 m.m.) och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska och ingen person ska 

 omkomma eller skadas allvarligt i samband med olycka eller brand. 

 

Effektmål 16-18 

 

Sida 10 Verksamhetsplan med budget 

Aktiviteter 
 

18.1 Fastställa operativ övningsplan 2018 (under 2017 fastställs 2018 osv) 
 Övningsplanen för 2018 ska upprättas senast under maj 2017. I övningsplanen ska det framgå hur 

 många  timmar/år som varje brandman ska öva, samt vilka typolyckor och moment. 
 För deltidsstationerna gäller 50 timmar övning/år och individ och för heltiden är det  

 ca 200 timmar övning/år och individ . Övningarna för heltid ska följa arbetstiden och vara  

 schemalagd. Vissa av övningarna ska vara ständigt återkommande då olika AFS:ar kräver årlig 
 övning, vissa övningar ska genomföras t.ex. vart annat eller vart tredje år beroende på risken för 

 inträffad händelse. Vid varje årsbokslut och delårsbokslut ska övningsutfallet följas upp.  

18.2 Öva trafikolyckor enligt övningsplan 2017 

18.3 Öva omhänderta skadade enligt övningsplan 2017 

18.4 Öva starta upp en livräddande insats i väntan på att förstärkande enheter kommer enligt 

        övningsplan 2017 

18.5 Öva rökövningar enligt övningsplan 2017 

18.6 Öva hantering av motorsåg enligt övningsplan 2017 

18.7 Öva hantering av pumpar enligt övningsplan 2017 

18.8 Öva is-/ytlivräddning enligt övningsplan 2017 

18.9 Genomföra övningar för RCB, IL och SL enligt övningsplan 2017 

18.10 Genomföra skogsbrandsutbildning enligt övningsplan 2017 

18.11 Genomföra insatsövningar  

18.12 Genomföra stabsutbildning  

Beskrivning Enhet Mål 2017 Uppföljning 

16. Räddningstjänsten ska hålla an-

spänningstiderna 

  

% 

100 % av utryckningarna ska 

följa de antagna anspän-

ningstiderna 

Uppföljning sker av statistik 

från Daedalos (medelvärde/

station) vid delårs- och års-

bokslut av operativ chef 

17. Räddningstjänsten ska hålla sina 

insatstider 
% 

100 % av utryckningarna ska 

understiga de planerade/

ideala insatstiderna  

Uppföljning sker av statistik 

från Daedalos vid delårs- 

och årsbokslut av operativ 

chef 

18. Räddningstjänsten ska ha en god 

insatsförmåga för de händelser som 

bedöms kunna inträffa i medlems-

kommunerna 

% 
100 % av fastställd övnings-

plan ska genomföras 

Uppföljning sker gentemot 

fastställd övningsplan vid 

delårs- och årsbokslut av 

operativ chef 
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Sida 11 2017-2019 

 

 

 Inriktning 3 
 Räddningstjänsten ska följa med i utvecklingen, ha modern teknik och moderna 

 arbetsmetoder. Lokaler, fordon och utrustning ska vara väl skötta. 
 

 

Effektmål 19-21 

 

Beskrivning Enhet Mål 2017 Uppföljning 

19. Räddningstjänstens fordon ska 

hålla god standard och godkännas 

vid den årliga besiktningen 
% 

100 % av fordonens brister 

ska upptäckas innan besikt-

ning 

Uppföljning sker genom 

uppgiftskontroll i Daedalos 

och genomförs vid delårs- 

och årsbokslut av teknisk 

20. Vid anmälningar om allvarliga 

brister på räddningstjänstens ut-

ryckningsfordon ska dessa åtgärdas 

inom 3 dygn 

% 

100 % av upptäckta fel ska 

åtgärdas inom 

3 dygn 

Uppföljning sker genom 

uppgiftskontroll i Daedalos 

och genomförs vid delårs- 

och årsbokslut av teknisk 

21. Vid anmälningar av brister på 

räddningsmateriel ska det åtgärdas 

inom 3 veckor 

  

% 

100 % av bristerna ska åt-

gärdas inom                    3 

veckor 

Uppföljning sker genom 

uppgiftskontroll i Daedalos 

och genomförs vid delårs- 

och årsbokslut av teknisk 

chef 

Aktiviteter 

 
19.1 Upprätta rutin-och underhållsplaner och egenkontrollsscheman 

19.2 Genomföra kontinuerligt underhåll och schemalagda egenkontroller 

 

20.1 Rutiner för felanmälningar av brister på räddningstjänstens fordon ska utvecklas 

20.2 Alla ska informeras om vikten av att skriva felanmälningar för att uppnå effektmålet 

20.3 Utveckla goda uppföljningsrutiner av inkomna felanmälningar   

20.4 Upprätthålla serviceavtal med externa parter 

  

21.1 Rutiner för felanmälningar av materiel ska utvecklas för att rapportering och uppföljning ska 

        bli enkel. 

21.2 Alla ska informeras om vikten av att skriva felanmälningar av brister på räddningsmateriel för att    

        uppnå effektmålet  
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 Inriktning 4 
 Räddningstjänsten ska tillsammans skapa en god psykosocial arbetsmiljö, utföra våra 

 arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt och stimulera individuell utveckling. 

 
 

 

Effektmål 22 

 

Sida 12 Verksamhetsplan med budget 

Aktiviteter 

 
22.1 Förbundet ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

22.2 Personalen ska ha möjlighet till god företagshälsovård 

22.3 Personalen ska ha tillgång till träningslokal 

22.4 Årliga medarbetarsamtal 

Beskrivning Enhet Mål 2017 Uppföljning 

22. Frisknärvaro på Räddnings-

tjänstförvaltningen ska vara hög 

  

% 
94 % frisknärvaro 

  

Uppföljning sker genom 

uppgiftskontroll i Daedalos 

och genomförs vid delårs- 

och årsbokslut operativ chef 
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Sida 13 2017-2019 

 

 

 Inriktning 5 
 Räddningstjänsten i ska arbeta kostnadseffektivt och de olika verksamhetsområdena 

 ska inom ramen för tilldelade medel säkerställa att arbetsuppgifterna löses på bästa 

 och mest kvalitetssäkra sätt. 

 

Effektmål 23 

 

Beskrivning Enhet Mål 2017 Uppföljning 

23. Räddningstjänstens intäkter ska 

överstiga kostnaderna 
% 100 % kostnadstäckning 

Uppföljning sker i delårs- 

och årsbokslut av ekono-

miskt ansvariga chefer och 

ytterst förbundschef 

Aktiviteter 

 
23.1 Tydliga budgetansvarsområden för de olika budgetansvariga cheferna 

23.2 Budgetansvariga ska noggrant planera sina respektive ansvarsområden 

23.3 Budgetansvariga ska kontinuerligt och noggrant följa upp och analysera sina respektive ansvarsområden 

23.4 Tydliggöra rutinerna för kundfakturering i organisationen 

23.5 Upprätta kundfakturor max 1 vecka efter att underlag inkommit 

23.6 Betala leverantörsfakturor i rätt tid, med rätt belopp och till rätt leverantör 

23.7 Tydliggöra inköpsrutiner i organisationen 

23.8 Utse inköpsansvariga och tydliggöra uppdragets innebörd och vilket/vilka deras inköpsansvarsområde är 

23.9 Förmedla till inköpsansvariga om vilka avtal som finns 

23.10 Vidareutbildning i ekonomisystem, budget & prognos, uppföljning, fakturahantering mm 
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Resultatbudget 

Sida 14 Verksamhetsplan med budget 

(Belopp i tkr) 
Budget                     

2017 

Plan             

2018 

Plan             

2019 

Verksamhetens intäkter 78 131 80 327 83 114 

Intäkter 5 651 5 837 6 036 

Medlemsavgifter från kommunerna 

(drift) 
66 494  68 688 71 024 

Medlemsavgifter från kommunerna 

(pension) 
2 228 2 302 2 380 

Upplupen medlemsavgift (pensioner) 2 130 1 818 1 935 

Bilvårdsersättning 1 628 1 682 1 739 

Verksamhetens kostnader -78 002 -80 194 -82 976 

Kostnader -69 288 -71 614 -74 091 

Pensionskostnad -2 228 -2 302 -2 380 

Uppräkning av pensionskostnader -2 130 -1 818 -1 935 

Bilvård -1 628 -1 682 -1 739 

Avskrivningar -2 728 -2 778 -2 831 

Verksamhetens nettokostnader 129 133 138 

Finansiella intäkter 0  0 0 

Finansiella kostnader -128 -132 -137 

Resultat före extraordinära poster 1 1 1 

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 

Resultat 1 1 1 
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Sida 15 2017-2019 

Resultatbudget per ansvar 

(Belopp i tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Direktion   -364 -364 

Förbundschef   -2 391 -2 391 

Produktionschef 68 722 -11 785 56 937 

Teknisk chef 2 184 -16 037 -13 853 

Operativ chef 1 940 -40 523 -38 583 

Förebyggandechef 3 155 -4 900 -1 745 

Summa 76 001 -76 000 1 
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Balansbudget 

Sida 16 Verksamhetsplan med budget 

(Belopp i tkr) 
Budget  

2017 

Plan           

2018 

Plan          

2019 

    

  

TILLGÅNGAR 
      

    

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 21 268 19 571 17 858 

Finansiella anläggningstillgångar      

– Leasingfordon 5 149       4 546 3 943 

– Långfristiga fordringar, pensioner fr. medl. kom. 6 311 8 129 10 064 

Summa Anläggningstillgångar 32 728 32 246 31 865 

        

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar 3 078 3 189 3 298 

Kassa och bank 0  588 2 637 

Summa Omsättningstillgångar 3 078 3 777 5 935 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 35 806 36 023 37 800 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
      

Eget kapital vid årets början -10 910 -10 911 -10 912 

Årets resultat -1 -1 -1 

Summa Eget Kapital -10 911 -10 912 -10 913 

Avsättning för pensioner -6 311 -8 129 -10 064 

Summa Avsättningar -6 311 -8 129 -10 064 

Långfristiga skulder       

– Checkkredit -1 452 0 0 

– Långfristig del av leasing -4 546 -3 943 -3 340 

Kortfristiga skulder -12 586 -13 039 -13 483 

Summa Skulder -18 584 -16 982 -16 823 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
-35 806 -36 023 -37 800 
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Sida 17 2017-2019 

Investeringsbudget 2017 med plan 2018, 2019 

(Belopp i tkr) 
Budget  

2017 

Plan           

2018 
Plan       

Transportmedel 500  300  1 100  
Inventarier, Maskiner och 

Utrustning i övrigt 495  900  725  

Summa 995  1 200  1 825  
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Nyhetsrubrik på baksidan 

Trygghet 

Sä kerhet 

omtänke 

 

Räddningstjänstförbundet  

Mitt Bohuslän 
Bastiongatan  14 

451 81 UDDEVALLA 
 

Telefon: 010 - 161 55 00 
E-post: raddningstjansten@mittbohuslan.se 
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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 

 
 

  

  2016-11-13 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt 

Ekonomichef 

 

Delårsbokslut augusti 2016 Räddningstjänstförbundet 

Mitt Bohuslän 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundets upprättade delårsbokslut 

 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med delårsrapport vilken 

antogs av Förbundsdirektionen 2016-09-30 § 22. Någon revisionsrapport är inte 

översänts. Resultatet för perioden visar på ett överskott om +2,5 mnkr och en 

årsprognos på +/-0. 

 

Ekonomi 

Resultatet för perioden visar på ett överskott om +2,5 mnkr. Överskottet är 

hänförligt till ökade intäkter framförallt för utryckningar i samband med automatiska 

brandlarm, IVPA larm, tillsynsavgifter och ökat årsavgift för automatlarm. 

Kostnaderna har varit lägre än budget på motsvarande 2,1 mnkr. Detta beror i 

huvudsak på lägre personalkostnader samt lägre energi- och reparationskostnader 

än budgeterat. Förbundet redovisar en prognos för året på +/- 0.  

 

Medlemsavgift för Munkedal uppgår till 9,5 mnkr för drift och 0,2 mnkr avseende 

pension. Trots en +/- 0 prognos för förbundet innebär det ändå för Munkedals del att 

kostnaderna för 2016 ökar. Orsaken till detta är att för budget 2016 har tillkommit 

post avseende upplupna pensioner. För året beräknas denna uppgå till 0,4 mnkr. 

Hänsyn är tagen till detta i kommunstyrelsens prognos.   

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har för 2016 antagit 12 effektmål inom fem inriktningar. Uppföljningen 

visar på att hälften av effektmålen helt är uppfyllda.  

 

Intern kontroll 

Förbundet har antagna internkontrollplaner för 2016. Uppföljning saknas i detta 

bokslut. 
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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 

 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Prognosen för förbundet visar på ett nollresultat för 2016. Kostnaderna för Munkedal 

ökar avseende avsättning till pension. Hänsyn har tagits till detta i 

kommunstyrelsens delårsbokslut samt månadsprognoser. Kostnaden ökar med 0,4 

mnkr jämfört med budget. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Kommunchef 

Ekonomiavdelning 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/biträdande kommunchef Kommunchef 
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Delårsrapport 

2016-08-31 

Räddningstjänstförbundet 

Mitt Bohuslän 

 

 

 

 

Antagen av Förbundsdirektionen 2016-09-30, §22 
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Förvaltningsberättelse 

 

Vårt Uppdrag 

Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och vistas i medlems-

kommunerna.  

 

Vår Vision 

Trygghet, Säkerhet och Omtanke  

Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för att förebygga olyckor. När det trots allt 

krävs en räddningsinsats ska vi verka skickligt, med modern utrustning och effektiva metoder. 

Med våra egna och andras erfarenheter ska vi utveckla vår förmåga och blir ännu lite bättre 

nästa gång. Vi ska vara öppna för det samhälle vi har satts att skydda och möta alla människor 

med öppenhet, respekt och professionalism. Vi ska ha en kultur där vi vågar ifrågasätta, dis-

kutera och prova nya tankar. Vi ska ha ett arbetsklimat där alla känner sig trygga, lyssnar på 

och respekterar varandra. Vi har ett viktigt uppdrag, därför ska vi vara i ständig utveckling. 

 

 

Resultat för perioden uppgår till + 2,5 mkr.  

Prognos för årets resultat är +/- 0 kr. 
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Verksamhetsuppföljning januari-augusti 2016 

Uppföljning av verksamhetsmål 

 

Måluppfyllnad för respektive effektmål redovisas dels i utfall men även i form av symboler 

 

 Mål helt uppfyllt 

 Mål inte uppfyllt 
 

Inriktning 1 
    

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera bränder och olyckor (trafikolyckor, 

drunkningstillbud, väderrelaterade händelser m.m.) ska följa en uppåtgående trend. 

 

Effektmål 1 

Räddningstjänsten ska enligt fastställd tillsynsplan kontrollera att samhällets krav på skäligt brand-

skydd följs. 

Mål                                                                                                                               

Tillsyn ska genomföras av samtliga objekt enligt 

2016 års tillsynsplan.                                                                                                                            

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

100 % 100 % 100 %  

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 2 & 3 
Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad 

Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

Säkerhetsmål 9 
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller omgivande miljö 

Kommentarer - Aktiviteter: 

Antalet utförda tillsyner följer uppsatta mål för perioden. Antalet tillståndsansökningar 

och remisser har med få undantag hanterats inom planerad tidsram.   

ÄRENDETYP T1 (jan-april) T2 (maj-aug) T3 (sep-dec) Utfall 2016 

Tillsyn LSO/LBE 68 51  119 

Tillstånd LBE 25 21  46 

Tillstånd egensotning 5 2  7 

Remisser/Yttranden 74 61  135 

Olycksundersökning _ 1  1 

TOTALT FÖR PERIODEN 172 136  308 
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Effektmål 2 

RMB ska verka för att medlemskommunernas sotningsentreprenörer utför rengöring/sotning och 

brandskyddskontroll enligt beslutade frister. 

Mål                                                                                                                                         

Rengöring/sotning ska genomföras av alla objekt för 

2016. 

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

100 %  100 %  100 %  

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 2 & 3 

Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad eller offentlig lokal 

Kommentarer - Aktiviteter: 

Kommunernas sotningsentreprenörer har under perioden utfört sotning och brand-

skyddskontroll enligt beslutade frister och följer planeringen för året. 

Effektmål 3 

RMB ska genom rådgivning, information och utbildning till enskilda och företag medverka till ökad 

förmåga att förebygga och hantera bränder och andra olyckor. 

Mål                                                                                                                              

4 % av förbundets medborgare ska delta i någon av 

förbundets utbildningar. 

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

4 % av förbundets medborgare 
2 % (exkl. infor-

merade personer) 

2 % (exkl. infor-

merade personer) 

 

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 2 & 3 
Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad 

Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

Säkerhetsmål 6 

Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska följa en uppåtgående trend 

Säkerhetsmål 7 

Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska 

Säkerhetsmål 8 

Omfattande skogsbränder ska förhindras 

Säkerhetsmål 9 
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller omgivande milj) 

 

Kommentarer - Aktiviteter: 

Efterfrågan på extern utbildning har varit mindre än förväntat under perioden, antal ut-

förda utbildningar når inte upp till planerad nivå.  

EXTERN UTBILDNING T1 (jan-april) T2 (maj-aug) T3 (sep-dec) Utfall 2016 

Utbildningstillfällen 36 38  74 

Utbildade och informerade personer 540 610  1150 
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Effektmål 4 

RMB ska följa upp alla räddningsinsatser som föranletts av bränder eller andra olyckor med syfte 

att minska risken för att olyckor upprepas samt att genom den samlade erfarenheten öka kunskaps-

nivån inom den egna organisationen. 

Mål                                                                                                                         

Alla insatsrapporter ska läsas och följas upp. 

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

100 %  100 % 100 %  

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 1 
Konsekvenser av trafikolyckor ska kontinuerligt minska 

Säkerhetsmål 2 & 3 
Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad 

Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

Säkerhetsmål 7 

Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska 

Säkerhetsmål 8 

Omfattande skogsbränder ska förhindras 

Säkerhetsmål 9 
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller omgivande miljö 

 

Kommentarer - Aktiviteter: 

Alla insatser och automatlarm har granskats. 

Olycksutredning av trafikolyckan på E6 vid Saltkällan då en av våra brandmän omkom 

har utförts av Södra Älvsborgs räddningstjänst.  

Räddningstjänstens olycksutredare har utfört en särskild utredning av det interna krisar-

betet som påbörjades i direkt anslutning till denna olycka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

124



6 

 

Inriktning 2 

   

Antalet olyckor (trafikolyckor, drunkningstillbud, hjärtstopp mm), väderrelaterade hän-

delser och bränder (bränder i bostäder, offentliga lokaler, skogsbränder m.m.) samt dess 

konsekvenser ska kontinuerligt minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvar-

ligt i samband med olycka eller brand. 

 

Larm  

STATION T1 (jan-april) T2 (maj-aug) T3 (sep-dec) 2016 2015 

Uddevalla 186 268  454 427 

Ljungskile 27 26  53 76 

Munkedal 63 79  142 168 

Lysekil 55 69  124 154 

Brastad  26 26  52 52 

Skaftö  6 12  18 52 

Hedekas  8 6  14 28 

TOTALT 371 486  857 957 

 

Effektmål 5 

Räddningstjänsten ska hålla anspänningstiderna. 

Anspänningstiderna ska understiga 90 s för heltidsstyrkan, 360 s för deltidsstyrkan i Ljungskile och 

300 s för övriga deltidsstyrkor. 

Mål                                                                                                                       

Anspänningstiderna ska följas. 

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

100 %  94,7 % 95,5 %  

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 1 
Konsekvenser av trafikolyckor ska kontinuerligt minska 

Säkerhetsmål 2 & 3 
Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad 

Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

Säkerhetsmål 7 

Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska 
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Kommentarer - Aktiviteter: 

Genomsnittliga faktiska anspänningstider i relation till antagna anspänningstider:                  

Uddevalla 125 s (90 s), Ljungskile 362 s (360 s), Lysekil 306 s (300 s),                                   

Munkedal 264 s (300 s), Brastad 329 s (300 s), Skaftö 325 s (300 s), Hedekas 327 s (300 s). 

Anspänningstiderna för detta kvartal har på vissa stationer ökat och på vissa stationer minskat, 

Ljungskile och Skaftö har sänkt sina anspänningstider markant. Orsaken till ökningen i Udde-

valla beror på en krånglande navigationsutrustning som inte sänder kvittenssignaler som det är 

tänkt. Felsökning pågår och beräknas vara klart i september. Ytterligare en orsak till avvikel-

sen är att efter uppdateringar av mjukvaran i navigationsutrustningen gjorts strular den på 

vissa stationer. Detta är under uppsikt. Förbundet jobbar ständigt mot att gå ner till acceptabla 

anspänningstider på samtliga stationer i förbundet.  

Anspänningstider  

STATION                                        

(antagna anspänningstider) 

T1 (jan-april) T2 (maj-aug) T3 (sep-dec) 

Uddevalla (90 s) 83 125  

Ljungskile (360 s) 428 362  

Munkedal (300 s) 264 292  

Lysekil (300 s) 299 306  

Brastad (300 s) 316 329  

Skaftö 300 s) 451 325  

Hedekas (300 s) 218 327  

 

Effektmål 6 

Räddningstjänsten ska hålla sina insatstider. 

Insatstiderna ska understiga 600 s för heltidsstyrkan, 660 s för deltidsstyrkan i Ljungskile och 600 s 

för övriga deltidsstyrkor. 

Mål                                                                                                                      

Insatstider ska understiga planerad/ideal tid. 

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

100 %  98,7 % 82,4 %  

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 1 
Konsekvenser av trafikolyckor ska kontinuerligt minska 

Säkerhetsmål 2 & 3 
Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad 

Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

Säkerhetsmål 7 

Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska 
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Kommentarer - Aktiviteter: 

Genomsnittliga faktiska insatstider i relation till eftersträvade insatstider:                                      

Uddevalla 475 s (600 s), Lysekil 586 s (600 s), Munkedal 748 (600 s),                                     

Ljungskile 742 s (660 s), Brastad 636 s (600 s), Skaftö 775 s (600 s), Hedekas 1047 s (600 s). 

Skaftö har sänkt sin insatstid i snitt med 241 sekunder, Ljungskile har sänkt sin insatstid med i 

snitt 63 sekunder. På övriga stationer är det en höjning som i de flesta fall förklaras av längre 

körtider på grund av den ökande sommartrafiken. Dock är även här den krånglande navige-

ringsutrustningen en förklaring. Det är svårt för utryckningspersonalen att veta vart de ska åka 

då ärendet inte inkommer i deras utrustning vilket föranleder samtal till SOS för att fastställa 

adress m.m. som i slutändan resulterar i fördröjda insatstider. 

STATION                                     

(eftersträvade insatstider) 

T1 (jan-april) T2 (maj-aug) T3 (sep-dec) 

Uddevalla (600 s) 417 475  

Ljungskile (600 s) 805 742  

Munkedal (600 s) 598 748  

Lysekil (600 s) 456 586  

Brastad (600 s) 491 636  

Skaftö (600 s) 1016 775  

Hedekas (600 s) 534 1047  

 
Effektmål 7 

Räddningstjänsten ska ha en god insatsförmåga för de händelser som bedöms kunna inträffa i med-

lemskommunerna. 

Mål                                                                                                                             

Upprättad övningsplan ska följas. 

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

100 %  Ingen uppföljning Ingen uppföljning  

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 1 
Konsekvenser av trafikolyckor ska kontinuerligt minska 

Säkerhetsmål 2 & 3 
Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad 

Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

Säkerhetsmål 5 
Ett anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska kunna initieras inom 20 minuter 

Säkerhetsmål 7 

Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska 

Kommentarer - Aktiviteter: 

Övningsnärvaron på individnivå ska öka, stationsansvariga tillsammans med operativ chef föl-

jer upp närvaron och informerar om vikten av att övningarna i övningsplanen följs. 
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Övning jan-aug 

Övningsart U-A Heltid U-A Deltid Ljungskile Lysekil Skaftö Brastad Munkedal Hedekas 

Samband  x x x x x x x 

Släck/Räddningsbil  x x x x x  x 

Steglivräddning x x     x  

Orientering x  x   x   

Värmekamera x     x   

Vattenförsörjning x x x x x x x x 

Islivräddning x x x x x x x x 

Brandgasventilation     x x   

Kall rök x x x x x x x x 

Trafikolycka insats   x x  x   

Skärsläckare    x     

Fordonskännedom x   x x    

Varm rök x x x x x  x x 

D-HLR x x x      

IVPA/Sjukvård x      x x 

Farlig verksamhet    x     

Utryckningskörning x  x    x  

CAFS     x    

Standardrutiner x    x   x 

Trafikolycka teori  x      x 

Bandvagn x        

Taktik Brand i byggnad x        

Hazmat training         

Losstagning   x x   x  

Sjöolycka/ytlivräddning x x x x x x x x 

Strålförarteknik x        

Taksäkring x        

Syrgasbehandling x   x  x x x 

TOTALT 18 10 12 13   11 11 11 11 
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Inriktning 3  
   

Vi ska följa med i utvecklingen, ha modern teknik och moderna arbetsmetoder.               

Lokaler, fordon och utrustning ska vara väl skötta. 

Effektmål 8 

Räddningstjänstens utryckningsfordon ska godkännas vid den årliga besiktningen. 

Genom rutiner, underhållsplaner samt schemalagd egenkontroll ska god standard på våra fordon upp-

rätthållas och brister upptäckas innan besiktning. 

 

Mål  

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

90 %  100 % 100 %  

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 1 
Konsekvenser av trafikolyckor ska kontinuerligt minska 

Säkerhetsmål 2 & 3 
Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad 

Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

 

Kommentarer - Aktiviteter: 

Samtliga fordon som genomgått kontrollbesiktning har godkänts vid första besöket. 

Effektmål 9 

Vid anmälningar om brister på räddningstjänstens fordon ska dessa åtgärdas inom 3 veckor. 

Med hjälp av kunnig personal, serviceavtal och goda uppföljningsrutiner ska bristerna åtgärdas. 

Mål                                                                                                                                       

Alla upptäckta brister på räddningstjänstens fordon 

ska åtgärdas inom 3 veckor. 

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

100 %  100 % 98,5 %  

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 1 
Konsekvenser av trafikolyckor ska kontinuerligt minska 

Säkerhetsmål 2 & 3 
Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad 

Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

 

Kommentarer - Aktiviteter: 

98,5 % av alla brister som anmälts på stationerna, fordon och utrustning har åtgärdats på mindre än tre 

veckor.  De återstående procenten har varit av sådan karaktär att de inte har kunnat påverkas andra fel 
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har varit av sådan art att det avsiktligt fått vänta. Inga av felen som haft längre åtgärdstid har varit av 

sådan art att det haft någon inverkan på verksamheten.  

Effektmål 10 

Vid anmälningar av brister på räddningsmateriel ska det åtgärdas inom 3 veckor. 

Rutiner för felanmälningar på materiel ska utvecklas för att rapportering och uppföljning ska bli enkel. 

Alla ska informeras om vikten av att skriva felanmälningar. 

Mål                                                                                                                            

Alla upptäckta brister på räddningsmateriel ska åtgär-

das inom 3 veckor. 

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

100 %  100 % 100 %  

Detta effektmål är kopplat till dessa säkerhetsmål i Handlingsprogrammet: 

Säkerhetsmål 1 
Konsekvenser av trafikolyckor ska kontinuerligt minska 

Säkerhetsmål 2 & 3 
Antalet bränder (bostäder och offentliga lokaler) ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i sam-

band med brand i bostad 

Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka 

 

Kommentarer - Aktiviteter: 

Samtliga brister på räddningstjänstens räddningsmateriel har åtgärdats inom 3 veckor. 

 

Inriktning 4  
   

Vi ska tillsammans skapa en god psykosocial arbetsmiljö, utföra våra arbetsuppgifter på 

ett säkert och effektivt sätt och stimulera individuell utveckling. 

Effektmål 11 

Frisknärvaro på Räddningstjänstförvaltningen ska vara hög. 

Detta ska uppnås genom systematiskt arbetsmiljöarbete och god företagshälsovård samt tillgång till 

träningslokal och årligt medarbetarsamtal. 

Mål 2016                                                                                                                                 

Förbundets frisknärvaro ska vara 93 % eller högre.                                                                                                                                   

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

93 %  94 % 94 %  

 

Kommentarer - Aktiviteter: 

Efter olyckan i våras har mycket resurser lagts på information och företagshälsovård. Personal 

har haft tillgång till professionell hjälp. 
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Inriktning 5  
   

Vi ska arbeta kostnadseffektivt och de olika verksamhetsområdena ska inom ramen för 

tilldelade medel säkerställa att arbetsuppgifterna löses på bästa och mest kvalitetssäkra 

sätt. 

 

Effektmål 12 

Räddningstjänstens intäkter ska överstiga kostnaderna. 

Detta ska uppnås genom tydliga budgetansvarsområden, där budgetansvariga följer upp, analyserar 

och planerar så att ett positivt resultat uppnås. 

Mål 2016                                                                                                                                  

Förbundets intäkter ska överstiga kostnaderna.                                                                                                                                   

Utfall             

160430 

Utfall             

160831 

Måluppfyllnad 

160831 

 +1 080 tkr + 2 519 tkr  

 

Kommentarer - Aktiviteter: 

Vi arbetar kontinuerligt med att planera och strukturera vårt arbetssätt. Under perioden har vi 

tillsammans med medlemskommunerna tagit fram tid- och arbetsplan för nästkommande år 

som fungerar för alla parter samt förenklat processer i den finansiella arenan.
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Verksamhetsuppföljning per avdelningsnivå/budgetansvarsområde 

Direktion, Förbundschef och Säkerhetssamordnare 

 

Direktion                                                
(Belopp i tkr) 

UTFALL                

jan-aug 

BUDGET                     

jan-aug 

Budget-

avvikelse             

jan-aug 

BUDGET                     

Helår 

PROGNOS                     

Helårsutfall 

Intäkter 0 0                         0                          0 0 

Kostnader – 327 – 234                 – 93 – 351 – 491 

Resultat – 327 – 234                 – 93 – 351 – 491 

 

Budgetavvikelse för perioden: - 93 tkr 

Prognostiserad budgetavvikelse för helår: - 140 tkr 

 

Förbundschef                                        
(Belopp i tkr) 

UTFALL                

jan-aug 

BUDGET                     

jan-aug 

Budget-

avvikelse             

jan-aug 

BUDGET                     

Helår 

PROGNOS                     

Helårsutfall 

Intäkter 0 0                         0 0 0 

Kostnader – 1 638 – 1 185                    – 453 – 1 750 – 2 457 

Resultat – 1 638 – 1 185                  – 453  – 1 750 – 2 457 

 

Budgetavvikelse för perioden: - 453 tkr 

En del av de poster som haft en lägre kostnad än vad som har budgeterats för är: 

 Högre personalkostnader än budgeterade på grund av omorganisering 

Prognostiserad budgetavvikelse för helår: - 707 tkr 

 

Säkerhetssamordnare 
(Belopp i tkr) 

UTFALL                

jan-aug 

BUDGET                     

jan-aug 

Budget-

avvikelse             

jan-aug 

BUDGET                     

Helår 

PROGNOS                     

Helårsutfall 

Intäkter 354 0 

                          

354                         0 0 

Kostnader – 354 – 0                   – 354                      – 0 – 0 

Resultat 0 0                        0                        0 – 0 

 

Budgetavvikelse för perioden: 0 tkr 

Prognostiserad budgetavvikelse för helår: 0 tkr 
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Lednings- och förbundsgemensam verksamhet 

Lönerevisionen för den heltidsanställda personalen i Kommunal och Vision har pågått under redovis-

ningsperioden. De centrala kollektivavtalen har utvecklats till att ge möjlighet för de lokala arbetsgi-

varna att belöna medarbetare som bidrar till verksamhetens utveckling. Vid förra lönerevisionen påta-

lades att förbundet inte hade en aktuell lönepolicy för individuell lönesättning. Detta arbete startades 

upp under våren men har inte blivit klart till denna delårsrapportern. 

 

Mycket av förbundets arbete styrdes om efter olyckan då en brandman förolyckades vid räddningsin-

sats. Förutom att hantera själva händelsen i organisationen så har belastningen tidvis varit stor i sam-

band med medverkan i olika utredningsarbeten.  

 

Då budgetprocessen inte fungerat som det var tänkt har ett omtag gjorts. Tillsammans med medlems-

kommunernas ekonomichefer har ett förslag arbetats fram. Det bygger i korthet på tidsramar och in-

dexuppräkningar som ger förbundet planeringsförutsättningar. 

 

Arbetet med att göra klar verksamhetsplan och detaljbudget 2017 med plan 2018-19 startade direkt 

efter att medlemskommunerna antagit sina budget vid kommunfullmäktiges möten i juni. 

Budgetuppföljning 

Förbundsgemensamt            
(Belopp i tkr) 

UTFALL                

jan-aug 

BUDGET                     

jan-aug 

Budget-

avvikelse             

jan-aug 

BUDGET                     

Helår 

PROGNOS                   

Helårsutfall 

Intäkter 6 10                      – 4 15 15 

Kostnader – 5 034 – 6 119                   1 085 – 9 156  – 9 156 

Resultat – 5 028 – 6 109                  1 081  – 9 141 – 9 141 

 

Budgetavvikelse för perioden: 1 081 tkr  

En del av de poster som haft en lägre kostnad än vad som har budgeterats för är: 

 Avskrivning av hävare är inte verkställd från årsskiftet som det budgeterades för, leveransen 

är försenades och startade först i juli 

 Lägre personalkostnader än budgeterade på grund av omorganisering 

 Lägre administrativa kostader än vad budgeterats för 

 

Prognostiserad budgetavvikelse för helår: 0 tkr 

 

Revisorer                               

(Belopp i tkr) 

UTFALL                

jan-aug 

BUDGET                     

jan-aug 

Budget-              

avvikelse             

jan-aug 

BUDGET                     

Helår 

PROGNOS                     

Helårsutfall 

Intäkter    0 0                             0 0 0 

Kostnader  – 139 – 47                         – 92 – 70 – 208 

Resultat – 139 – 47                         – 92 – 70 – 208 

 

Budgetavvikelse för perioden: -92 tkr  

Prognostiserad budgetavvikelse för helår: -139 tkr 
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Teknik & Stödavdelning 

Materiel och fordon 

Den nya hävaren levererades i slutet på maj. Under sommaren har fordonet kompletterats med släck-

ningsmateriel samt kommunikations- och navigeringsutrustning. Då ett modernt höjdfordon är utrustat 

med avancerat teknik krävs en omfattande utbildning. Personalen håller på att utbildas på fordonet 

innan den sätts in i utryckningsverksamheten. 

En av våra vattencontainrar har fått sin motorspruta utbytt. Det var en WV-spruta från mitten på förra 

seklet som ansågs som förbrukad och ersattes med en modern Foxspruta. 

Larm, IT och telefoni 

En av larmservrarna i Munkedal kraschade så en ny har installeras. 

Klienten till larmservern i Uddevalla har bytts ut då den gamla var i behov av uppdatering och hade 

XP som operativsystem, vilket inte kunde uppdateras längre. 

I Munkedal och Lysekil går de flesta automatlarm primärt till räddningstjänsten vilket innebär att vi 

även tar emot fellarmen. En del av dessa fellarm går via SMS till anläggningsskötare, vissa går till 

styrkeledare. Fördelen med att larmet går till anläggningsskötare är att det inte innebär något arbete för 

räddningstjänsten, nackdelen är att vi inte får någon kvittens att anläggningsskötaren har mottagit lar-

met. Nu har vi köpt en programmodul där vi skapar en larmkedja, där anläggningsskötare måste kvit-

tera sms:et. Förhoppningsvis ska vi kunna lägga samtliga fellarm på anläggningsskötare. 

Fastigheter 

Miljönämnden har utfärdat förbud mot att tvätta bilar på brandstation i Ljungskile, detta pga. att stat-

ionen saknar oljeavskiljare. 

Kontoret i bottenvåningen på Uddevalla brandstation som har haft fuktskada har åtgärdats av fastig-

hetskonteret och tagits i bruk igen. 

Budgetuppföljning 

Teknisk chef                     
(Belopp i tkr) 

UTFALL                

jan-aug 

BUDGET                     

jan-aug 

Budget-avvikelse             

jan-aug 

BUDGET                     

Helår 

PROGNOS                     

Helårsutfall 

Intäkter 1 544 1 437                          108 2 155 2 155 

Kostnader – 10 073 – 10 616                           543 – 15 887 – 15 887 

Resultat – 8 529 – 9 179                           651 – 13 732 – 13 732 

 

Budgetavvikelse för perioden: + 651 tkr  

Avvikelsen beror delvis på lägre kostnader för el och värme under perioden, samt något lägre kostna-

der för IT och telefoni under perioden. 

Prognostiserad budgetavvikelse för helår: 0 tkr 
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Samhällsskydd- och förebyggandeavdelning 

Under perioden första tertialet har avdelningen i första hand fokuserat på att hantera de regelbundna 

myndighetsuppdrag och den efterfrågan av externutbildning som inkommit till avdelningen. Som ex-

empel på aktiviteter som utförts och hanterats under perioden kan nämnas: 

– En av våra brandinspektörer har under perioden avslutat två kompetensutbildningar, Tillsyn B i Re-

vinge och Olycksutredning i Karlstad. Detta innebär att samtliga inspektörer på avdelningen nu har 

formell kompetens som kvalificerade tillsynsförrättare. 

– Flytande båtmässan Båt & Hav i Lysekil, Dingledagarna, Familjedagar i Munkedal och Totalförsva-

rets dag i Uddevalla är evenemang där vi närvarat med operativ och förebyggande personal. 

– Tillsyn av alla kommunala badplatser i medlemskommunerna har utförts enligt 2016 års tillsynsplan. 

Vid tillsynen har kontroll av livräddningsutrustning vid badplatser, kajer och bryggor gjorts tillsam-

mans med representanter från kommunerna.  Tillsynen redovisar ett positivt resultat där alla kommu-

ner bl.a. utför skyddsdyk under alla hopptorn och trampoliner. 

– Tillsyn av flerbostadshus i medlemskommunerna har utförts enligt 2016 års tillsynsplan. Cirka 100 

trapphus i företrädesvis två– och trevåningshus har kontrollerats med varierande resultat där brister i 

bl.a. utrymningsvägar och brandsektioneringar uppmärksammats. Uppföljning av detta arbete har på-

börjats och kommer att fortsätta under hösten där möte med fastighetsägarna för de fastigheterna med 

de allvarligaste bristerna prioriteras.     

– I maj träffades representanter för samtliga räddningstjänster och byggavdelningar samt sotare från de 

sex nordbohuslänska kommunerna på brandstationen i Munkedal. Sotning och brandskyddskontroll 

var temat för dagen och syftet var att nätverka och möta varandra i dessa frågor. Speciellt inbjudna till 

den här träffen var experter från MSB och SSR (Sveriges skorstensfejares riksförbund). 

– I början av juni samlades avdelningen till en heldagskonferens på Hotell Bohusgården med syfte att 

påbörja ett nytt arbetsätt för rättsäker tillsyn. Martin Kihlstrand, miljöchef i Uddevalla, var inbjuden 

föreläsare där han pratade om det arbete som de gjorde i samband med att deras tillsynsarbete genom-

gick denna förändring. 

Budgetuppföljning 

Förebyggandechef 

((Belopp i tkr) 

UTFALL                

jan-aug 

BUDGET                     

jan-aug 

Budget-avvikelse             

jan-aug 

BUDGET                     

Helår 

PROGNOS                     

Helårsutfall 

Intäkter  1 850 1 815                             35 3 050 3 050 

Kostnader  – 3 356 – 3 217                         – 139 – 4 739 – 4 739 

Resultat – 1 506 – 1 402                         – 104 – 1 689 – 1 689 

 

Budgetavvikelse för perioden: - 104 tkr  

Budgetavvikelsen beror till största delen av icke budgeterade kostnader, 200 tkr, för sotningsverksam-

heten i Uddevalla på grund av formaliafel i samband med att ny sotningstaxa beslutades för 2016, 

lägre lönekostnad än vad som budgeterat för perioden samt att planerad intäkt för extern utbildning 

inte når budgeterat mål.  

Prognostiserad budgetavvikelse för helår: 0 tkr 
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Operativ avdelning 

Under perioden januari-augusti 2016 kan man notera en minskning av antalet larm i förbundet, 857 

larm i år och 957 larm motsvarande period 2015. Efter införandet av nya kriterier för IVPA har vi haft 

123 st. larm färre än motsvarande period i fjol. Vi har haft ett par skyfallsliknande regnoväder som 

drabbat Uddevalla och som renderade ett antal länspumpningar under en begränsad tid. Förutom en 

skogsbrand på Herrestadsfjället i Uddevalla har förbundet klarat sig bra från långvariga händelser un-

der sommarperioden. Under perioden jan-april var det en minskning av antalet trafikolyckor i förbun-

det, dock har sommarens ökning av trafikflödet resulterat i att vi nu har haft 183 trafikolyckor mot 170 

för samma period förra året. 

 

 

Under sommaren levererades en ny hävare från Bronto Skylift. Alla skiftlagen på heltid har under 

sommaren haft möjlighet att öva på handhavande och uppställning. Det återstår lite mindre installat-

ioner som Rakelradio och navigation. Beräknat datum för ibruktagande är satt till 1 december. Då ska 

även Uddevallas gamla hävare levereras till Lysekil där den ersätter en äldre Skylift. Personalen i Ly-

sekil ska få utbildning under hösten på Uddevallas gamla hävare. Vi har personal på utbildning vid 

MBS:s skolor, 2 personer har påbörjat räddningsledare A samt 4 personer som ska påbörja Räddnings-

insats (deltidsutbildning).  

Utbildningsansvarig har under våren planerat övningsverksamheten för hösten så att vi kan ha kvalita-

tiva insatsövningar med medverkan från IL och RCB.  

Det är fortsatt besvärligt bemanningsmässigt på vissa av stationerna i förbundet men ett aktivt arbete 

har gett ett positivt resultat i Lysekil där vi räknar med att nå full bemanning under hösten samt att vi 

anställer en person i pooltjänst. Under sommaren har en rekryteringsoffensiv förberetts som kommer 

att påbörjas i början av september. Annonsering kommer att ske på sociala medier och genom riktade 

utskick till alla boende i Munkedal och Hedekas som bor inom anspänningstiden och är i åldrarna 20-

45 år, man som kvinna. Alla boende får detta riktade utskick. Vi hoppas på gott resultat för dessa stat-

ioner, på övriga stationer är läget något bättre.  
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Budgetuppföljning 

 

Operativ chef                   
(Belopp i tkr) 

UTFALL                

jan-aug 

BUDGET                     

jan-aug 

Budget-avvikelse             

jan-aug 

BUDGET                     

Helår 

PROGNOS                     

Helårsutfall 

Intäkter  1 459 1 233 227 1 849 1 849 

Kostnader  – 24 611 – 26 569                        1 958 – 39 365 – 34 680 

Resultat   – 23 152 – 25 336 2 184 – 37 516 – 36 529 

 

Budgetavvikelse för perioden: 2 184 tkr  

Avvikelsen beror till största del på högre intäkter för utryckningar vid brandlarm ovarsamhet och IV-

PA larm samt lägre kostnader än budget för perioden. De lägre kostnaderna härrör sig i första hand till 

lägre kostnader för utryckningsmateriel som kommer köpas in först under hösten och lägre lönekost-

nader. Dock är att beakta att lönerevisionen för 2016 inte är färdig vid detta redovisningstillfälle. 

Prognostiserad budgetavvikelse för helår: + 987 tkr 
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Sammanställning av resultat per ansvar 

Ansvar 
UTFALL 
jan-aug 

BUDGET  
jan-aug 

BUDGETAVVIKELSE 
jan-aug 

BUDGET 
Helår 

Prognos 
Helårsutfall 

Förbunds-/Räddn.chef – 1 965 – 1 419 – 546 – 2 101 – 2 948 

Produktionschef 37 671 36 672  999 55 038 54 898 

Teknisk chef – 8 529 – 9 179 650 – 13 732 – 13 732 

Operativ chef – 23 152 – 25 336 2 184 – 37 516 – 36 529 

Förebyggandechef – 1 506 – 1 402 – 104 – 1 689 – 1 689 

 Totalt 2 519 – 664 3 183 0 0 
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Resultaträkning  

(Belopp i tkr) Not 
Utfall                      

2016-08-31 
Budget                 

2016-08-31 
Utfall                

2015-08-31 
Budget          

2016-12-31 

Verksamhetens intäkter (not 1) 5 015,8 4 494,0 5 297,1 7 068,8 

Medlemsavgifter från kommu-
nerna (drift) 

(not 1) 42 833,3 42 829,1 42 143,3 64 250,0 

Medlemsavgift från kommuner 
(pension) 

(not 1) 1 921,0 1 884,5 1 839,2 2 827,0 

Upplupen medlemsavg. avsätt-
ning pensioner 

(not 1) 1 649,2 2 269,0   2 269,0 

Verksamhetens kostnader (not 2) – 45 745,9 – 46 849,5 – 45 611,4 – 71 320,8 

Jämförelsestörande poster (not 3) 0,0 0,0 4 238,4 0,0 

Avskrivningar (not 4) – 1 514,3 – 1 786,5 – 1 748,7 – 2 680,0 

Nedskrivningar   0,0 0,0   0,0 

Avsättning pensioner (not 7) – 1 649,2 – 2 269,0   – 2 269,0 

Verksamhetens nettokost-
nader 

  2 509,9 – 571,6 6 157,9 145,0 

Finansiella intäkter (not 5) 1,7 0,0 100,9 0,0 

Finansiella kostnader (not 6) 6,9 – 93,0 – 43,0 – 145 

Resultat före extraordinära 
poster 

  2 518,5 – 664,6 6 215,8 0,0 

Extraordinära                                  
intäkter/kostnader 

    0,0   0,0 

Årets resultat/Förändring 
Eget Kapital 

  2 518,5 – 664,6 6 215,8 0,00 

Finansiell analys 

Förbundets resultat uppgår för perioden januari-augusti till 2,5 mkr.  

Förbundets har under redovisningsperioden haft 0,4 mkr högre intäkter än vad som budgeterats för. 

Det är framför allt intäkter för utryckningar vid brandlarm ovarsamhet, IVPA larm, tillsynsavgifter 

och årsavgift automatlarm som är högre. Kostnaderna har varit 2,1 mkr lägre än vad som budgeterats 

för. De lägre kostnader beror till största delen på lägre personalkostnader än budget men även lägre 

elkostnader och reperationskostnader än vad som budgeterats för. Dock är att beakta att lönerevisionen 

för 2016 inte är färdig vid detta redovisningstillfälle. 

Prognostiserat resultat för året är +/- 0 mkr.   
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Balansräkning 

(Belopp i tkr) Not 
Bokslut             

2016-08-31 
Bokslut                  

2015-12-31 
Budget                  

2016-12-31 

  
      

  

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar       23 500,0 

Inventarier   1 099,7 1 258,6   

Byggnadsinventarier   153,9 177,6   

Bilar och transportmedel   20 548,3 16 620,8   

Finansiella anläggningstillgångar   6 113,5 6 658,8 5 900,0 
Långfristig fordran, medl.avg.             
pensionsavsättning 

(not 8) 3 717,4  2 068,2  2 000,0 

Summa Anläggningstillgångar   31 632,8 26 783,9 31 400,0 

          

Omsättningstillgångar         

Kortfristiga fordringar   3 711,5 2 979,7 2 000,0 

Kassa och bank   0,0 1 883,8 0 

Summa Omsättningstillgångar   3 711,5 4 863,5 2 000,0 

SUMMA TILLGÅNGAR   35 344,3 31 647,4 33 400,0 

          
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

      
  

Eget kapital vid årets början   – 10 910,2 – 2 948,7 – 9 165,0 

Årets resultat   – 2 518,6 – 7 961,5 – 1,0 

Summa Eget Kapital   – 13 428,8 – 10 910,2 – 9 166,0 

          

Avsättning för pensioner  (not 7) – 3 717,4 – 2 068,2 – 2 000,0 

Summa Avsättningar   – 3 717,4 – 2 068,2 – 2 000,0 

          

Långfristiga skulder  (not 9) – 7 534,4 – 5 840,8 – 13 500,0 

Kortfristiga skulder  (not 10) – 10 663,7 – 12 828,2 – 8 734,0 

Summa Skulder   – 18 198,1 – 18 669,0 – 22 234,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AV-
SÄTTNINGAR OCH SKULDER 

  – 35 344,3 – 31 647,4 -33 400,0 
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Resultaträkning: 
  

 
2016-08-31 2015-08-31 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

 – Medlemsavgift (drift) från Uddevalla kommun  27 434,8 26 992,2 

– Medlemsavgift (pension) från Uddevalla kommun  1 209,2 1 185,1 

– Upplupen medlemsavgift (avsättning pension) från      

   Uddevalla kommun  

1 057,9 133,3 

– Medlemsavgift (drift) från Lysekils kommun  9 355,6 9 205,7 

– Medlemsavgift (pension) från Lysekils kommun  409,4 393,5 

– Upplupen medlemsavgift (avsättning pension) från                 

   Lysekils kommun  

358,2 45,1 

– Medlemsavgift (drift) från Munkedal kommun  6 042,9 5 945,4 

– Medlemsavgift (pension) från Munkedal kommun  302,4 260,6 

– Upplupen medlemsavgift (avsättning pension) från   

   Munkedals kommun  

233,1 29,4 

– Myndighetsutövande 491,1 202,8 

– Årsavgift larm 863,5 784,2 

– Brandlarm ovarsamhet, Sanering/Restvärde efter                  

   räddning, IVPA  

1 325,7 880,9 

– Ersättning för utbildningar 486,3 609,0 

– Övriga intäkter o ersättningar, bidrag 459,6 605,5 

– Bidrag från Uddevalla kommun avseende                                      

    uppstartskostnader   
629,7 

– Ersättning för säkerhetsamordning från                                        

   Lysekils kommun  

212,5 344,7 

– Ersättning för säkerhetsamordning från                            

   Munkedals kommun  

141,7 232,0 

– Bilvårdsersättning från Lysekils kommun  621,2 528,6 

– Bilvårdsersättning från Munkedals kommun  414,2 479,7 

Summa 51 419,3 49 487,4 

 
  Not 2 Verksamhetens kostnader exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 

– Personalkostnader 37 107,9 35 760,8 

– Driftskostnader 8 638,0 9 850,6 

Summa 45 745,9 45 611,4 

 
 

 
Not 3 Jämförelsestörande poster 

 
 

– Uddevalla kommuns inköp i förbundets eget kapital 

 

3 459 

– Oreglerade pensionsmedl.avg.   
 

– Ersättning från MSB 2014   271,6 

– Ersättning från Försäkringskassan   203,1 

– Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 

 

97 

Summa 0,0 4 030,7 

 
  Not 4 Avskrivningar 

  – Inventarier & Maskiner 191,3 436,3 

– Byggnadsinventarier 23,7 37,6 

– Fordon och Transportmedel 1 299,3 1 274,9 

Summa 1 514,3 1 748,7 

   

141



23 

 

 

Not 5 Finansiella intäkter 

  – Räntor likvida medel 1,7 100,9 

Summa 1,7 100,9 

   Not 6 Finansiella kostnader 

  – Räntekostnader 6,9 43 

Summa 6,9 43 

   Förbundet har erhållit ersättning från medlemskommuner-

na för pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar i 

enlighet med finansiell överenskommelse mellan förbundet 

och medlemskommunerna 
   

Balansräkning: 
  

 
2016-08 2015-12 

Not 7 Avsättning pensioner 

  Avsättning pensioner 3 717,4 2 068,2 

 
3 717,4 2 068,2 

Pensionsavsättning 

  Den totala pensionsavsättningen uppgår till 3 717,4 tkr varav 

årets är 1 649,2 tkr. Enligt finansiell överenskommelse mellan 

förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande 

kvarstår personalens intjänade pensionsrätt tom 2014 som av-

sättning hos medlemskommunerna. Intjänade pensionsrätt f o m 

2015 belastar RMB som en direkt pensionsavsättning och indirekt 

medlemskommunerna i form av långfristig fordring för pensions-

åtagande. 

  
 

  Not 8 Långfristig fordring, medlemskommuner 

  Pensionsåtagande 3 717,4 2 068,2 

 
3 717,4 2 068,2 

Not 9 Långfristiga skulder 

  Checkkredit 2 238,9 0,0 

Leasingskuld, långfristig del 5 295,5 5 840,8 

 7 534,4 5 840,8 

   

Not 10 Kortfristiga skulder 

  Leasingskuld, kortfristig del 818,0 818,0 

Leverantörsskulder 1 064,6 2 983,1 

Löneskuld 4 949,1 4 404,6 

Övriga kortfristiga skulder 3 832,0 4 622,4 

 10 663,7 12 828,1 
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Uppföljning av Investeringar 

(Belopp i tkr) Plan 2016 Utfall (jan-augusti) 

Materiella anläggningstillgångar:   

Transportmedel 5 698 5 226,9 

Inventarier, Maskiner och utrustning i övrigt 277 32,4 

Summa 5 975 5 259,3 

 

Redovisningsprinciper 

Förbundets redovisning upprättas enligt kommunallagen och enligt kommunala redovisningslagen 

samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. I vissa 

fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa avsteg från rekommendationerna från normgivande organ.  

Förbundet följer god redovisningssed, övergripande principer såsom försiktighetsprincipen, match-

ningsprincipen samt principen om öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande bild av förbundets 

ekonomiska resultat och ställning på bokslutsdagen. 

God redovisningssed 

God redovisningssed ska medverka till att redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett objektivt 

beslutsunderlag för aktörer inom och utom förbundet. God redovisningssed bygger på ett antal grund-

läggande principer.  

Inkomster och utgifter hänförs till rätt period och intäkter matchas mot de kostnader som uppstått. 

Värdering av tillgångar och skulder sker utifrån att resultatet i verksamheten ska vara rättvisande.  

Principen om öppenhet i redovisningen är viktig för förbundet som är en demokratiskt styrd organisat-

ion. 

Periodisering 

Intäkter och kostnader på väsentliga belopp periodiseras så att de hänförs till det redovisningsår de hör 

till. Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och andra ersättningar 

avseende december skuldförs.  Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med avskriv-

ningar.  

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångarnas 

beräknade nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, dvs linjär avskrivning. Avskrivning av 

färdiginvesterade anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk. 

Pensioner 

En finansiell överenskommelse är gjord mellan förbundet och medlemskommunerna att reglering av 

pensioner sker separat från kostnader för den löpande verksamheten. Det innebär att den faktiska pens-

ionskostnaden för respektive år regleras fullt ut gentemot medlemskommunerna.  Avsättningar för 
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pensionsskulden upptas i förbundets balansräkning på skuldsidan och med en lika stor post på till-

gångssidan avs. fordran på alla tre kommunerna. För samtliga regleringar tillkommer särskild lö-

neskatt (f.n. 24,26 %). 

Måluppföljning 

Förbundet har valt att i årsbokslutet följa upp prestationsmålen från Handlingsprogrammet, enligt Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, som är antaget av Förbundsdirektionen 2015-06-15. Detta då ingen 

verksamhetsplan kunnat tas fram med anledning av det omfattande arbetet med organisationsforme-

ring, framtagande av styrdokument, nya arbetsrutiner och arbetsuppgiftsfördelning, processande av 

sparbeting samt anpassning till nya verksamhetssystem i samband med Uddevalla kommuns inträde i 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

Övrigt 

Förbundet använder sig av balanskonton enligt Kommun-Bas 2013. 

 Förbundet har valt att i delårsrapport inte ha med någon kassaflödesanalys. 
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  2016-11-13 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt 

Ekonomichef  

 

Delårsrapport juni 2016 Kommunförbundet Fyrbodal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut 

 

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Fyrbodal har inkommit med delårsrapport för januari till juni 

månad (ankom kommunen 2016-10-13). Rapporten antogs av direktionen 2016-09-

01. Prognosen för året pekar på ett underskott motsvarande -1,1 mnkr.  

 

Ekonomi 

Resultatet för 2015 landade på -0,6 mnkr jämfört med 2014 års underskott på – 0,1 

mnkr. Under verksamhetsår 2015 sjönk det egna kapitalet för andra året i rad och i 

bokslut 2015 uppgick eget kapital till 3,2 mnkr.  

 

Inför 2016 ökades medlemsavgifterna till förbundet. Trots ökning av 

medlemsavgifterna har förbundet budgeterat med underskott 2016 på motsvarande 

0,36 mnkr. Något som Munkedal anmärkt på tidigare.  

 

Prognosen för året visar dock att underskottet kommer att uppgå till -1,1 mnkr dvs 

ytterligare försämring jämfört med budget. Underskottet innebär att balanskravet 

inte kommer att uppnås vid årets slut. Förbundsdirektören konstaterar i rapporten 

att underskottet per 30 juni helt är i enlighet med prognos och att förbättring är 

hänförlig till minskade personalkostnader. Detta framgår dock inte av överlämnat 

material som visar på ökat underskott.   

 

Någon plan för hur förbundet tänker återställa det egna kapitalet är inte 

upprättad/medskickad i rapporten. Arbete pågår med översyn av förbundets uppdrag 

i syfte att anpassa kostnaderna till förbundets intäkter. 

 

Förbundets revisorer (daterat 2016-10-05) meddelar att de granskat 

kommunalförbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen samt 

förbundets revisionsreglemente. Av revisionsrapporten framgår att 

kommunalförbundet budgeterat med underskott för 2016, vilket inte är i enlighet 

med kommunallagen. Revisorerna konstaterar vidare att det i delårsrapporten 

saknas avstämning av mål som direktionen fastställt vilket innebär att någon 

bedömning inte kan göras om resultatet i rapporten är förenligt med beslutade 

finansiella mål samt resultatmål.   

 

Viktiga händelser 

Ny förbundsdirektör är tillsatt.  
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Måluppfyllelse 

Rapporten innehåller ingen återredovisning.   

 

Intern kontroll 

Rapporten innehåller ingen återredovisning.   

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Fyrbodal har för 2016 budgeterat med underskott vilket innebär att egna kapitalet 

för tredje året i rad minskar.  

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunalförbundet Fyrbodal 

Kommunchef 

Ekonomienhet 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/Biträdande kommunchef Kommunchef 
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  2016-10-26 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Liselott Sörensen Ringi 

Sektorchef 

Barn och Utbildning 

Utökad ram för fler barn inom förskoleverksamheten 

samt modul i anslutning till förskolan i Dingle 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om att hyra en modul som etableras i anslutning till 

Dingle förskola. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka ramtilldelning till Barn och Utbildning utifrån att 

förskolans verksamhet är i behov av en utökning av avdelningar. En avdelning i 

Dingle, en avdelning i centrala Munkedal samt återöppnande av avdelning i Hedekas 

efter årsskiftet 16/17 så länge behovet kvarstår.  

 

Kommunstyrelsen utökar ramtilldelningen till Barns och Utbildning för Friförskolans 

etablering och fortsatta verksamhet. 

 

Den totala kostnaden beräknas till 6,245 milj kronor för fortsatt verksamhet. Medel 

anslås ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande. 

 

Sammanfattning 

Munkedals kommun bedriver förskola inom följande områden: 

Syd (Stale) 

Önnebacka 7 avd 

Montessori 1 avd (i modul vid Bruksskolan) 

Centrum 

Inspiratören 4 avd 

Kungshöjden 4 avd (inklusive Ugglan vid Bruksvägen) 

Älgen 1 avd 

Norr 

Hällevadsholm 3 avd 

Dingle 4 avd (varav en i gamla brandstationen) 

Sörbygden 

Hedekas 3 avd (varav en i malpåse sedan ht-16) 

 

Det finns även 5 dagbarnvårdare i kommunen som tillsammans för närvarande 

har 27 barn. Riktlinjerna är ca 5 barn/dagbarnvårdare. 

 

Utöver vår egen kommunala verksamhet finns även friförskolan Skorpan på Stale 

med totalt ca 30 barn placerade från och med januari. 
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Antal anmälda barn med behov av barnomsorg efter årsskiftet ökar stort, främst i 

Dingle och centrala Munkedal. Vi har i dagsläget redan så pass många sökande att det 

motsvarar mer än två avdelningar och behovet kommer troligtvis fortsätta öka då alla 

sökande inför våren inte ansökt ännu. Dessutom får vi ofta förfrågningar från externa 

som planerar att flytta till Munkedal. De frågar om möjlighet till barnomsorg främst i 

centrala Munkedal.  

 

Under hösten har vårdnadshavare som önskat plats i Dingle hänvisats till 

Hällevadsholm. De som önskat placering i centrum har fått erbjudande om placering i 

område syd (Stale). Det har lett till att vi har ett antal barn som idag har placering i 

annat område än de önskat och nu står för omplacering dit de bor. Andra har fått tacka 

nej till plats då de inte kunnat ta sig till förskola utanför närområdet. Vi har därför 

utöver nya placeringar även behov av att kunna erbjuda omplaceringar till områden 

vårdnadshavare önskat. Totalt i kommunen rör det sig om ca 55 nyplaceringar samt 

ett tiotal omplaceringar. Den fristående förskolan Skorpans kö är då inte inräknad.  

 

Skolverkets riktlinjer säger 15 barn/avdelning. Riktvärdet gäller avdelningar med 

blandad åldersgrupp, småbarnsavdelningar bör inte överstiga 12 barn/grupp. I 

Kommunstyrelsens Programförklaring 2016-2019 är målsättningen att minska 

barngrupperna till 15 barn per grupp. Sektor Barn och Utbildning har ansökt om 

statsbidrag för att kunna minska barngrupperna. Minskningen innebär att det 

genomsnittliga antalet med 18,5 barn/grupp skall minskas till 17,5 barn/grupp. 

Statsbidraget motsvarar en tredjedel av kommunbidraget/barn. Lyckas vi inte minska 

gruppstorlekarna blir kommunen återbetalningsskyldiga till Skolverket med belopp 

900tkr. 

 

Den senaste tiden har utökning av förskoleplatser skett på många håll i kommunen. I 

område syd utökades Önnebacka förskola med en ny avdelning i samband med 

tillbyggnaden. Med anledning av många barn i kön blev Montessoriavdelningen 

placerad i extern modul invid Bruksskolan. Resurser omfördelades från Hedekas som 

då tillfälligt släckte ner en avdelning. En fristående förskola har startat på Stale, med 

kapacitet för två avdelningar. I område centrum har förskoleverksamheten utökats 

med två extra avdelningar, dels en ny avdelning i samband med nybyggnation på Lilla 

Foss (Inspiratören) och Ugglan på Bruksvägen.  

 

I område Svarteborg och Sörbygden har platserna istället minskat de senaste åren. 

Dels avvecklades avdelningen Hjulet som låg i modul vid Centrumskolan, då 

barnantalet sjönk i Dingle och efterfrågan minskade under en period. Det samma gäller 

avdelningen Katthult i Hedekas som för tillfället ligger i malpåse. Nu ökar trycket igen 

i båda dessa områden och då främst i Dingle där bristen är stor på platser.  

 

För att lösa behovet av barnomsorgsplatser inför våren behöver en ny avdelning 

startas upp i centrum, Brudås 22. I Dingle behöver ny avdelning startas genom 

modullösning. I Sörbygden kommer man behöva nyttja den avdelning som i nuläget 

ligger i malpåse och i samband med detta utöka personaltätheten för att hantera 

kösituationen under våren. Detta innebär att utökningen av en avdelning, år 2016 

inom område Syd, saknar finansiering. Målbilden i kommunen är att kunna gå ifrån 

en-avdelningsförskolor för att skapa bra förutsättningar för bemanning och närhet till 

chef. Brudås 22 ligger i anslutning till Kungshöjden och modul i Dingle bör placeras 

intill förskolan för att få till en enhetlig verksamhet. Man bör även överväga att 

avdelningen Brandbilen flyttas över och ansluts till modulen inför ht-17. Brandbilen 

kan idag endast ha äldre barn pga. miljön där. När den avdelningen togs i bruk var 

det tänkt som en tillfällig lösning. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnader för tillkommande nya avdelningar och friförskola (Tkr) 

 

Dingle och Ugglan 2 mån är förskoleavdelningar beräknade på helårsbasis. Beslut 

Förskola Ugglan sedan tidigare mars-dec samt finansiering med asylpengar i 

inledningsskedet. År 2017 kan BoU inte räkna med full ersättning från 

Migrationsverket för lokaler samt enhetschef. Beroende på osäkerhet vad gäller 

nyanlända beräknas behov av Brudås och modul Önnebacka på halvårsbasis.  

Etablering av Friförskolan enligt KS 2016-06-15 §97, saknar kommunbidrag för 

verksamheten från och med år 2017.   

Barnkonventionen 

Barnens rätt till barnomsorg med rimliga gruppstorlekar. Då föräldrar till asylsökande 

barn ges möjlighet till förskoleplats möjliggörs SFI-studier och arbete. 

Betydelsebärande faktorer för god integration i Munkedal. Hänsyn har tagits till 

barnperspektivet.  

Folkhälsa 

Kommunen har ett ansvar enligt lag att efterkomma föräldrars behov av 

förskoleplats inom fyra månader för barns rätt till allmän förskola och föräldrars 

möjlighet att komma i arbete och studier.  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Sektorchef 

halvår helår helår halvår

Avdelning Brudås Dingle Ugglan 2 mån Modul Önnebacka Summa

Personal 714,2 1 428,4 582,8 714,2

Omkostn 3,0 5,9 1,0 3,0

Ped material 6,1 12,1 2,0 6,1

Städmaterial 2,2 4,3 0,7 2,2

Kost 148,2 296,4 200,0 25,2

Städ 51,5 103,0 103,0 51,5

Lokalhyra 0,0 360,0 265,0 48,0

Summa förskolor 925,1 2 210,1 1 154,5 850,1 5 139,8

Friförskola 2 695,5

Intäkter -630,0

Ersättning från Migrationsverket -960,0

Summa totalt BO 6 245,3

Liselott Sörensen Ringi 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Sektorchef Kommunchef 

Barn och Utbildning  
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  2016-11-16 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef Gata/mark 

 

Detaljplanläggning för industrimark 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger Byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanering av 

området Västra Säleby 

Sammanfattning 

Tiden från det att detaljplanearbetet inleds till dess tomter på ett industriområde kan 

säljas är ca fyra (4) år. Det innebär att detaljplaneringen behöver påbörjas i tid för 

att kommunen ska kunna erbjuda intresserade företag möjlighet att etablera sig. 

 

Ledig industrimark i Munkedal-Sälebyområdet finns för närvarande på: 

- Övre Smeberg ca 10700 m2 

- Säleby ca 49000 m2 

- Gläborg ca 80000 m2. Här finns dock ett optionsavtal som löper ut i mars 2017. 

Försäljning av del av området (som tomter) förutsätter utbyggnad av gata och va. 

 

Utöver detta pågår planarbete för Västra Gläborg och Södra Håby. Båda dessa 

områden förutsätter ”bergtäktstillstånd”, något som drar ut på tiden ytterligare. 

 

I ”Framtidsplan 2014” har Västra Säleby angetts som ett framtida industriområde. 

Området är i kommunal ägo, ligger väl synligt från E6:an och är relativt plant. Det är 

därför lämpligt att påbörja detaljplaneringen av detta område. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Planarbetet bedöms kosta 800-1000 tkr. Detta belastar det kommande markpriset. 

Miljö 

Utreds i planarbetet 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

Beslutet expedieras till: 

Byggnadsnämnden 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2016-11-16 Dnr:KS 2012-

435 

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Ulrika Johansson 

Fastighetschef 

Försäljning av Fisketorps skola. 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att sälja Fisketorps fd 

skola, Fisketorp 1:28. 

 

Detaljplanen för fastigheten har ändrats och vunnit laga kraft i juni 2015. 

Planändringen innebär en mer flexibel användning av fastigheten. 

 

Försäljningen har annonserats. Fyra intressenter har hört av sig men endast ett 

anbud har inkommit. Budgivningen har avslutats och ett avtalsförslag föreligger. 

 

Bud, köpare och avtal presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 

30 november 2016. 

 

Det bokförda värdet är ca 1300 tkr för fastigheten. Med ett försäljningspris på ? tkr 

blir reaförlusten ? tkr, något som är resultatpåverkande för 2016. Den årliga 

driftskostnaden för fastigheten i nuvarande skick är 280 tkr. 

 

Fastigheten kommer att användas av en lokal företagare från Hedekastrakten 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Reaförlust eftersom den förslagna köpeskillingen understiger bokfört värde. 

Kommunens årliga driftskostnader för fastigheten försvinner. 

2. Miljö 

Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 

Ingen påverkan  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja Fastigheten Fisketorp 1:28, 

Fisketorps skola till ??? för ??? kr. 

 

       

     

 

Håkan Sundberg Mats Tillander 

Kommunchef Samhällsbyggnadschef 
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 2016-11-08  Dnr KS 07/140 

 

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Ändring av ramavtal för fastigheten Torreby 3:162, 

Torreby Stallet 

Torreby Fastighets AB har genom Susanne Borkmann inkommit med en begäran 

om förlängning av avtal. 

Kommunstyrelsen godkände 2007-08-15 en försäljning av kommunal mark till 

Torreby Fastighets AB. Försäljningen var tidsmässigt villkorat. 2007-11-14 

godkände kommunstyrelsen ramavtal med Bolaget. Kommunstyrelsen har 2009-

08-19, 2011-02-16, 2012-12-12 och 2014-11-12 godkänt en förlängning av 

avtalet.  

Ett förslag till kompletterande ramavtal har upprättats där den planerade 

verksamheten ska ha påbörjats senast 2018-12-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Avgift för förlängning av avtal tas ut. 

2. Miljö 

Inga 

3. Folkhälsa 

Inga  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat komplement till ramavtal daterat 

2016-11-08 med Torreby Fastighets AB avseende Torreby 3:162. 

 

       

     

Beslutet expedieras till: 

Torreby Fastighets AB 

Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander                                         Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef                            Kommunchef 
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 2016-11-08  Dnr KS 07/140 

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN  
  

 

 

Komplement till Ramavtal 

Ramavtal för planläggning och exploatering av Torreby 3:161 och Torreby 3:162 

har tecknats mellan Munkedals kommun och Torreby Fastighets AB. Avtalet 

godkändes i KS 2007-11-14 §194 och har förlängts genom beslut i KS 2009-07-10, 

2011-02-16, 2012-12-12 och 2014-11-12 genom komplement till ramavtalet. 

 

Torreby Fastighets AB har inkommit med en begäran om förlängning av villkorat 

köp av fastigheten Torreby 3:162. I ramavtalet stadgas att ”om den planerade 

verksamheten inte har påbörjats senast 2016-12-31 så återgår det aktuella 

markområdet Torreby 3:162 i kommunal ägo.” 

 

Kommunfullmäktige har 2013-02-28 beslutat om en särskild avgift vid förlängning 

av köpeavtal, optionsavtal etc. Eftersom detta är första förlängningen efter 

Kommunfullmäktiges beslut uppgår avgiften till 6% - 19500 kr. Avgiften faktureras 

när avtalet godkänts. 

 

Munkedals kommun och Torreby Fastighets AB är överens om följande nya lydelse 

av ramavtalets §7: 

 

§7 Markfrågor 

Bolaget förvärvar den kommunala fastigheten Torreby 3:162 (två villatomter) enligt 

kommunstyrelsens beslut 2007-08-15 §150 för totalt 325000 kr. 

 

Om den planerade verksamheten inte har påbörjats senast 2018-12-31 återgår det 

aktuellt markområdet Torreby 3:162 i kommunens ägo. Kommunen återbetalar då 

325000 kr till Torreby Fastighets AB. Torreby Fastighets AB biträder med detta 

avtal att mark på Torreby 3:161 då upplåts för väg till de två villatomterna enligt 

detaljplanen (KS 2006-02-08). 

  

Torreby Fastighets AB äger ej rätt att under villkorstiden reglera ihop fastigheten, 

del av Torreby 3:162 med Torreby 3:161. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Munkedal den                                         Uddevalla den 

För Munkedals kommun                           För Torreby Fastighets AB 

      

     

 

Håkan Sundberg 

Kommunchef 

Åsa Karlsson Susanne Borkmann 

Kommunstyrelsens ordförande  
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  2016-11-01 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Johansson 

Fastighetschef 

 

Uppsägning av hyresavtal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger upp hyresavtalet med Mats Karlsson 

avseende ”Villa Blå”, Foss 7:98. Avtalet upphör att gälla 2017-03-31. 

 

Sammanfattning 

Munkedals kommun har hyrt pensionatet ”Villa Blå” under en tid för PUT/Asylboende. 

Trycket på verksamheten har minskat och kvarvarande verksamhet kan överföras till 

Kunskapens Hus i Dingle. 

 

Avtalet löper med en förlängning på 6 månader om det inte sägs upp. För att 

upphöra 2017-03-31 ska uppsägning ske senast 2016-12-31. 

 

Detta är ett steg i arbetet med att minska antalet externt hyrda lokaler. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnaderna minskar med ca 500 tkr per år i hyra och el. Kostnader för matkörning, 

städ, fastighetsskötsel minskar. 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Sköts av sektor Omsorg 

Barnkonventionen 

Lokalerna är jämförbara och ligger båda i närhet av service och fritidsutbud.  

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mats Karlsson 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2016-11-16 Dnr:KS 2008-

47 

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
 Henrik Gustafsson 

 Gata/mark-enheten 

         

Option - Tegelverkstomten 

Detaljplanen för Tegelverkstomten, del av Foss 10:1, antogs 2008 och medger 

uppförandet av ca 28 lägenheter i parhus eller radhus. Under årens lopp har flera 

företag visat sitt intresse för området men inte i något fall har det lett fram till 

tecknat avtal. 

 

Förvaltningen har fört diskussioner med Robab AB och Senior Hus & Hem AB om 

uppförande av villor i parhus. Liknande projekt finns i Lidköping, Skövde och 

Mariestad. 

 

Ett förslag till optionsavtal har upprättats för 12 byggrätter inom Tegelverkstomten. 

Avtalet bygger på kommunal utbyggnad av gata, va etc och att åtgärder på 

tomterna görs av Robab AB. Utbyggnaden av området kan göras etappvis en första 

etapp på 12 tomträtter är en lämplig inledning. För närvarande finns tre 

intressenter anmälda till området och planering för att uppföra ett visningshus 

pågår. 

 

Förvaltningen för diskussion med ytterligare två företag som är intresserade av att 

bygga ut området.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnad för planarbete och utbyggnad täcks av tomtpris och anläggningsavgift för 

va 

Miljö 

Miljöpåverkan har utretts i planarbetet  

Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner optionsavtalet med Robab AB avseende byggnation 

på Tegelverkstomten. 

       

     

 

Beslutet expedieras till: 

Robab AB 

Håkan Sundberg Mats Tillander 

Kommunchef Samhällsbyggnadschef 
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  2016-10-18 Dnr:KS 2016-342

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 
 

 
Handläggare: 

Henrik Gustavsson 
Enhetschef Gata/mark 

 

Medborgarförslag – bänk på Kåvaneberget 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 

Dag Gustafsson, Munkedal föreslår i ett medborgarförslag att den bänk som tidigare 

fanns på Kåvanebergets utsiktsplats, men som vandaliserats och kastats ner från 
berget, ersätts med en ny. 

 
Kåvaneberget är en välbesökt plats med fin utsikt över delar av Munkedal och 

Örekilsälven. Där bör finns möjlighet att sitta för att vila eller studera 
omgivningarna. Tråkigt bara att bänkar etc vandaliseras. 

 

Förvaltningen har för avsikt att ersätta bänken. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Att köpa in och placera ut bänken kostar skattepengar. 

Folkhälsa 

Viktigt att ge medborgarna möjlighet att komma ut i naturen. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    
     

 

 

Beslutet expedieras till: 
Dag Gustafsson 

Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander 

 

 
 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Munkedals kommun - Digitala blanketter

Medborgarförslag till Munkedals
Kommunfullmäktige

ID: 76847
Datum: 2016-10-14

13:31:18

Förslagslämnare

Förnamn* Efternamn*

Dag Gustafsson

Personnummer* Adress*

Hedegården 4

Postnummer* Ort*

45534 Munkedal

Telefon Telefon mobil E-post

 0730431266 frazzelino@gmail.com

Förslag med motivering

Förslag med motivering

Ett nytt bord med bänkar uppe på Kåvarnebergets utsiktsplats, då den gamla har blivit vandaliserad
och tydligen nedkastad från berget. Då gärna en permanent lösning, borrad eller förankrad i berget.
Typ en sån bänk jag bifogar på bilden(fotomontage).

Bifoga förslag

Bänk Kåvarneberget.jpg

Underskrift

Namn Namnförtydligande
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  2016-11-11 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Utredningsuppdrag placering äldreboende 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda lämpliga 

lägen för ett äldreboende inom Svarteborgsområdet. 

 

Uppdraget bör återredovisas till KSAU den 28 februari 2017. 

 

Sammanfattning 

Representanter för Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet informerade på 

Kommunstyrelsen den 9 november om avsikten att ge förvaltningen att på nytt 

utreda lämpliga lägen för ett nytt äldreboende i Svarteborgsområdet. 

 

I maj 2016 beslutade Kommunstyrelsen att ett nytt äldreboende skulle byggas inom 

Kungsmarksområdet i Munkedal. Förvaltningen har omarbetat 

äldreomsorgsutredningen och som en följd av den utredningen har arbetet med 

detaljplan och projektering inte påbörjats. 

 

Arbetet med detaljplan med tillhörande utredningar, projektering av byggnaden samt 

byggnation bedöms ta ca 4 år. Det innebär att om nytt beslut om placering fattas 

våren 2017 kan inflyttning ske i ett nyöppnat boende 2021. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Utredningen görs i huvudsak med förvaltningens egna resurser. 

Denna utredning innebär en ytterligare försening jämfört med tidigare presenterad 

tidplan 

Miljö 

Bedöms i planarbetet 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Kommer att ske löpande 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

   

   

 

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-11-01 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Johansson 

Fastighetschef 

 

Hyresavtal för integrationsbefrämjande aktiviteter i 

Hedekas 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till hyresavtal för lokal 

i källarplanet på fastigheten Krokstads-Sandåker 1:73. Hyrestiden är 1 januari 2017-

31 maj 2017. Månadshyran är 5600 kr per månad. 

 

Kostnaderna belastar Kommunchefens anslag. 

 

Sammanfattning 

Kommunen hyr sedan 1 mars 2016 en lokal i fastigheten Krokstads-Sandåker 1:73 

för integrationsbefrämjande åtgärder i Hedekas. Nuvarande hyresavtal upphör att 

gälla 31 december 2016. Verksamheten har uttryckt önskemål om att avtalet 

förlängs. 

 

Ett nytt hyresavtal har upprättats för perioden januari-maj 2017. Därefter kommer 

verksamheten att bedrivas i en lokal i anslutning till Sörbygården som redan hyrs av 

kommunen för skolverksamhet. 

 

Detta är ett led i strävan att minska antalet externt inhyrda lokaler. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Lägre kostnader och efter maj månads utgång inga extra lokalkostnader. 

Folkhälsa 

Lokalerna är lämpliga för verksamheten och påverkar integrationen positivt. 

Inga ytterligare konsekvenser 

     

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Hedekas Fastighets AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-11-04 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Handläggare: 

Anders Hag 

Avdelningschef 

Avdelning Stöd 

Habiliteringsersättning inom arbetsmarknadsenheten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja de personer som har sysselsättning enligt SoL 

(socialtjänstlagen) ersättning i likhet med de personer som har sysselsättning enligt 

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Den utökade kostnaden finansieras inom sektor omsorgs ram. 

Sammanfattning 

Bakgrunden är en inkommen skrivelse från två omsorgstagare på 

arbetsmarknadsenheten, som har insats via SoL. Skrivelsen belyser 

orättviseperspektivet i att de olika grupperna (LSS och SoL) skiljs åt ur ett 

ersättningsperspektiv när man utför samma uppdrag.  

Inom Arbetsmarknadsenheten (AME) i Munkedals kommun finns det två grupper som 

i har samma arbetsuppdrag men olika beslut. Bara en av grupperna har 

habiliteringsersättning, de som omfattas av LSS. Alla beslut om sysselsättning är 

biståndsbedömda, det finns dock inget lagkrav om ersättning. Kommunstyrelsen har 

tidigare fattat beslut att betala habiliteringsersättning. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förslaget innebär en kostnadsökning för avdelning Stöd på 90 000 kr per år. 

Folkhälsa 

Beslutet innebär att kommunen behandlar människor mer likvärdigt. Att samma 

förutsättningar ges av kommunen för likvärdigt arbete oavsett i vilket lagrum 

beslutet är taget. Förslaget bidrar till att personer inom detta lagrum finner en bättre 

känsla av sammanhang. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

      

Rickard Persson 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Sektorchef Omsorg Kommunchef 
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  2016-11-20 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Yttrande till JO 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förvaltningens svar till JO. 

 

Sammanfattning 

Lars Wall, Hisings Backa, fastighetsägare till Brevik 3:28 i Saltkällan har JO-anmält 

Munkedals kommun för hantering av dagvattenfrågor i Saltkällan. 

 

Under perioden 2006-2010 arbetade Munkedals kommun med en ny detaljplan för 

Saltkällan. Denna detaljplan ersatte en äldre detaljplan och syftet var att öka 

byggrätterna i området och därmed öka möjligheterna för hel- och delårsboende i 

området. 

 

Under planarbetets gång visade geotekniska utredningar att för fem fastigheter i 

anslutning till Saltkällebäcken gick säkerheten mot skred inte att ”räkna hem”. Dessa 

erbjöds, men tackade nej, att via kommunen ansöka om statligt stöd för fördjupade 

utredningar/åtgärder. De kostnader som inte täcktes av statsbidrag skulle finansieras 

av fastighetsägarna. Deras ”nej” innebar att fastigheterna inte togs med i den 

reviderade detaljplanen utan för dessa gäller fortfarande den ”gamla” detaljplanen. 

 

Saltkällebäcken går över eller i direkt anslutning till dessa fem fastigheter och har 

skurit ner i marken. 

 

Inom detaljplanens område och för Brevik 3:28 gäller enskilt huvudmannaskap. Det 

innebär att fastighetsägarna i förening ”vägförening” ansvarar för vägar och 

allmänna platser. Till vägar hör vägdiken, kulvertar etc. 

 

Avsikten var att utbyggnaden av VA skulle påbörjas då detaljplanen antagits. Delar 

av områdets vägar användes i samband med E6-utbyggnaden och som ersättning 

skulle en av vägarna, den förbi Brevik 3:28 asfalteras. Det innebar att VA-

utbyggnaden i denna väg tidigarelades. 

 

Under vägen (i vägen) anlades vatten- och spillvattenledningar. Dagvattenfrågan var 

sedan länge lösta för fastigheterna längs och i anslutning till vägen. I höjd med 

fastigheten Brevik 3:28 korsades vägen av en dagvattenledning som ledde vägdikets 

vatten under vägen mot Saltkällebäcken. Denna ledning, som tillhör vägföreningen, 

återställdes till läge och funktion när VA-arbetena avslutades. 

 

Kommunens och senare Västvatten AB:s personal har vid ett flertal tillfällen träffat 

Lars Wall ”på plats” och försökt förklara situationen. Det är kommunens uppfattning 

att kommunen inte har något ansvar för ledningen under vägen vid Brevik 3:28. Om 

det finns behov av åtgärder för att ta hand om vägens vatten bör krav ställas på 

vägföreningen. 

 

      

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-10-19 Dnr: KS 2016-328

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Joakim Hagetoft 

Säkerhetssamordnare 

Administrativa enheten 

Plan för Munkedals kommuns arbete med 

krisberedskap 2017-2018 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för Munkedals kommuns arbete med 

krisberedskap 2017-2018. 

 

Sammanfattning 

Munkedals kommuns plan för arbete med krisberedskap är ett styrdokument som, i 

enlighet med överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska upprättas varje 

mandatperiod.  

Den plan som nu är upprättad, med överenskommelsen som grund, skapar en 

struktur kring hur det övergripande krisberedskapsarbetet ska bedrivas inom 

Munkedals kommun. Den innehåller tydliga målsättningar och beskriver genom vilka 

aktiviteter som vi ska nå dessa målsättningar.  

Genom denna plan för arbetet med krisberedskap säkerställer vi att Munkedals 

kommun prioriterar rätt områden, vilket är nödvändigt för att motsvara 

kravbeskrivningen som den statliga ersättningen kommer med.  

Munkedals kommuns plan för arbete med krisberedskap syftar till att på ett 

strukturerat sätt beskriva genom vilka aktiviteter som vi ska nå en ökad förmåga att 

hantera extraordinära händelser. Det är av största vikt att den förmågan är god, för 

att kommuninvånarna ska kunna bibehålla sitt förtroende för kommunen, när krisen 

väl är här. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunen erhåller en årlig statlig ersättning för åtgärder inom området 

krisberedskap. Denna statliga ersättning uppgår för närvarande till ca 450 tkr och är 

villkorat att användas för främst förberedande åtgärder genom analys, planering, 

utbildning och övning. Ersättningen ska också finansiera funktionen för att 

genomföra de förberedande åtgärderna.  
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Det kan utifrån risk- och sårbarhetsanalyser, eller andra moment, framkomma behov 

av åtgärder. Dessa kommer då att prövas och kostnadsbedömas i särskild ordning. 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Diariet och säkerhetssamordnaren 

Peter Berborn 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommunchef 

Kommunledningskontoret  
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Plan för Munkedals kommuns arbete med 

krisberedskap 2017-2018 
 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har, tillsammans med Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB), tecknat en överenskommelse1 om 

Sveriges kommuners arbete med krisberedskap. Överenskommelsen reglerar 

kommunernas ersättning för de uppgifter som kommunerna har enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder i fredstid och höjd 

beredskap (LEH). Ersättningen benämns ”2:4-anslaget” och erhålls enligt den så 

kallade finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten ålägger 

kommunerna också ska finansieras av staten. 

Överenskommelsen preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna 

ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och 

ersättning ska följas upp. En detaljplan utifrån kommunens styrdokument tas 

fram i samband med verksamhetsplaneringen varje år.  

Skyldigheten att ta fram detta styrdokument återfinns i LEH 2 kap. 1§ andra 

stycket och ett sådant ska upprättas vid varje ny mandatperiod. 

Uppgifterna som beskrivs i LEH och preciseras i överenskommelsen delas in i 

följande verksamheter: 

 Risk- och sårbarhetsanalyser 

 

 Planering 

 

 Geografiskt områdesansvar 

 

 Utbildning och övning 

 

 Rapportering 

 

 Höjd beredskap 

 

Målsättningen är att ta fram ett styrdokument som innehåller följande: 

 En beskrivning av de åtgärder och det arbete som ska ske under 

mandatperioden i syfte att reducera eller ta bort risker och sårbarheter i 

kommunens verksamhet samt öka den generella förmågan att hantera kriser. 

  

 En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i 

denna överenskommelse samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att 

särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas. 

 

 En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden. 

 

                                           
1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 12/6159, MSB 2012-5541) 
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 I enlighet med överenskommelsen bör en plan för hur kommunen ska hantera 

extraordinära händelser, även kallad krisledningsplan, finnas med i kommunens 

plan för arbete med krisberedskap. I Munkedals kommun kommer dock en 

grundlig översyn av den nuvarande planen att genomföras under 

oktober/november 2016 och av den anledningen finns den inte med i detta 

dokument. Översynen av den nuvarande ledningsplanen kommer sannolikt att 

rendera i en omfattande revidering och en presentation av den nya planen 

kommer ske separat.  

 

Den kommande krisledningsplanen kommer att bland annat innehålla uppgifter 

som beskriver: 

 hur kommunen centralt ska organisera sig under en extraordinär 

händelse, 

 

 hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar 

samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, 

 

 vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan 

som disponeras vid en extraordinär händelse. 

 

Munkedals kommuns plan för arbetet med krisberedskap syftar till att säkerställa 

att kommunen är rustad för att hantera en extraordinär händelse i fredstid. 
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Lagar, föreskrifter och överenskommelser som styr kommunens arbete 

med krisberedskap 

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

 

 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 12/6159, MSB 

2012-5541) 

 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners 

risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) 

 

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 

 Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga 

elanvändare (Styrel) 

 

 Säkerhetsskyddslag (1996:627) Ny säkerskyddslag kan eventuellt träda i 

kraft 1 januari 2017. 

 

Övriga krav 

 Allmänhetens förtroende och förväntningar 
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Övergripande avgränsningar avseende krisberedskap 

Samhällets krisberedskap 

Övergripande mål med samhällets krisberedskap är att minska risken för och 

konsekvenser av allvarliga störningar samt stora olyckor och kriser. Arbetet 

innefattar åtgärder före, under och efter en händelse. 

 

Kommunens roll i samhällets krisberedskap 

Kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 

hantera krissituationer. Här ingår bland annat att, utifrån sitt geografiska 

områdesansvar, verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår 

samordning i planerings- och förberedelsearbetet, att krishanteringsåtgärder 

som vidtas av olika aktörer samordnas samt att information till allmänheten i 

händelse av kris samordnas. 

 

Länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap 

Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen. 

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå och är en länk 

mellan lokala och regionala aktörer samt nationell nivå. Länsstyrelsen ska ta 

initiativ till och erbjuda en arena för sektorsövergripande samverkan med målet 

att uppnå en god krishanteringsförmåga i länet. 

 

MSB´s roll i samhällets krisberedskap 

Statens uppgift är, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Detta 

sker bland annat genom att man är aktiv med framtagande av metodstöd, 

utbildningar och information. Man utvärderar även inträffade händelser för att 

andra aktörer ska ta lärdom av det inträffade och därigenom utveckla sin 

förmåga. MSB beslutar i frågor kring den statliga ersättningen till kommunerna 

gällande kommunernas krisberedskapsarbete. 
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Principer inom krishanteringssystemet 
Sveriges arbete med krisberedskap bygger på tre framtagna principer för att 

tydliggöra ansvarsförhållanden. 

 

Ansvarsprincipen 

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden, ska ha 

motsvarande ansvar under en krissituation. I ansvaret ligger även att samverka 

och samordna arbetet med andra aktörer och sektorer för att samhällets 

samlade resurser ska kunna tillvaratas på bästa sätt och användas effektivt. 

 

Närhetsprincipen 

En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. 

 

Likhetsprincipen 

Under en kris bör organisationen och arbetssättet så långt som det är möjligt 

bygga på det som gäller under normala förhållanden. 

 

Definition av begreppet ”Extraordinär händelse i fredstid” 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder före och under 

en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap definieras begreppet 

”extraordinär händelse i fredstid” enligt följande: 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker 

från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en 

allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 

av en kommun eller ett landsting.” 
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Risk- och sårbarhetsanalyser 

Utgångsläge 

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 

inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- 

och sårbarhetsanalys (RSA). Ambitionen i Munkedals kommun är att detta ska 

utgöras av ett levande arbete som lyfts inom olika områden. 

Målsättningen för risk- och sårbarhetsanalysen är att: 

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

att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet2, 

 

 ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 

 

 ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till 

allmänheten samt 

 

 bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i 

stort som kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig 

verksamhet inom kommunens geografiska område. 

 

Styrel  

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Om detta 

inträffar är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av 

Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas prioritera 

olika elanvändare. Styrel bygger på länsvis sammanställd bild av samhällsviktig 

verksamhet och en plan för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid 

elbrist. 

Kommunen har lämnat in underlag till sina elnätsägare med en prioritering av 

vilka verksamheter som är mest känsliga för ett bortfall av el, till exempel 

kommunens äldreboenden. Under sista året på mandatperioden ska underlaget 

revideras, men behöver kontinuerligt ses över då verksamheter flyttar, förändras 

eller tillkommer. 

Genomförande 

Aktiviteter kopplat till målsättningen: 

 Genom ett riskhanteringsråd ska alla kommunala sektorer och bolag aktivt 

medverka och genomföra en RSA inom sina områden. Detta arbete påbörjas 

under hösten 2016 och ska vara klart under första halvåret 2017. 

 

 RSA:n ska årligen följas upp och de åtgärder som identifierats ska beslutas 

om av berörd nämnd. 

 

                                           
2 Här avses även verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag. 
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 Utökad samverkan inom kommunens geografiska område med 

samhällsviktiga aktörer i syfte att utveckla RSA-arbetet genom skapande av 

ett riskhanteringsråd. 

 

 Revidera underlaget för Styrel. 

 

Kommunens övergripande mål 

Kommunen ska ha en risk- och sårbarhetsanalys som lever upp till de krav som 

ställs på kommunen i syfte att stärka kommunens förmåga att upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet före, under och efter en extraordinär händelse. 
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Planering 

Utgångsläge 

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 

mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 

Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete med 

krisberedskap. 

Målsättningen är att ta fram ett styrdokument som ska innehålla: 

 en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 

mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för 

att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, 

 

 en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtagandens om beskrivs i 

denna överenskommelse samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att 

särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas, 

 

 en övnings-, och utbildningsplan för mandatperioden samt, 

 

 en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som 

beskriver: 

 hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 

 

 hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, 

samverkar samt säkerställer samband för att hantera en 

extraordinär händelse samt, 

 

 vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och 

samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse. 

 

Genomförande 

Aktiviteter kopplat till målsättningen 

 Detta styrdokument utgör en del av ovanstående målsättning och är tänkt att 

omfatta en övergripande plan för kommunens hantering av en extraordinär 

händelse före, under och efter. 

 

 Genomföra en översyn av den befintliga centrala operativa krisledningsplanen 

som ska vara genomförd till årsskiftet 2016/2017. Krisledningsplanen ska 

beskriva hur krisorganisationen ska organiseras, var den träffas och hur den 

ska arbeta.  

 

 Genomföra en översyn av befintliga krisledningsplaner inom sektorerna och 

revidera befintliga eller upprätta nya om sådana saknas. 

 

 Tillsammans med MSB genomföra en inspektion av de valda ledningsrummen 

och därefter ta ställning till kommande åtgärdsförslag. 
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 Genomgång av den nu gällande kriskommunikationsplanen och revidera vid 

behov. 

 

 Upprätta en övnings- och utbildningsplan för resterande delen av 

mandatperioden. 

 

Kommunens övergripande mål 

Kommunen ska på ett strukturerat sätt utveckla förmågan att hantera 

extraordinära händelser genom att ha ett väl utvecklat förebyggande arbete.  
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Geografiskt områdesansvar 

Utgångsläge 

Munkedals kommun ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära 

händelser i fredstid verka för att: 

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår 

samordning i planerings-, och förberedelsearbetet, 

 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 

händelse samordnas och, 

 

3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

 

Målsättning för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att: 

 kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig 

verksamhet inom kommunens geografiska område ges möjlighet att 

samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och åtgärder 

under en extraordinär händelse, 

 

 kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket 

representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig 

verksamhet inom kommunens geografiska område bör ingå, 

 

 kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär 

händelse samordnas samt att, 

 

 kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med 

en extraordinär händelse. Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna som ska 

hantera händelsen kan få en samstämd uppfattning om vad som hänt, vilka 

åtgärder som vidtagits och de åtgärder som behöver samordnas. 

 

För att informera allmänheten och ha en god samverkan med andra aktörer finns 

redan idag kontaktvägar och system uppbyggda. Det finns en 

krisinformationsplan som styr hur kommunen ska arbeta med krisinformation vid 

en extraordinär händelse.  

För att snabbt få en krisorganisation på plats är det viktigt att kommunen har en 

aktiv TiB-funktion. TiB är en förkortning för Tjänsteman i Beredskap vars uppgift 

är att omvärldsbevaka och utgöra en första ingång till kommunens 

krisorganisation. I Munkedals kommun utgör räddningstjänstens räddningschef i 

beredskap kommunens TiB-funktion på icke kontorstid. På kontorstid utgör 

kommunchef och säkerhetssamordnare kontaktpersoner. 

Kommunen har tillgång till WIS (Skyddat Webbaserat Informationssystem) för 

att delge egna lägesbilder och ta del av andras lägesbilder i samband med 

extraordinära händelser.  
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För att ha ett fullgott samband med andra aktörer vid en extraordinär händelse 

har kommunen på krisledningsnivå tillgång till Rakel. Därigenom har vi 

säkerställt samband med räddningstjänst, polis samt andra aktörer med tillgång 

till Rakel.  

Det finns inom kommunen ett varnings- och informationssystem som benämns 

VMA. Detta system kan användas vid olyckor och extraordinära händelser för att 

varna och informera om svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. Till detta 

system finns dessutom tyfoner kopplade som är placerade på olika ställen i 

kommunen. VMA-meddelandet förmedlas via radio och TV som antingen ett 

varningsmeddelande eller ett informationsmeddelande.  

 

Genomförande 

Aktiviteter kopplat till målsättningen 

 Vara en aktiv part i uppstartandet av ett delregionalt krishanteringsråd för att 

utöka det förebyggande krisarbetet och utveckla samverkan med regionala 

aktörer. 

 

 Vara en aktiv part i delregionala nätverket för säkerhetssamordnare, i syfte 

att vidareutveckla, sprida kunskap om och erfarenheter av 

krisberedskapsarbetet samt utnyttja möjligheten till samordning av övningar 

och utbildningar.  

 

 Göra en översyn av krisinformationsplanen och revidera vid behov. 

 

 Utreda lämpliga trygghetspunkter som kan, förutom att exempelvis utgöra 

värmestuga, nyttjas för att sprida krisinformation.  

 

 Säkerställa att kommunen har en väl fungerande TiB-funktion. 

 

 Utreda möjligheterna till uppstart av en Frivillig Resursgrupp, FRG. 

 

 Utveckla kommunens krisinformation på hemsidan och sociala medier för att 

belysa den enskilde kommuninvånarens behov av egna förberedelser inför en 

eventuell extraordinär händelse. 

 

Kommunens övergripande mål 

Munkedals kommun ska vara en trygg och säker plats för alla att vistas i och 

kommunen ska kunna hantera och informera om händelser på ett effektivt och 

förtroendeingivande sätt. 
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Utbildning och övning 

Utgångsläge 

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 

utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 

extraordinära händelser i fredstid. 

Målet med kommunens arbete med utbildning och övning är att: 

 det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 

beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk försörjning, krisstöd med mera 

ska vara utbildade och övade, 

 

 kommunen, bland annat utifrån de brister som identifierats i risk- och 

sårbarhetsanalysen, ska genomföra och utvärdera minst två övningar under 

en mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per 

mandatperiod, 

 

 varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det 

gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra 

aktörer. 

 

Efter att översynen av kommunens krisledningsplan är genomförd kommer 

övning att genomföras med utgångspunkt från den nya krisledningsplanen. Syftet 

är att implementera planen i krisledningsorganisationen och utveckla förmågan 

att hantera en extraordinär händelse.  

Varje övning som genomföras ska utvärderas och lärdomar ska tas tillvara i syfte 

att utveckla förmågan att hantera en extraordinär händelse. 

Genomförande 

Aktiviteter kopplat till målsättning 

 Upprätta en övnings- och utbildningsplan. 

  

 Övningar ska genomföras varje år. Dessa övningar kan utgöras av larm-, 

start-, och spelövningar. 

 

 Delta i samverkansövningar. 

 

Kommunens övergripande mål 

Kommunens ska vara väl förberedd att hantera en extraordinär händelse genom 

att tid har lagts på utbildning, övning och utvärdering. 
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Rapportering 

Utgångsläge 

Kommunen ska hålla Länsstyrelsen i Västra Götaland informerad om vilka 

åtgärder som vidtagits i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap samt hur åtgärderna har påverkat krisberedskapen. 

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge Länsstyrelsen i Västra 

Götaland lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet 

och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 

Målsättningen för kommunens arbete med rapportering är att: 

 kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 

krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för 

ledning och samverkan i kris samt att, 

 

 kommunen ska ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker 

och sårbarheter i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas 

förberedelser inför en extraordinär händelse. Vidare ska kommunen ha 

förmågan att ge Länsstyrelsen i Västra Götaland en samlad rapport om läget i 

kommunen vid en extraordinär händelse. 

 

Genomförande 

Aktiviteter kopplat till målsättningen 

 Rapportera risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) till Länsstyrelsen i Västra 

Götaland. 

 

 Årligen följa upp de åtgärder som identifierats i RSA:n och se över om det 

skett förändringar i kommunens riskbild och rapportera detta till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 

 Säkerställa att Munkedals kommun har förmågan att vid en extraordinär 

händelse kunna förmedla en lägesbild till berörda genom att närvara på 

de kvartalsvisa samverkansövningarna med Länsstyrelsen i Västra 

Götaland där förmågan att använda Rakel och informationssystemet WIS 

testas. 

 

Kommunens övergripande mål 

Munkedals kommun ska ha en god förmåga att rapportera till berörd aktör före, 

under och efter en extraordinär händelse. 
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Höjd beredskap 

Utgångsläge 

Munkedals kommun ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten 

under höjd beredskap. 

Målsättningen för kommunens arbete med höjd beredskap är att: 

 säkerställa att VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) kan                         

sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare 

underhålls samt 

 

 säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande  

kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap. 

 

Genomförande 

Aktiviteter kopplat till målsättningen: 

 Utbilda inom höjd beredskap. 

 

 Underhålla och testa tyfonerna. 

 

Kommunens övergripande mål 

Munkedals kommun ska ha en god förmåga att fungera under höjd beredskap i 

syfte att nyttja samhällets resurser effektivt. 
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Ekonomi och uppföljning 

Utgångsläge 

Det är kommunens ansvar att genomföra uppgifterna enligt LEH. Ett 

styrdokument ska upprättas i vilket man redogör för hur arbetet ska utföras. 

Detta styrdokument bör fastställas och följas upp av kommunfullmäktige.  

Det är även kommunens ansvar att den statliga ersättningen som utgår för 

dessa uppgifter används i enlighet med de villkor som gäller för användningen 

av ersättningen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) följer årligen upp 

kommunernas arbete med krisberedskap. Detta görs genom att kommunerna är 

ålagda att senast den 15 februari varje år redovisa det genomförda krisarbetet 

och de tillhörande kostnaderna. 

Vid något tillfälle under varje mandatperiod förlägger Länsstyrelsen ett besök i 

varje kommun. Kommunen får då redogöra för hur de genomförda övnings-, 

utbildnings-, och arbetsinsatserna har genomförts och hur de uppfyller villkoren 

för den erhållna statliga ersättningen.  

 

Målsättning för kommunens arbete med ekonomi och uppföljning är att: 

 ha en tydlig plan för hur krisberedskapsarbetet ska bedrivas i enlighet med 

LEH, 

 

 den erhållna statliga ersättningen används korrekt och effektivt. 

 

Genomförande 

Aktiviteter kopplat till målsättningen 

 Upprätta styrdokument med en övergripande plan för Munkedals kommuns 

krisberedskapsarbete. 

 

 Kontinuerlig uppföljning gällande hur krisberedskapsarbetet bedrivs och vad 

som har genomförts. 

 

 Kontinuerlig uppföljning gällande hur den statliga ersättningen används i 

krisberedskapsarbetet. 

 

Kommunens övergripande mål 

Kommunen ska ha en god planering av krisberedskapsarbetet och använda den 

statliga ersättningen i enlighet med planeringen. 
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Samverkan 

Utgångsläge 

För att på ett effektivt sätt arbeta med att utveckla kommunens förmåga att 

hantera en extraordinär händelse är det viktigt att Munkedals kommun 

samverkar med andra viktiga aktörer före, under och efter en extraordinär 

händelse. Dessa aktörer kan utgöras av andra kommuner, myndigheter, 

organisationer, företag eller frivilligorganisationer.  

En del av det statsbidrag som Munkedals kommun erhåller är riktat mot att 

främja en utökad samverkan inom länet. Det kan bland annat gälla 

gemensamma utbildningar, krisövningar eller analyser. 

Målsättningen med kommunens samverkan är att: 

 samverkansperspektivet ska genomsyra hela krisberedskapsarbetet, 

 

 kontinuerligt undersöka möjligheterna till att utveckla kommunens samverkan 

med andra aktörer samt  

 

 prioritera medverkan i samverkansövningar. 

 

Genomförande 

Aktiviteter kopplat till målsättningen: 

 Delta i andras samverkansövningar 

 

 Genomföra egna samverkansövningar 

 

 Genomföra utbildningar i samverkan med andra 

 

 Se över möjligheterna till att göra analyser med andra 

 

Kommunens mål 

Kommunen ska samverka med andra aktörer inom det geografiska området och 

inom länet före, under och efter en extraordinär händelse i syfte att nyttja 

samhälles resurser samordnat och effektivt. 
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Övnings- och utbildningsplan inom krisberedskap för 

Munkedals kommun 2017-2018 
Inom det geografiska ansvarsområdet har Munkedals kommun ett stort ansvar när 

det gäller att hantera extraordinära händelser.  

Detta ansvar ställer stora krav på kommunen att säkerställa och tillgodose att det 

finns tillräcklig kompetens för att hantera plötsliga händelser och i förväg kända 

händelser. Plötsliga händelser kan utgöras av avbrott i IT-system eller 

elförsörjningen och i förväg kända händelser kan utgöras av till exempel mycket 

kraftiga oväder. 

Munkedals kommun övar och utbildar för att: 

 utveckla krisberedskapsförmågan hos ansvariga aktörer, 

 

 förbättra förmågan att samverka med andra aktörer lokalt och regionalt, 

 

 öka förmågan att fatta snabba beslut och delge lägesinformation, 

 pröva och utveckla krisledningsplaner, 

 

 testa och underhålla tekniska system för till exempel samband, reservkraft 

och dokumentation, 

 

 hitta både styrkor och svagheter i krisledningsorganisationen, planer, 

beslutsfattning och samverkan samt 

 

 öka förmågan att se olika händelseutvecklingar och planera för dessa. 

 

Mål och syfte med övnings- och utbildningsplanen 

Målet med planen är att: 

 det ska finnas en god generell förmåga inom kommunen att kunna 

samordna, leda och informera före, under och efter en extraordinär 

händelse. 

Syftet med planen är att: 

 säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling, 

 

 skapa en god förståelse för hur kommunens krisledningsorganisation ser ut 

och hur den fungerar samt 

 

 skapa en struktur för hur arbetet med övning och utbildning ska bedrivas. 
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Perspektiv 

Planen verkar för att kommunen arbetar: 

 före krisen med till exempel utbildning och övning, risk- och 

sårbarhetsanalyser samt krisledningsplaner, 

 

 under krisen med till exempel struktur för ledning och samordning, 

samverkan samt rapportering till Länsstyrelsen och slutligen, 

 

 efter krisen med till exempel utvärdering av det genomförda arbetet vid 

hanteringen av krisen för att dra lärdomar och ytterligare förbättra 

förmågan. 

 

Målgrupp och avgränsning 

Övnings- och utbildningsplanen riktar sig till de förvaltningar och nämnder som 

bedriver någon form av samhällsviktig verksamhet, eller är av vikt för att stötta 

verksamheter som bedriver samhällsviktig verksamhet. 

Alla verksamheter inom kommunen ska ha en grundläggande 

krisberedskapsförmåga och genomföra nödvändiga utbildningar och övningar varje 

år. För stöttning kring detta finns säkerhetssamordnare tillgänglig. Detta ligger 

utanför denna plan. 

 

Ekonomi 

De utbildningar och övningar som genomförs inom ramen för denna plan 

finansieras av det krisberedskapsanslag som kommunen får tilldelat varje år av 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Respektive förvaltning står 

för kostnader för personal och eventuella resor. 

 

Årlig detaljplanering 

Denna plan är övergripande för mandatperioden och skapar en struktur över vilka 

som ska övas och utbildas under åren. För varje år upprättas en detaljplan för årets 

aktuella övningar och utbildningar. Dessa övningar kan bygga på aktuella 

händelser, kommunens risk-och sårbarhetsanalys eller samverkansområden inom 

länet. 
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Krisövningar 
Inför alla övningar ska ett tydligt mål och syfte tas fram som bestämmer vad som 

ska övas. Efteråt ska övningarna utvärderas med hjälp av givna indikatorer för att 

se om målet nåddes.  

Krisövningar kan bestå av följande övningar: 

Table Top Benämns även skrivbordsövning och består av att man 

diskuterar kring ett givet scenario. Kan ta från 5 – 30 

minuter i övningsdelen och sedan utvärderas övningen 

direkt efter. Total tidsåtgång ca 1-2 timmar. 

Larmövning Testar vilka funktioner som man får tag på och om dessa 

kan samlas på en angiven plats och tidpunkt. Kan 

kombineras med startövning. 

Startövning Testar förmågan att starta upp krisledningsarbetet, det vill 

säga att kalla in personal, välja lokal, ta fram nödvändigt 

material och teknikstöd fram till en första lägesbild över 

övningsscenariot. Kan kombineras med larmövning. 

Spelövning Innebär att krisledningen testas fullt ut under ett scenario 

med motspel och upptrappning av en händelse. Testar 

ledningsförmågan, mötesdisciplin, struktur, prioriteringar, 

kommunikation, roller och ansvar. 

Samverkansövning Genomförs för att öva samverkan med andra aktörer 

lokalt och regionalt. 

 

Joakim Hagetoft 

Säkerhetssamordnare 

Administrativa enheten 
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ÖVNINGSPLAN FÖR MUNKEDALS KOMMUN 2017-2018 
                                         2017                                      2018 

VERKSAMHET UTBILDNING ÖVNING UTBILDNING ÖVNING 

KRISLEDNINGSNÄMNDEN 
KOMMUNENS 

KRISORGANISATION 
SEMINARIEÖVNING 

KOMMUNENS 
KRISORGANISATION 

 
STABSMETODIK 

 

KRISLEDNINGSSTAB KOMMUNENS 
KRISORGANISATION 

LARM- OCH 
STARTÖVNING 

SEMINARIEÖVNING 

KOMMUNENS 
KRISORGANISATION 

STABSMETODIK 

SEMINARIEÖVNING 

SAMVERKANSÖVNING 

KRISKOMMUNIKATION KOMMUNENS 
KRISORGANISATION 

LARM- OCH 
STARTÖVNING 

SEMINARIEÖVNING 

KOMMUNENS 
KRISORGANISATION 

STABSMETODIK 

SEMINARIEÖVNING 

SAMVERKANSÖVNING 

Avvikelser i det planerade upplägget kan uppstå utifrån förändrade behov. 

I Munkedals kommun utbildar och övar vi för att:

 Öka tryggheten i kommunen 

 

 Förbättra förmågan att leda och samverka 

 Testa och utveckla våra krislednings- och beredskapsplaner 

 

 Förbättra vårt handhavande med våra tekniska system som 

till exempel Rakel  
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