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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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2019-07-02 Dnr: KS 2019-157

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Svar på skrivelse från Munkbo om Ägardirektiv och 

bolagsordning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna denna tjänsteskrivelse som svar på 

skrivelsen från ordföranden i Munkbo. 

Sammanfattning 

Munkbo AB:s ordförande Lars Östman har inkommit med en skrivelse angående 

ägardirektiv och bolagsordning. En av frågeställningarna är om dessa styrdokument 

ska samordnas. Ägardirektiven är bolagets ägare viktigaste styrdokument. I de fall 

bolagsordningen skiljer sig i väsentliga delar ska bolagsordningen anpassas till 

ägardirektiven. Bolagsordningen får inte vara ett hinder för att ägardirektiven ska 

kunna följas.  

I de specifika exempel som lyfts fram kan följande kommentarer ges. 

Tidpunkt för bolagsstämma. Det går bra att bolagstämman håll i april då 

ägardirektiven anger som krav att stämma hålls före maj månads utgång. 

Bolagsstämmans kompetens beskrivs olika. Bolagsordningen kan i detta fall anpassa 

sin skrivning till Ägardirektiven. 

Verksamhetsföremålet har utökats i ägardirektivet. Bolagsordningen kan även i detta 

fall anpassa sin skrivning till ägardirektiven. Ägaren vill genom utökningen 

möjliggöra för bolaget att vara en aktiv part i förädling samt utveckling av 

fastighetsbeståndet i Munkedals kommun. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga konsekvenser 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 

Ekonomichef  Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Munkbo AB 
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  2019-08-20 Dnr: KS 2019-160

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Samarbete Bohusläns kommuner för ökad utveckling 

av Bohusbanan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förstärka samverkan med berörda kommuner för 

bättre förutsättningar av infrastrukturs utvecklingen mot Göteborg och Oslo och dess 

arbetsmarknader. 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med berörda kommuner, visualisera en 

järnvägskorridor mellan Kungälv och Strömstad. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att gemensamt uppvakta Regionutvecklingsnämnden att 

arbeta för ett dubbelspår Göteborg-Kungälv-Stenungsund-Uddevalla-Munkedal-

Tanum-Strömstad-Oslo. 

Sammanfattning 

Under 2018 aktualiserade kommunerna längs med Bohusbanan, från Kungälvs 

kommun i söder till Strömstads kommun i norr, ett samarbete för att 

uppmärksamma behovet av ett utvecklat tågstråk längs med hela Bohusbanans 

nuvarande sträckning. Samarbetet har under 2019 formaliserats med hjälp av en 

arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner och en styrgrupp med politiker från 

berörda kommuner. Företrädelsevis kommunstyrelsens ordförande och 

oppositionsråd. Arbetet sker i strukturerad form på lokal, regional och nationell nivå 

med myndigheter och flertalet näringslivsorganisationer. 

Kommunerna i Bohuslän har enats om att tillsammans göra en tydlig politisk 

viljeinriktning på vilket sätt Södra Bohusbanan blir en prioriterad satsning i den 

reviderade nationella planen för transportsystemet 2022-2033.  

Enligt Västra Götalandsregionens mål med kollektivtrafiken och ambitionsmålen om 

ökat fossilt oberoende, är dubbelspåret på Södra Bohusbanan en prioriterad struktur 

och även inrymd i Målbild tåg 2035, samt Strukturbild GR (Göteborgsregionen). Trots 

den regionala målbilden så finns varken Bohusbanans prioritet med såväl regionalt 

som nationellt. För att skapa helhet måste också Norra Bohusbanan, vars järnväg 

idag är av museal standard, utvecklas och förnyas. 

Kommunerna längs hela banan prioriterar kollektivtrafikfrågan i sina översikts- och 

verksamhetsplaner. 

Bohusläns kommuner behöver ett dubbelspår, vilket också påtalats i de brister som 

tidigare är uttryckta i remissarbeten. För att förstärka möjligheter och som underlag 

för kommande utredningar/ åtgärdsvalsstudier, avser alla berörda kommuner längs 

tågförbindelsen Kungälv- Strömstad att genomföra en gemensam visualisering av en 

gemensam järnvägskorridor och ett utlagt dubbelspår. Denna viljeinriktning kommer 

också att harmoniseras med samtliga berörda kommuner gemensamma arbete, som 

starkt efterfrågar bättre infrastruktur, dvs Enat Bohuslän samarbetet.  
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Kopplingen till Trafikverkets kommande åtgärdssvalstudier för dubbelspårsutredning 

Göteborg-Stenungsund, bör involvera Uddevallas förutsättningar. Ännu viktigare är 

att den andra tänkta åtgärdsvalsstudien, om dubbelspår Göteborg- Oslo, självklart 

involverar en dragning via Kungälv- Stenungsund- Uddevalla- Munkedal- Tanum– 

Strömstad – Oslo, vilken samhällsekonomiskt är det bästa alternativet. 

Kommunernas gemensamma målsättning är att Södra Bohusbanans dubbelspår står 

klart 2030 och Bohusbanan via Bohusläns kommuner, till Norge, är färdigställd 

senast 2013. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen ekonomisk påverkan i nuläget 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Uddevalla kommun 

Mats Tillander, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Håkan Sundberg 

 

Mats Tillander 

Kommundirektör samhällsbyggnadschef 
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  2019-08-19 Dnr:2019-161 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Linn Karlsson 

Folkhälsostrateg 

Administrativa avdelningen 

Folkhälsoavtal 2020-2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna folkhälsoavtal 2020-2023. 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnder har sedan flera år avtal 

med kommunerna om samarbete inom folkhälsoområdet. Avsikten med avtalet är att 

underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och 

större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och 

målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i 

hälsa. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.  

Det övergripande målet med det gemensamma folkhälsoarbetet är att förbättra 

hälsan för befolkningen inom kommunen. Arbetet ska bedrivas strategiskt inom 

kommunen ordinarie verksamheter.  

Avtal  

 
Nytt i det nya förslaget är bland annat:  

 

 ett förtydligande att rådet är beslutande gällande de medel som är knutna till 

samverkansavtalet  

 att rådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga med båda parters 
respektive styrdokument  

 att strategen ska ha tillgång till kommunledning  

 att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den årliga uppföljningen  

 att parterna har möjlighet att häva avtalet  

 

Även de ekonomiska riktlinjerna har reviderats inför den nya avtalsperioden. 

Nytt är att:  

 utvecklingsmedel som budgeterats till lön och som inte blivit utbetalda på 

grund av vakant tjänst ska betalas tillbaka till respektive avtalspart.  

 datum för ansökan till nämnden om att få föra över medel till nästkommande 

år har tidigarelagts till 25/10 istället för 25/1  

 redan överförda medel med beslut av nämnden, får inte föras över ytterligare 

ett år  

 de medel utan plan som understiger 10 % av budgeterade kostnader för 

insatser, får föras över till nästkommande år  

 de ekonomiska riktlinjerna är nu inskrivna i avtalet som en bilaga och gäller 

för samma tid.  
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Budget och uppföljningsmallar har anpassats utifrån det nya avtalsförslaget.  

Enligt avtalet ersätter Hälso- och sjukvårdsnämnden kommunen med 840 000 kr per 

år under avtalstiden. Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för 

hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen, och därför ska Munkedals kommun 

bidra med motsvarande summa.  

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunens åtagande enligt avtalet är 840 000 kr. I kommunstyrelsens budget finns 

årligen medel avsatta för finansiering av folkhälsostrategens (folkhälsoutvecklarens) 

tjänst, enligt avtal halva kostnaden. Resterande summa utgörs av utvecklingsmedel 

och personella resurser inom kommunens verksamheter. 

 

Folkhälsa 

Ett avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden stärker förutsättningarna för ett stabilt 

och resurseffektivt folkhälsoarbete som långsiktigt gagnar hälsan för kommunens 

invånare. 

  

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

      

Peter Berborn 

 

 

 

Håkan Sundström 

Administrativ chef Kommundirektör 

Administrativa avdelningen  
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Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-06-27 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

45 (66) 

§ 108 

Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Munkedals kommun för perioden 2020-
2023 

Diarienummer HSNN 2019-00067 

Beslut 

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del 

samverkansavtalet avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Munkedals 

kommun för perioden 2020 - 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverad och 

engagerad i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner. 

Gällande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Munkedals 

kommun sträcker sig över perioden 2016 – 2019. Nuvarande samverkan bedöms 

som mycket bra så norra hälso- och sjukvårdsnämnden såväl som Munkedals 

kommun önskar förnya samverkansavtalet. 

 

Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget är till stor del samma som nuvarande. 

Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga 

kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala 

styrdokument. 

Finansieringsmodellen 50/50 är förslagsvis den samma som nuvarande. Målet är 

fortfarande att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre 

resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla 

systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och 

utjämna skillnader i hälsa. Det ska ha en politisk styrning och bedrivas på en 

strategisk nivå. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och/eller tidigt förebyggande 

insatser och det ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.  

 

Nytt i det nya förslaget är bland annat: 

 ett förtydligande att rådet är beslutande gällande de medel som är knutna 

till samverkansavtalet 

 att rådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga med båda parters 

respektive styrdokument 

 att strategen ska ha tillgång till kommunledning 

 att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den årliga uppföljningen 

 att parterna har möjlighet att häva avtalet 

Även de ekonomiska riktlinjerna har reviderats inför den nya avtalsperioden.  

Nytt är att: 

 utvecklingsmedel som budgeterats till lön och som inte blivit utbetalda på 

grund av vakant tjänst ska betalas tillbaka till respektive avtalspart.  
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Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-06-27 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

46 (66) 

 datum för ansökan till nämnden om att få föra över medel till 

nästkommande år har tidigarelagts till 25/10 istället för 25/1  

 redan överförda medel med beslut av nämnden, får inte föras över 

ytterligare ett år 

 de medel utan plan som understiger 10 % av budgeterade kostnader för 

insatser, får föras över till nästkommande år 

 de ekonomiska riktlinjerna är nu inskrivna i avtalet som en bilaga och 

gäller för samma tid.  

 

Budget och uppföljningsmallar har anpassats utifrån det nya avtalsförslaget. 

 

Förslaget till nämnden är att godkänna sin del i samverkansavtalet avseende 

gemensamma folkhälsoinsatser i Munkedals kommun, vilket innebär 840 000 

kronor per år för perioden 2020 – 2023 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2019-06-14 

 

Skickas till 

 Munkedals kommun, Håkan Sundberg, hakan.sundberg@munkedal.se  

 Munkedals kommun, Linn Karlsson, linn.karlsson@munkedal.se 

(till båda för kännedom inför att beslut ska fattas i Munkedals kommun) 
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2   
 

1. Avtalsparter  
Detta avtal är slutet mellan Munkedals kommun, nedan kallad kommunen, och norra 

Hälso- och sjukvårdsnämnden nedan kallad norra HSN och avser samverkan och 

samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser och tjänst i Munkedals kommun.  

 

2. Avtalsperiod 
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2020 till 31 december 2023.  
 

3. Förutsättningar för samverkansavtalet 
Internationella och nationella styrdokument anger riktningen medan de regionala och 

lokala styrdokumenten lägger grunden för prioriteringar och insatser inom 

samverkansavtalet. 

I FN:s Agenda 2030 har flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling en direkt 

koppling till jämlik hälsa. 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om att alla 

människor är födda fria, är lika i värdighet och har samma rättigheter.  

För att ytterligare värna barns rättigheter upprättades Barnkonventionen.  Den 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Artikel 2, 3, 6 och 12 

utgör grundprinciperna och ska alltid beaktas i frågor som berör barn. Barns 

rättigheter har en betydande roll i folkhälsoarbetet. 

 

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är  

”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”  

och dess tillhörande åtta målområden. 

 

Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund för det lokala 

folkhälsoarbetet är:  

- VG 2030  

- Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument  

- Styr- och ledningssystem Munkedals kommun 

 

4. Det gemensamma folkhälsoarbetet 
Det övergripande målet med det gemensamma folkhälsoarbetet är att förbättra 

befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. För att uppnå målet krävs 

gemensamma insatser och samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter.  

 

Folkhälsoarbete handlar om insatser som förbättrar folkhälsan generellt och som 

bidrar till att hela befolkningen ges förutsättningar för en god hälsa. 

 

Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett 

bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska ha en 

politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå. Arbetet ska omfatta 

hälsofrämjande och/eller tidigt förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på 

långsiktighet och utgå från befolkningens behov.  
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En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt 

hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle 

innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper 

missgynnas strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt 

uppmärksammas.  

 

Det är viktigt att fortsätta det arbete som påbörjades under föregående avtalsperiod 

med att synkronisera planeringsprocessen med den kommunala planerings- och 

budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas ordinarie 

verksamhet och att styra mot insatser för att främja en jämlik hälsa för befolkningen. 

 

4.1 Utvecklingsområde under avtalsperioden 

Att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser 

som görs. 

 

5. Organisering samverkan 

5.1 Forum för folkhälsofrågor 

I kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för folkhälsofrågor, 

här fortsättningsvis omnämnt som folkhälsoråd. De lokala behoven och 

förutsättningarna är styrande för folkhälsorådets sammansättning.  

 

I folkhälsorådet ska förtroendevalda från kommunen och norra HSN ingå. 

Folkhälsorådet är beslutande gällande de medel som är knutna till samverkansavtalet. 

Beslutande är förtroendevalda från kommunen och norra HSN. Ordförande utses 

bland de förtroendevalda från kommunen och vice ordförande från norra HSN. 

Ordförande och vice ordförande deltar i folkhälsorådets beredande möten. 

 

Ledande tjänstepersoner från kommun, primärvård, tandvård, försäkringskassa, 

arbetsförmedling, polis, frivilligorganisationer och företag kan med fördel ingå i 

folkhälsorådets ordinarie arbete. Folkhälsorådet har möjlighet att bjuda in 

tjänstepersoner eller andra aktörer utifrån behov.   

 

Folkhälsorådet ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga 

befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån 

dessa samt verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens 

ordinarie verksamheter. Folkhälsorådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga 

med båda avtalsparters respektive styrdokument.  

 

Folkhälsorådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir 

en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Förtroendevalda och 

tjänstepersoner i folkhälsorådet ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive 

nämnder/styrelser/förvaltningar till folkhälsorådet samt att återföra folkhälsorådets 

arbete tillbaka till dessa. Varje folkhälsoråd ska ha en arbetsordning som tydliggör de 

medverkandes ansvar i folkhälsorådet. Arbetsordningen revideras i samband med 

nytt avtal. 

 

5.2 Folkhälsostrateg 

En heltidstjänst ska finnas för folkhälsoarbetet och innehas av en strateg med 

folkhälsovetenskaplig utbildning eller liknande. Det åligger kommunen att informera 

kontaktperson på avdelning social hållbarhet vid förändringar, till exempel av tjänst 

vid nyanställning, omplacering eller längre vikariat.  
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Strategen ska vara anställd med kommunen som huvudman för tjänsten. Tjänsten ska 

vara centralt och strategisk placerad i kommunens förvaltning. Strategen ska ha 

tillgång till kommunledning.  

 

I uppdraget ingår att: 

- arbeta på uppdrag av folkhälsorådet 

- ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument 

- ansvara för att arbetet bedrivs utifrån den inriktning och prioritering som beslutas 

- verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå och i 

samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter 

- ansvarar för budget, uppföljning och ekonomisk redovisning samt att göra 

folkhälsoavtalet känt för samtliga medverkande aktörer 

- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen  

 

5.3 Uppföljning 

Parterna ska varje år kunna följa folkhälsoarbetets utveckling genom uppföljning, 

både skriftligt (bilaga 1a insatser och 1b ekonomi) och i dialog kring det 

gemensamma folkhälsoarbetet bland annat avseende: 

- samverkansavtal folkhälsa 

- folkhälsorådets prioriterade arbete 

- ekonomisk redovisning av kostnaden för folkhälsostrateg inklusive dess 

omkostnader och folkhälsoinsatser  

 

Det åligger folkhälsostrategen att fortlöpande följa upp och rapportera eventuella 

avvikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till folkhälsorådet.  

 

Uppföljning ska ske årligen. Insatserna ska sammanställas senast den 25 januari och 

den ekonomiska uppföljningen senast den 15 februari. Redovisningarna ska 

tillhandahållas norra HSN och kommunstyrelsen i Munkedals kommun ska ställa sig 

bakom uppföljningen.   

Uppföljningsbilagorna kan komma att revideras under avtalsperioden.  

 

Avdelning social hållbarhet tar, på norra HSNs uppdrag, initiativ till dialogmöte med 

kommunchef eller motsvarande under avtalsperioden. 

 

5.4 Regiongemensam insamling av hälsodata 

Parterna är överens om att tillsammans stödja de undersökningar som är av 

gemensamt intresse för att få statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor, till 

exempel Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)s 

drogvaneundersökning och Elevens hälsa i fokus som baseras på elevhälsosamtal. 

 

CANs drogvaneundersökning genomförs vart tredje år. Norra HSN står för de 

finansiella kostnaderna som är förenat med enkäten. Kommunen står för insamlandet 

av data och sprider resultatet lokalt. 

Elevens hälsa i fokus kommer att vara ett utvecklingsområde under avtalsperioden. 
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6 Ekonomi  

6.1 Finansiering 

Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för norra HSN och 

kommunen. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av: 

- lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg 

- insatser utifrån gemensamma prioriteringar 

 

6.2 Ersättning 

Norra HSN ersätter för perioden 2020 - 2023, 840 000 kronor per år, för 

gemensamma folkhälsoinsatser i Munkedals kommun. Munkedals kommun bidrar 

med motsvarande belopp. 

 

6.3 Utbetalning 

Utbetalning av ersättning från norra HSN till Munkedals kommun görs två gånger per år, i 

mars och september, med lika delar för första respektive andra utbetalningen. 

 

6.4 Budget 

Folkhälsorådet ska årligen, senast den 1/12, lämna ett budgetunderlag enligt mall 

(bilaga 2) för kommande verksamhetsår. Budgeten ska bestå av insatser och 

prioriteringar som är förenliga med båda avtalsparters respektive styrdokument. 

 

6.5 Ekonomiska riktlinjer 

Kopplat till detta samverkansavtal finns ekonomiska riktlinjer för utvecklingsmedel 

till folkhälsoinsatser (bilaga 3).  

 

7 Omförhandling 
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligt ändras under avtalsperioden har parterna 

rätt att kräva omförhandling. Avtalet kan omförhandlas inför årsskifte. En skriftlig begäran 

om omförhandling ska då inkomma senast sex månader innan. 

8 Tvist 
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första 

hand genom förhandlingar mellan parterna. I annat fall löses tvisten i allmän dom-

stol. 

 

9 Hävning av avtal 

Vardera part äger rätten att häva avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende inte 

utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. 
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Uddevalla den……………..  ………………… den……… 

  

 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Linda Jansson Jan  Hognert 

Ordförande  Ordförande  

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden  Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Sverker Hänel Håkan Sundberg  

Ansvarig tjänsteperson  Kommundirektör 
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  Juni 2019 

Riktlinjer för utvecklingsmedel till folkhälsoinsatser i Fyrbodal 
 
Inom ramen för samverkansavtal om gemensamma folkhälsoinsatser i Fyrbodal utgår en 
årlig ersättning till kommunerna. I första hand ska denna ersättning användas under det år 
då ersättningen betalas ut. Under avtalsperioden 2020 – 2023 kan dock medel föras över 
mellan åren.  
Syftet är att främja långsiktiga och strategiska insatser i kommunerna genom en ökad 
flexibilitet. Det är samtidigt viktigt att minimera risken för att medel förs över och 
ackumuleras över åren.   
Utvecklingsmedel ska, genom hälsofrämjande och förebyggande insatser, generera en 
förbättrad och jämlik hälsa bland befolkningen. För att underlätta tillämpningen av 
intentionerna i samverkansavtalet under avtalsperioden har följande riktlinjer för de 
ekonomiska medlen arbetats fram: 
 

- Utvecklingsmedel som budgeterats till lön och som inte blivit utbetalda på grund av 
vakant tjänst ska betalas tillbaka till respektive avtalspart inom ramen för 
innevarande budgetår. 
 

- Om en planerad insats inte förbrukar de medel som budgeterats under innevarande 
år kan oförbrukade medel föras över till nästkommande år, förutsatt att projektet är 
pågående samt att det finns en tydlig plan för hur medlen ska användas. Den 
pågående insatsen med överföring ska då framgå av den ekonomiska uppföljningen 
för innevarande år, samt i en reviderad budget för nästkommande år. 

 

- En insats som omfattar mer än ett kalenderår kan föra över medel från innevarande 
års budget till de år då insatsen beräknas pågå. Detta förutsatt att det finns en tydlig 
plan för hur medlen ska användas under respektive år och att den planerade insatsen 
med överföringen framgår i budget. Överförda medel får inte föras över ytterligare 
ett år. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska få information om den planerade 
överföringen genom kontaktperson för avtalet i samband med information om 
budget.  

 

- Om en eller flera planerade insatser inte förbrukat de medel som budgeterats för 
innan projekttidens slut eller om insatser inte har påbörjats och medel överstigande 
10 % av de budgeterade kostnaderna önskas föra över tillnästkommande år, krävs ett 
godkännande av nämnden. En skriftlig begäran med en plan för hur medlen ska 
användas inom något, av folkhälsorådet, prioriterat område skall då inkomma senast 
den 31:e oktober och vara undertecknad av folkhälsorådets ordförande. Efter positivt 
beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden kan medlen föras över till nästkommande år. 
Överföringen ska sedan tydligt redovisas både i budget för nästkommande år samt 
ingå och i den ekonomiska uppföljningen. 

 

- De medel som vid årets slut överstiger 10 % av budgeterade kostnader för insatser 
och som det inte finns någon plan för att använda under nästkommande år, ska 
betalas tillbaka till respektive avtalspart inom ramen för innevarande budgetår. 

 
- Om det vid avtalsperiodens slut finns överskott ska detta återbetalas till respektive 

huvudman. 
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  2019-08-23 Dnr: KS 2019-49 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Eva Kläppe Hellström 

Processutvecklare 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Verksamhetsmål 2020, Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmål med mått för 2020. 

Sammanfattning 

Nämndens budget ska innehålla en budget med plan för verksamheten och 

ekonomin, enligt kommunallagen. Den ska också innehålla mål som är av betydelse 

för en god ekonomisk hushållning. I maj-juni beslutade samtliga nämnder att 

godkänna förslag till budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar och 

förslag till investeringsplan. I enlighet med budgetprocessen ska budgethandlingen 

kompletteras med nämndens förslag till verksamhetsmål och mått utifrån 

kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

 

Kommunen har fyra inriktningsmål för 2020-2023. Utifrån dessa har förvaltningen i 

dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål för kommunstyrelsen 

2020, inom ramen för kommunstyrelsens ansvar och uppdrag. Förslag till 

verksamhetsmål: 

- Implementera nya arbetssätt i samverkan mellan förvaltningarna 

- Ta fram en plan för samordning av sociala ytor som skapar förutsättningar för 

gemenskap och upplevd trygghet 

- Ta fram en kompetensförsörjningsplattform 

- Ta fram en klimat- och miljöstrategi 

Det finns ett mått kopplat till varje mål, för att det ska gå att mäta och utvärdera om 

målen har nåtts. 

 

Verksamhetsmål 2020 

Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål. 

Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet. 

Förslaget innebär ett verksamhetsmål per inriktningsmål, inklusive mått. 

Bilagor 

Verksamhetsmål och mått 2020, bilaga till tjänsteskrivelse 2019-08-20 

Målprocess 2020–2023 – Beslut om inriktningsmål, kommunfullmäktiges beslut 

2019-03-25 § 26 

Inriktningsmål 2020-2023, tjänsteskrivelse 2019-02-27 med bilagor 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Målens uppfyllelse ska kunna genomföras inom den ram som nämnden har tilldelats.  

Miljö 

Kommunens arbete för att minska sin klimatpåverkan kommer att förbättras med en 

klimat- och miljöstrategi. 

Folkhälsa 

Kommunens arbete för en god hälsa på lika villkor kommer att förbättras med en 

plan för samordning. 

Barnkonventionen 

Verksamhetsmålen är positiva för barns och ungdomars uppväxtvillkor och framtid. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Ekonom för förvaltning 

Processutvecklare 

Controller 

Håkan Sundberg 

 

 

 

 

Kommundirektör  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 
5(11) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 26    Dnr: KS 2018-565 
 
Inriktningsmål 2020-2023 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag till fyra inriktningsmål för Munkedals 
kommun 2020-2023. Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En 
hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an 
framtidens utmaningar tillsammans! För att nå visionen behövs tydliga mål som 
talar om vad som ska göras och aktiviteter hur det ska göras. Förslag till 
inriktningsmål: 
 

 Alla ska vara anställningsbara 
 Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
 Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

Beredning 
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 45 
Tjänsteskrivelse 2019-02-27. 
Styrdokument – Styr- och ledningssystem i Munkedals kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att anta följande inriktningsmål för 
Munkedals kommun för perioden 2020-2023: 

 Alla ska vara anställningsbara 
 Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen 
 Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov 
 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

Yrkande 
 
Jan Hognert (M), Karin Blomstrand (L) och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall 
till kommunstyrelsens beslut 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 
6(11) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Forts § 26 
 
Beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att anta följande inriktningsmål för 
Munkedals kommun för perioden 2020-2023: 

 Alla ska vara anställningsbara 
 Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen 
 Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov 
 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

 
Expedieras  
 
Kommundirektören 
Processutvecklare 
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  2019-02-27 Dnr: KS 2018-565
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Eva Kläppe Hellström 
Processutvecklare 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Inriktningsmål 2020-2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande inriktningsmål för Munkedals kommun 
för perioden 2020-2023: 

- Alla ska vara anställningsbara 
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till fyra inriktningsmål för Munkedals kommun 
2020-2023. Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart 
växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens 
utmaningar tillsammans! För att nå visionen behövs tydliga mål som talar om vad 
som ska göras och aktiviteter hur det ska göras. Förslag till inriktningsmål: 

- Alla ska vara anställningsbara 
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

Bakgrund 
Det är viktigt att kommunen når sina mål, att resurserna används effektivt, att det 
är en god kvalitet i verksamheten och att det pågår ett ständigt arbete med 
utveckling och förbättring. Därför beslutade kommunfullmäktige om ett styr- och 
ledningssystem för Munkedals kommun i november 2018 (KF 2018-11-29, §110). 
Styr- och ledningssystemet är uppbyggt i fyra delar: 

- Grundläggande förutsättningar. De grundläggande förutsättningarna är 
gemensam värdegrund, organisation/roller/fördelning, styrdokument och god 
ekonomisk hushållning. 

- Omvärldsbevakning 
- Målstyrning. Målstyrningen består av vision, inriktningsmål, verksamhetsmål, 

verksamhetsplaner och aktiviteter. 
- Uppföljning 

Vision och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige och verksamhetsmål av 
nämnderna. Verksamhetsplaner arbetas fram av förvaltningarna och beslutas av 
nämnderna. Nuvarande vision gäller till och med 2025. En god styrning och ledning 
för vad som ska prioriteras i budgetarbetet innebär att kommunfullmäktige behöver 
besluta om inriktningsmål i mars 2019. I juni beslutar kommunfullmäktige om 
budget 2020, med plan för 2021-2022. 
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En sammanfattning av hur målstyrningen går till förklaras i nedanstående bild. Bilden 
med förklarande text finns i kommunens styr- och ledningssystem, se bilaga. 

 

Inriktningsmål 2020-2023 
En vision är en målbild om ett önskat framtida tillstånd – den talar om inriktningen. 
För att nå visionen behövs tydliga mål som talar om vad som ska göras och 
aktiviteter hur det ska göras. Antal mål är en framgångsfaktor för god ledning och 
styrning. När hela organisationen strävar mot ett fåtal gemensamma mål, utifrån 
sina olika verksamhetsperspektiv, skapas en större effektivitet. 

Kommunens vision handlar om ett attraktivt Munkedal med hållbar utveckling. 
Hållbar utveckling innebär att man tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det handlar alltså 
om livskvalitet, för alla – nu och i framtiden. Det sker utifrån tre dimensioner: social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. När dessa tre möts är utvecklingen hållbar. 
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Social hållbarhet handlar om välbefinnande, behov och rättigheter samt rättvisa och 
makt – för invånarnas skull. Ekologisk hållbarhet handlar om att vara rädd om 
miljön, att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt – för kommande 
generationers skull. Ekonomisk hållbarhet är ett verktyg för att skapa förutsättningar 
för ekologisk och social utveckling. För kommunen handlar det om att driva och 
stödja utvecklingen för ett hållbart Munkedal. 

Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys med bedömning av olika förändringar i 
omvärlden som påverkar verksamheternas förutsättningar. Omvärldsanalysen utgör 
ett underlag för arbetet med att ta fram inriktningsmål för perioden 2020-2023 och 
verksamhetsmål för 2020. 

Med utgångspunkt i visionen, omvärldsanalysen och behovet av ett fåtal mål som är 
gemensamma har förvaltningen tagit fram förslag till fyra inriktningsmål för 
Munkedals kommun: 

Vision 2025 Inriktningsmål 2020-2023 

Munkedal – mer av livet. En hållbart 
växande kommun med engagerade 
invånare. Här tar vi oss an framtidens 
utmaningar tillsammans! 

 Alla ska vara anställningsbara 
 Skapa förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen 

 Alla ska känna sig trygga i att få det 
stöd som behövs utifrån behov 

 Munkedal ska bidra till minskad 
klimatpåverkan 

 

De tre första inriktningsmålen hör till den sociala dimensionen i hållbar utveckling. 
Målen har formulerats utifrån att människor behöver uppleva en känsla av 
sammanhang (KASAM), tillhörighet, vilket är grundläggande för den psykiska hälsan. 
KASAM handlar om att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i livet. 
Meningsfullheten är den faktor som har störst betydelse för den psykiska hälsan, där 
stadig ekonomi och delaktighet i samhället är två av de viktigaste skyddsfaktorerna. 
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Det fjärde inriktningsmålet hör till den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling. 
Målet bygger på behovet av att minska människans påverkan på klimatet, där 
kommunen är den lokala klimatanpassaren. 

Inriktningsmålen har även en ekonomisk aspekt. Ju fler som har anställning, desto 
färre bidragstagare. Ju fler som har en god hälsa, desto lägre samhällsekonomiska 
kostnader. Ju fler som upplever en trygghet och får det stöd som behövs utifrån 
behov, desto lägre samhällsekonomiska kostnader. Ju mindre klimatpåverkan, desto 
lägre kostnader för klimatanpassningar. 

I budgeten görs de prioriteringar som behövs för att nå mål, vision och hållbar 
utveckling. 

Bilagor 
Omvärldsanalys. Underlag för det politiska målarbetet, Dnr KS 2018-565 

Styr- och ledningssystem Munkedals kommun, Dnr KS 2018-462 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Alla fyra mål är positiva för kommunens ekonomi. 

Miljö 
Målet om minskad klimatpåverkan är positivt för miljön. 

Folkhälsa 
Målet om en god hälsa på lika villkor är positivt för folkhälsan. 

Barnkonventionen 
Alla fyra mål är positiva för barns och ungdomars uppväxtvillkor och framtid. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör 
Processutvecklare 

Håkan Sundberg 
 Kommundirektör 
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Styrdokument 

Styr- och ledningssystem 

Munkedals kommun 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ledningssystemet för Munkedals kommun syftar till att vara 
verktyget som möjliggör ledning och styrning av kommunens 

verksamhet. 
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Styr- och ledningssystem för Munkedals kommun 

1. Syfte 
Kommunen sköter på demokratins grunder och den kommunala självstyrelsen de 

angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter. (Lag 

2002:249) kommunallagen (KL) 1 kap 1 §. Den beslutande församlingen i 

kommunen är kommunfullmäktige KL 3 kap 1 §.  

 

För att säkerställa att de mål kommunfullmäktige sätter upp för verksamheten 

uppnås (enligt KL), att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten 

genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring 

behövs ett ledningssystem, detta också för att säkerställa ett gemensamt 

arbetssätt.  

 

Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning och utveckling av 

verksamheten och ska ge en heltäckande styrprocess för planering och uppföljning 

samt säkerhetsställa god ekonomisk hushållning.  

 

Systemet ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och medarbetare att utföra 

sina uppdrag så att kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken. 

Ledningssystemet är kommunövergripande vilket innebär att det gäller för samtliga 

nämnder och förvaltning. Ett ledningssystem är och måste vara ett levande system 

som ständigt förbättras och utvecklas. 

 

Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika processer som alla är beroende av 

och överlappar varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar.  

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  
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o Verksamhetsplaner 

o Aktiviteter 

 

            4. Uppföljning 
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2. Grundläggande förutsättningar 
Den första delen kallas för grundläggande förutsättningar. I denna del ingår 

gemensamma grunden för all verksamhet. 

 

2.1 Gemensam värdegrund 

Dessa värderingar ska genomsyra det dagliga arbetet inom koncernen såväl 

skriftligt som muntligt d.v.s. vårt agerande men även genom våra styrdokument. 
 

Vårt uppdrag är att: 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 

• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans  

• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Detta gör vi genom att: 

• se till att god etik råder i alla sorters möten 

• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 

• underlätta varandras arbete 
  

Förvaltningens åtagande är att hålla värdegrunden levande och känd t ex vid 

nyanställningar, arbetsplatsträffar samt för dess uppföljning. En översyn ska ske 

vart fjärde år. 

 

2.2 Organisation/ansvarsfördelning/roller 

Kommunens organisation är tydlig och känd. I detta avsnitt ingår beskrivning av 

kommunens roller, men också ansvarsfördelningen mellan tjänstemän och 

förtroendevalda samt det som benämns som den gyllene zonen.  

  

Gemensam värdegrund

Organisation/ansvarsfördelning roller

Styrdokument

God ekonomisk hushållning
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2.2.1 Organisation  

Organisationsschema politik och förvaltning 2019-01-01   

Kommunalverksamhet 

I kommunens verksamhet ingår ansvar för en stor del av den samhällsservicen. 

Bland de viktigaste uppgifterna kan nämnas förskola, skola, socialtjänst och 

äldreomsorg.  

 

Politisk organisation 

Organisationen ska utgöras av följande politiska organ; 

 

• Kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelse 

• Välfärdsnämnd 

• Kultur- och fritidsnämnd 

• Barn- och utbildningsnämnd 

• Samhällsbyggnadsnämnd 

• Jävsnämnd 

• Valnämnd 

 

Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver detta finns två 

parlamentariskt utsedda beredningar; 

 

• Beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog. 

 

Ovan beskrivs Munkedals kommunkoncern.  

En stor del av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala bolag 

(Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, Dingle industrilokaler AB och 

Vadholmen Foss 2:81 mfl.) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, 

Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården och Räddnings-

tjänsteförbundet Mitt Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämnds form och IT- 
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och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform tillsammans med Sotenäs och Lysekils 

kommun (SML). 

 

Kommunförvaltningens organisation 

Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra förvaltningar som var för sig 

speglar den politiska organisationen.  De fyra förvaltningarna benämns. 

Kommunstyrelsens förvaltning, Välfärdsförvaltningen, Barn- och utbildnings samt 

fritids- och kulturförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Förvaltningarna ska ansvara gentemot nämnd för att politiska beslut genomförs och 

följs upp samt tillser att åtgärder genomförs i enlighet med kommunens beslutade 

styrdokument och utifrån lagar. 
 

De olika förvaltningarna leds av en förvaltningschef vilka ansvarar inför 

(rapporterar till) nämnden.  

2.2.2 Ansvarsfördelning  

I Munkedal har vi följande ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och 

kommunförvaltning. 

Politiken ansvarar för  

• att de nationella uppdragen till kommunen utförs med god kvalitet 

• inriktningsbeslut  

• resurstilldelning/övergripande prioritering  

• övergripande lokala styrdokument  

• uppföljning och utvärdering 

Kommunförvaltningen ansvar och uppdrag är att 

• verkställa de politiska direktiven utifrån fattade beslut och inom tilldelade 

ramar 

• stå för fackkunskap inom sina respektive sakområden 

• ta fram objektiva beslutsunderlag 

• upprätthålla effektivitet och kvalitet 

• ta initiativ till utveckling 

Gyllene zonen, mötet mellan förtroendevalda och tjänstemän präglas av 

• respekt, tillit och förtroende 

• medvetenhet om politikers och tjänstemäns olika roller 

• tydliga ömsesidiga förväntningar 

• kompromissvilja 

• gemensam målbild för verksamheten 

• kommunchefens och kommunalrådets medvetenhet om och förmåga att 

utöva sina respektive uppdrag som länk mellan politik och förvaltning 

 

Detta kan sammanfattas i bilden nedan. 

 
 

Roller
Politik (vad)

•Mål/riktlinjer

•Tydliga beslut

•Resurstilldelning

•Tolkar folkets vilja

•Bildar opinion

Gyllene zonen

•Dialog

•Öppenhet

•Förtroende

•Tillit

•Medvetenhet

Tjänstemän (hur)

•Utföra/verställer

•Belyser, beskriver, analyserar, 

•Objektiv

•Expert inom respektive område

•Uppföljning/utvärdering
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2.2.3 Roller 
 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid allmänna val och är det högsta 

beslutande organ. Ärenden som beslutas i fullmäktige är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt, och kan delas in i tre områden: 

 

✓ Ärenden av principiell beskaffenhet (Budget, bokslut, bostadsförsörjning, 

detaljplaner) 

✓ Ärenden av större vikt 

✓ Speciallagstiftning (Översiktsplan, taxor mm) 
 

Kommunfullmäktige är huvudman för all kommunal verksamhet oavsett om den 

styrs via kommunallagen eller speciallagstiftning som t ex Plan- och bygglagen, 

Skollagen, Socialtjänstlagen etc.  
 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma 

nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolagsverksamhet.  

 

Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och 

ansvara för den egna förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet.  

 

Välfärdsnämnd 

Välfärdsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg 

samt stöd och särskild service.    
 

Barn och utbildningsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet. 
 

Kultur och fritidsnämnd 

Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsområdet.  
 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för teknisk förvaltning och ärenden inom 

plan- och byggområdet.  

 

Jävsnämnd 

Nämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 

samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha ansvaret, men på grund av jäv inte 

kan fatta beslut. 

 

Kommundirektör 

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman tillika chef för 

förvaltningscheferna och biträder kommunstyrelsen i att leda kommunkoncernen 

mot politisk vision och målbild samt att utöva dess uppsiktsplikt över nämnder och 

bolag.  
 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och 

utvecklingsfrågor inom förvaltningen och har dessutom ett övergripande ansvar för 

”koncernen” Munkedal.  
 

Avdelningschef  

Avdelningschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och 

utvecklingsfrågor inom hela avdelningen.  
 

Enhetschef 

Enhetschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och 

utvecklingsfrågor inom enheten och har ett övergripande ansvar för enheten.  
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Medarbetare 

Att vara anställd i kommunen innebär att agera som en företrädare för Munkedals 

kommun och stärka förtroendet hos allmänheten. Samtliga chefer och medarbetare 

ska utgå ifrån Munkedals kommuns värdegrund. 

2.3 Styrdokument 

Styrdokumenten ska påverka organisationen så att den arbetar i beslutad 

inriktning. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända, och regelbundet följas upp. 

Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år. 

Grunden för ledningssystemet är planering och uppföljning av kommunens resurser 

kopplat till verksamhetens mål. 

2.4 God ekonomisk hushållning 

Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv. God ekonomisk hushållning handlar om att 

styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett 

långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, krävs att varje generation står för de 

kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få 

betala, inte bara för den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare 

generationers överkonsumtion. 
 
I riktlinjerna anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som 

gäller över planeringsperioden. Avstämning av dessa mål ska genomföras inför den 

årliga budgetprocessen och uppföljning/analys ske i bokslut samt vid 

planeringsperiodens slut.  

 

Inför varje budgetår kommer i mål- och resursplanen (MRP) att anges finansiella 

resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen.  

 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget med plan för 

verksamheten och ekonomin. Budgeten ska innehålla en treårsplan för ekonomin, 

där budgetåret är planens första år.  

 

Budgeten ska också innehålla finansiella mål och verksamhetsmål som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning.  

 

För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att:  

-  Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.  

- En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller utvecklats    

  i en positiv riktning i förhållande till målformuleringen. 

 

 

Övergripande ekonomiska styrprinciper  

 

Munkedals kommun styrs av kommunfullmäktiges fastställda MRP 

(budgethandling).  

 

o Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Munkedals kommun har 

god ekonomisk hushållning. Alla har detta ansvar inom sitt verksamhetsområde 

och inom ramen för sin budget 

 

o De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse. Ekonomin sätter 

gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande 

nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. 
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o Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och 

resursavstämmas före genomförande. Detta gäller även övergripande policys, 

planer och projekt som kommer att inverka på verksamheterna. 

 

o Resultatet ska ligga på en nivå som säkrar överskott. Överskott är en förutsättning 

för att finansiera de investeringar som görs. 

 

o Blir resultatet negativt måste det regleras inom två år enligt balanskravet där 

intäkterna varje år måste balansera kostnaderna.  

 

o Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar med egna medel över tiden, 

vilket kräver överskott i driftbudgeten. Lån ska endast ses som ett sätt att tillfälligt 

utjämna större variationer i investeringsbehoven.  

 

MPR:s angivna ramar för verksamheterna utgör den yttersta restriktionen för 

respektive nämnd. Om resurserna inte räcker till för den planerade/pågående 

verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom den 

angivna ramen. För styrningen, uppföljningen, rapporteringen och kontrollen av 

verksamhet och ekonomi har Kommunfullmäktige fastställt regler för ekonomi-

styrning, Munkedals styr och ledningssystem och reglemente för intern kontroll.  

 

För en mer detaljerad beskrivning av kommunens ekonomistyrning hänvisas till 

dokumentets bilaga 1, ekonomistyrning. 

3. Omvärldsbevakning/analys 
Omvärldsbevakning ingår som en andra byggkloss, för att kommunen ska ha en 

god handlingsberedskap inför framtiden. Omvärldsbevakning ska ge ett underlag 

för att bedöma trender och förväntad utveckling.   

4. Målstyrning  
Munkedals styrmodell, målstyrningen är den tredje delen i ledningssystemet. 

 

✓ Målen anger vad verksamheten ska uppnå samt vilka resurser de har att 

tillgå för att uppnå målen.  

✓ Målen måste vara mätbara och uppföljningsbara samt vara av betydelse för 

god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt.  

✓ Målen ska vara realistiska 

✓ Målen ska vara accepterade och kända i organisationen  

 

Modellen beskrivs enligt bilden på nästa sida. 
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4.1 Vision 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för Munkedals kommun. 

 

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 

Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!  

 

Länk till kommunens vision: 
http://www.munkedal.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/visioner-och-
framtidsideer.html 

 

4.2 Inriktningsmål 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål utifrån visionen och politiska 

viljeinriktningen, dessa gäller över mandatperioden. Framtagande av målen sker i 

den politiska församlingen. Med inriktningsmålen formulerar förtroendevalda en 

inriktning för verksamhetens utveckling.  Inriktningsmålen antas av 

kommunfullmäktige efter varje nytt val. Målen kan vara kopplade till resurser, 

behov av eventuell förändring av resurstilldelning ska beaktas vid fördelning av de 

ekonomiska resurserna. 

4.3 Verksamhetsmål 

Nämnderna fastställer verksamhetsmålen årligen utifrån 

vision/omvärldsbevakning/inriktningsmål. 

 

•beskriver ett önskat läge

• längre än 10 år

•beslutas av Kommunfullmäktige
Vision

•utifrån politiska prioriteringar

• i dialog med förvaltning och med stöd av omvärldsanalys

•gäller över planeringsperioden och antas av Kommunfullmäktige

•är gemensamma för alla nämnder

Inriktningsmål

•utifrån inriktningsmål och kopplas till resurser

•gäller över en budgetåret och antas av nämnd

•målen ska följas upp med olika mått

•sker i dialog med respektive nämnd

•kan vara gemensamma eller destinerade till olika 
verksamhetsområden

Verksamhetsmål

•Planer satta uifrån verksamhetsmålen

•varje verksamhet kan ha specifika planer

•planen kan följas upp med  olika mått 

•Planer ska göras för varje förvaltning

•kopplas till budgetprocessen

Verksamhetsplaner

•varje enhet/arbetsplats ska ta fram aktiviteter för att uppnå 
verksamhetsplanernaAktiviteter

Förtroendevalda 

Förvaltningen 
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Det handlar om en konkretisering av inriktningsmålen. Målen ska vara uppföljnings- 

och mätbara. Varje mål ska därför kopplas ihop med god mix av olika mått. Mått 

kan t.ex. delas in i resurs, produktion eller verksamhetsresultat. 

 

För att få en god följsamhet tas målen fram i dialog med verksamhetsföreträdare. 

Målen kan vara kopplade till tillgängliga resurser, förändringar av ekonomiska 

förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Detta ska beaktas vid 

varje budgetår. Målen och måtten antas årligen av nämnderna i april/maj.   

4.4 Verksamhetsplaner 

Respektive förvaltning upprättar varje år verksamhetsplaner. I planen ska framgå 

vilka åtaganden som förvaltningen måste ta på sig för att uppnå inriktnings- och 

verksamhetsmålen samt det uppdrag som åvilar förvaltningen i form av lagar och 

förordningar. Planen godkänns av nämnderna i december i samband med att 

nämndens detaljbudget går upp. Till varje plan kan det kopplas mått.  

4.5 Aktivitet 

Utifrån verksamhetsplan ska varje enhet/arbetsplats ta fram aktiviteter för hur man 

ska uppnå verksamhetsplanen.  

 

 

Sammanfattning 

 
Vision Inriktningsmål Verksamhetsmål Verksamhetsplaner 

Antas av KF Antas av 
Kommunfullmäktige 

Antas av nämnderna  Godkänns av nämnderna 

Gäller för 10-20 år Gäller över mandatperioden 
4 år 

    Gäller 1 år 
 

Gäller 1 år 

Grund för 
målstyrningsarbete 

Utgångspunkt från vision, 
politiska prioriteringar samt 
omvärldsanalys 

Utgångspunkt från 
inriktningsmål 

Utgångspunkt från 
verksamhetsmålen och dess 
mått 

  Kopplas till mix av mått Planerna ska kopplas till 
aktiviteter 

5. Uppföljning  
Den fjärde delen i styr- och ledningssystemet är uppföljning. För att kommunens 

styrsystem ska fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett systematiskt och 

regelbundet sätt samt innehålla både ekonomi, prestationer och kvalitetsaspekter.  

 

Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete, visa graden 

av måluppfyllelse, ge underlag för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder, 

omfördela resurser mm. 

 

Uppföljning sker årligen av verksamhetsmål och ekonomi i april och augusti samt 

årsredovisning. Ytterligare ekonomiska uppföljningar sker i februari och oktober.  

 

Uppföljning av internkontroll och det systematiska kvalitetsarbetet inom skola och 

omsorg sker årligen i december. 
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5.1 Styr -och uppföljningsprocess 

 
 

 

6. Bilaga 1. Regler för ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsreglerna innehåller ramverket för den styrmodell 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens 

verksamheter sker. 

 

Mål Uppföljning

Politisk nivå Kommunfullmäktige Antar vision och övergripande 

inriktningsmål över 

mandatperioden samt årligen 

beslutar om budgetramar

Följer upp och utvärderar 

nämndernas måluppfyllelse 

samt resursutnyttjande

Kommunstyrelsen Beslutar om verksamhetsmål, 

internbudget, internkontrollplan 

för sin förvaltning

Följer upp och utvärderar mål, 

internbudget och 

internkontrollarbetet samt 

bereder till 

Kommunfullmäktige

Nämnder Beslutar om verksamhetsmål, 

internbudget, internkontrollplan

Följer upp och utvärderar mål, 

internbudget och 

internkontrollarbetet

Förvaltnings nivå Förvaltning Tar fram verksamhetsplaner där 

politiska mål och nationell 

lagstiftning vägs samman

Förvaltningschef följer upp och 

rapporterar till nämnd

Enhet Upprättar aktiviteter utifrån 

verksamhetsplanerna

Enhetschefer följer upp och 

rapporterar till avdelningschef. 

Avdelningschef till 

förvaltnignschef 
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1. Inledning 
Omvärldsanalysen är en sammanfattning av förvaltningens bedömning av olika 
förändringar i omvärlden som påverkar verksamheternas förutsättningar. Den är ett 
underlag för politikens arbete med att ta fram inriktningsmål för perioden 2020-2023 och 
verksamhetsmål för 2020. 

Förväntningarna på kommunen förändras i takt med att omvärlden förändras – det gäller 
vara redo att möta önskemål och krav från dem som bor, verkar och besöker 
kommunen. Kravet från invånare och företagare om att få delta och komma med 
synpunkter samt att kunna kontakta kommunen dygnet runt kommer att öka. Vi har en 
viktig utmaning i att förbättra vårt bemötande och vår service, att göra handläggning och 
beslut enklare både för invånare och medarbetare. 

Ökade krav från stat och region skapar också utmaningar som måste omhändertas. 
Utmaningar som är lika för alla kommuner, oavsett storlek. 
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2. Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling handlar om att hushålla med befintliga resurser, för människans bästa. 
Det är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Hållbar utveckling består av tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Där dessa tre möts är utvecklingen hållbar. En hållbar utveckling kräver långsiktig 
planering med strategier för möjliga scenarier. 

 

Ekologisk hållbarhet handlar om att vara rädd om miljön – att lämna ett så litet 
klimatavtryck som möjligt. Det förändrade klimatet med mer nederbörd, fler och starkare 
stormar, torka, översvämningar och ökade vattennivåer kräver att vi anpassar oss. 

Social hållbarhet handlar om de enskilda invånarnas välbefinnande, behov och rättigheter 
samt rättvisa och makt. 

Den ekonomiska utvecklingen får inte innebära negativa konsekvenser för den ekologiska 
eller sociala hållbarheten. Den är således ett verktyg för att skapa förutsättningar för 
ekologisk och social utveckling. 

Om målet att möta framtidens utmaningar med en åldrande befolkning och få personer 
som bär försörjningsbördan inte nås tillräckligt snabbt, behövs en plan B. Detta i syfte att 
kunna forma ett långsiktigt hållbart Munkedal som är anpassat efter våra förutsättningar 
och utveckling. 

  

57 46



 

Sida 5 (32) 
 

3. Ekonomi 
Både Konjunkturinstitutets och Arbetsförmedlingens enkäter till företagen pekar på en 
fortsatt tydlig optimism, även om den dämpats något sedan hösten 2017. Arbetsgivarna 
planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad 
arbetskraft håller tillbaka. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att 
högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet 
arbetade timmar, vilket är en naturlig utveckling om konjunkturen kulminerar under 
2019. 

De ökade intäkterna från skatter, statsbidrag och reavinster gör att det ekonomiska 
resultatet varit starkt i kommunerna under några år. Det sammantagna resultatet ligger 
på 3 procent som andel av skatter och statsbidrag för de senaste tio åren, även om 
skillnaderna mellan kommunerna är stora. Att kommunerna har haft många goda år 
märks på att medelskattesatsen ligger på samma nivå nu som den gjorde 2005. 
Samtidigt har skillnaderna mellan kommunerna ökat något. Några mellanstora 
kommuner, främst förortskommuner, har sänkt skatten medan flera mindre kommuner 
har höjt den. 

Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna varit 
negativt. Det innebär att kommunerna har använt mer pengar än de har fått in, på grund 
av den höga investeringstakten. 2020 beräknas den vara dubbelt så hög som den var 
2008. Det har också lett till att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012. 
Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och 
verksamheter. Många kommuner med ett stort mottagande har tillfälligt stärkt sin 
ekonomi, som en följd av att den statliga ersättningen varit högre än de kostnader som 
de haft hittills, medan andra kommuner inte har fått full kostnadstäckning för sitt 
mottagande. Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av 
flyktingmottagandet har på de kommande årens ekonomiska utveckling. 

Ytterligare en osäkerhet handlar om vad som händer inom LSS-området1. Även här har 
konsekvenserna varit olika mellan kommunerna. Till följd av Högsta 
förvaltningsdomstolens och Försäkringskassans bedömningar har många kommuner fått 
betydande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen fått ta kostnader som 
staten tidigare har tagit. Lagstiftningen är otydlig och öppnar för olika tolkningar. Det 
kommer att dröja till tidigast 2020 innan effekterna av den pågående LSS-utredningen 
kan få genomslag. 

  

                                           
1 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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3.1. Välfärdens utmaningar 

 

 

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-
talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring 
ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960–
1980-talen och står nu inför betydande behov av restaurering och nybyggnation. 1990-
talets ekonomiska kriser innebar låga skatteintäkter till kommuner och landsting, 
samtidigt som behoven ökade. Utrymmet för investeringar och underhåll minimerades 
och har därefter inte kommit upp till nödvändiga nivåer förrän på 2010-talet, efter 
finanskrisen. 

I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar 
detta till att de demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven kommer att 
vara högre än normalt, både nu och några år framöver. Investeringarna i kommuner, 
landsting och regioner har ökat och kom mer att ta ett allt större utrymme av 
resurserna. Behovet av att bygga förskolor, skolor, äldreboenden och va-system är 
därför stort, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga lokaler, 
exempelvis genom ny teknik. I och med konkurrensen om arbetskraft drar 
byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat. 

Det demografiska trycket kommer leda till ett allt större gap mellan tillväxten av 
skatteunderlaget och de ekonomiska behoven i välfärden. Om nivån på välfärden ska 
behållas krävs det ökade statsbidrag till kommunerna, enligt SKL. 

3.2. Ekonomi - Munkedal 

Även lokalt i kommunen har den starka konjunkturen gett positiva effekter. Flera stora 
företag flaggat upp för investeringar och utbyggnad såsom Arctic paper och New Wave 
Group. Efterfrågan på industrimark är stor då flera företag är intresserade av att etablera 
sig i närheten av E6. Tack vare högkonjunkturen är arbetslösheten på en låg nivå. Att 
arbetslösheten inte sjunker mer 2018 beror till stor del på matchningsproblematik. De 
arbetssökandes kompetens och utbildning matchar inte de krav som ställs för de lediga 
jobben. 
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Arbetslösheten ökar något, 
medan den sjunker i länet och 
riket. Förändringen av antalet 
arbetslösa mellan åren är 
små. 
 

 

För utrikes födda är nivån på 
arbetslösa betydligt högre. 
Arbetslösheten i Munkedals 
kommun ligger klart över 
nivån i riket och regionen. 
Kommunen behöver fokusera 
sina insatser inom området, 
så att fler av de utrikes födda 
kommer i arbete. 
 

 
 

 
 

Arbetslösheten för unga är låg 
under sommaren. Trenden 
visar tydligt att arbetslösheten 
sjunker för varje år. 
 

 

 

 

Den demografiska försörjningskvoten har ökat. Det innebär att andelen personer i 
yrkesverksam ålder som försörjer den övriga befolkningen har minskat. Den 
demografiska försörjningskvoten ligger något över medelvärdet i Fyrbodal, och är långt 
över medelvärdet för riket i stort. 

SKL:s prognos visar på lägre skatteintäkter i Munkedal under de kommande åren, det vill 
säga ännu högre försörjningskvot. För att klara kommunens investerings- och 
rekryteringsbehov behöver fler människor komma i arbete och bidra med skatteintäkter. 
Kommunen behöver därför jobba brett och strukturerat för att stärka sitt varumärke. 
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Årets resultat (mnkr, %) 2018 2019 2020 2021 

Årets resultat (mnkr) 12,9 13,3 12,0 6,7 

Årets resultat/skatteintäkter 
och generellt statsbidrag (%) 2 % 2,0 % 1,7 % 0,9 % 

 
Det finansiella målet uppnås inte från 2020 med nu gällande förutsättningar. Det krävs 
antingen kostnadseffektiviseringar i verksamheterna eller ökade statsbidrag för att 
resultatnivån ska vara 2 procent.2 Inom flera av verksamheterna har vi högre kostnader 
än jämförbara kommuner. Det visar på att det är möjligt att sänka våra kostnader. 
Digitaliseringen ger möjlighet till kostnadseffektiviseringar inom flera områden av den 
kommunala verksamheten. 

 

För att säkerställa att vi kan finansiera planerade investeringar måste kommunens 
resultatnivå hållas uppe. Ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag är på gränsen till 
för lågt. 

På ett nationellt plan ligger ett stort fokus på att flytta ut vård i hemmet. Kommunen bör 
ha en förberedelse för att underlätta denna utveckling, som är bra ur samhällsekonomisk 
aspekt. Det är viktigt att kommunen är observant, så att man inte tar över ansvar som 
åligger annan huvudman. Här krävs nära samverkan med andra huvudmän. Mycket 
fokus kommer behöva läggas på samverkan även i kommungemensamma frågor. 
Omsorgen kommer under de närmaste åren därför behöva intensifiera samverkan med 
närliggande kommuner inom ramen för redan etablerade samverkansnätverk. 

Barns, ungdomars och vuxnas skolframgångar i förskola, grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning spelar en avgörande roll för deras möjligheter till arbete eller vidare 
studier. Utbildningsverksamheten kommer behöva lägga stora resurser på olika typer av 
investeringar och driftskostnader. Exempelvis gäller det kraven på 
digitaliseringsutveckling i både förskola och grundskola. 

Det är viktigt med fortsatt utbyggnad av bostadsområden, med både flerbostadshus och 
villor, samt utbyggnad för verksamheter. Etablering av olika företag och industrier är 
positivt för kommunen. Kommunen bör därför ha en planlagd markreserv, det vill säga 
att det alltid ska finnas mark som är färdig för exploatering till försäljning. Bedömningen 
är att behovet varierar, från 5 000 kvadratmeter för befintliga företag till upp mot 
100 000 kvadratmeter för nyetableringar. I samband med att fler företagare gärna hyr 

                                           
2 God ekonomisk hushållning innebär att man har en resultatnivå på 2 procent av skatter och bidrag. 
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lokaler, i stället för att äga själva, kommer de aktörer som bygger se ett ökat behov av 
att ha tillgång till färdigplanerad mark. 

Omsorgen har behov av stora investeringar genom ny- och ombyggnation. En del projekt 
har påbörjats och behöver säkerställas att de fortlöper enligt plan medan andra kommer 
initieras under mandatperioden. För att kunna bedriva en fullvärdig utbildning som lever 
upp till skollagens krav, behöver det finnas tillräckligt stor mängd lokalyta för att rymma 
alla elever och för att de i lokalerna ska känna trygghet och studiero. Därutöver behöver 
lokalytan vara anpassad för alla olika utbildningsformer samt innehålla den utrustning 
som krävs, samtidigt som det viktigt att krav på och önskemål om lokalytor prövas 
ordentligt. Lokalerna behöver vara anpassade för att vi ska kunna tillgodose skollagens 
krav på att utbildningen ska vara likvärdig och anpassad efter varje enskild elevs behov.  

Kommunen äger lokaler med en total yta om drygt 70 000 kvadratmeter. Det är viktigt 
att lokalanvändningen är effektiv och att alla verksamheter prövar sitt lokalutnyttjande, 
så att lokaler kan användas av fler. 

3.3. Befolkningsutveckling 

10 423 personer bodde i Munkedals kommun i slutet av 2017. Statistiska centralbyråns 
(SCB) prognos visar på en fortsatt positiv befolkningsökning. Prognosen pekar på en 
ökning till 10 592 invånare år 2021. Det är en ökning med 133 invånare (1,3 procent). 
Att andel personer i arbetsför ålder fortsätter att minska är oroväckande. Detta innebär 
att försörjningsbördan ökar på dem som återstår i denna grupp. Antal elever i 
grundskolan ökar under perioden. 

 

 
Befolkningsutvecklingen under 2000-talet har varierat mellan 10 532 invånare år 2000 
och 10 173 invånare år 2012. Trenden är nu uppåtgående, och rekordårets invånarantal 
beräknas överträffas år 2020. Då visar prognosen på 10 577 invånare i kommunen. Det 
är en ökning med 134 personer jämfört med 2017, det vill säga en ökning med 
1,3 procent. 
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Prognosen visar att antal personer som bär försörjningsbördan (19-64 år) minskar under 
perioden 2017-2021. Däremot ökar antal elever i grundskola och äldre personer. 

Omsorgens målgrupp är inne i en förändringsfas, där framför allt fler ”äldre äldre” (90+) 
och gruppen äldre personer inom LSS ger upphov till nya typer av behov. 
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4. Folkhälsa 
Alla människor ska ha förutsättningar att trivas och må bra i livet – ett jämlikt samhälle 
med välmående invånare är en vinst för alla. 

Majoriteten av barn och vuxna i Munkedal uppger att de har en god hälsa, men många 
drabbas någon eller några gånger under livet av psykisk ohälsa. Det är fler kvinnor som 
anser sig ha dålig eller mycket dålig hälsa i Munkedal jämfört med övriga riket.  

Inom folkhälsan talar man om riskfaktorer och skyddsfaktorer. Riskfaktorer är 
exempelvis låg socioekonomi, psykiskohälsa och arbetslöshet. Skyddsfaktorer är 
exempelvis utbildning och en trygg skola, jämlikt samhälle och föräldrastöd. Även om en 
person har ett antal riskfaktorer omkring sig kan samhället erbjuda skyddsfaktorer som 
väger upp riskerna. En god hälsa har inte bara betydelse för enskilda människors 
välbefinnande och livskvalitet, utan även för samhällets utveckling. Det är viktigt att 
kommunen har en riktning för folkhälsoarbetet och arbetar tillsammans mot uppsatta 
mål. 

En god psykisk hälsa är en förutsättning för god livskvalitet och ett fungerande 
vardagsliv. Motsatsen är psykisk ohälsa vars yttersta konsekvens är självmord. 

Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har 
andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom 
fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär, exempelvis 
huvudvärk vid stress. Huvudorsakerna är dels att skolan fungerar sämre och dels större 
utmaning på arbetsmarknaden. Sjunkande skolprestationer och utbredd skolstress kan 
ses som indikatorer på att skolan som helhet fungerar sämre. Brister inom skolans 
funktion har troligen bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga. 
Förändringarna på arbetsmarknaden innebär högre krav på utbildning och kompetens för 
att få ett arbete. Många unga vuxna känner sig oroliga för sin framtida utbildning och 
möjligheter på arbetsmarknaden. 

Våld i nära relationer ökar i Munkedal, medan flera typer av andra våldsbrott sjunker. 
Även antal självmord ökar. Fler män begår självmord i Munkedal jämfört med regionen 
och riket. Kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa behöver öka, liksom det 
suicidpreventiva arbetet, samt arbetet mot våld i nära relationer. 

Våra levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa. Vad vi äter, hur aktiva vi är samt 
bruk av alkohol och tobak är exempel på levnadsvanor som påverkar vårt psykiska och 
fysiska välbefinnande. Grunden för levnadsvanorna läggs redan i barndomen, där 
föräldrarna har ett stort inflytande över barnets mat- och rörelsevanor. Personer med 
hälsosamma levnadsvanor mår bättre, löper mindre risk att drabbas av livsstilsrelaterade 
sjukdomar och lever längre. De livsstilsrelaterade sjukdomarna toppar ohälsolistan och 
konsekvenserna av dem kostar samhället stora pengar, trots att de går att förebygga. 
Enligt Cancerfondens beräkningar skulle en tredjedel av de svenska cancerfallen, det vill 
säga cirka 18 000 diagnoser och 7 000 dödsfall per år, kunna förhindras genom en 
hälsosam livsstil. Det förebyggande arbetet bör riktas mot dem som har de största 
riskerna att drabbas av ohälsa. Livsstilen är också kopplad till socioekonomisk tillhörighet 
och ekonomiska förutsättningar. Att göra hälsosamma val är inte bara en fråga om 
kunskap, utan handlar också om sociala villkor som kan begränsa individens möjligheter 
att välja. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och 
fysiska hälsan under hela livet. De viktigaste skyddsfaktorerna för barn och ungas hälsa 
är familjen, skolan och fritiden. Föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i ett 
barns liv. En uppväxt med värme och ramar skapar goda förutsättningar för tillit till både 
sig själv och omvärlden. Utvecklingen av det förebyggande arbetet för barn och unga, 
inklusive föräldrastödet, behöver därför fortsätta. 

I Munkedals kommun är utbildningsnivån lägre än genomsnittet i riket och andel elever 
som är behöriga till gymnasiet har sjunkit de senaste åren, från att tidigare legat högre 
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än snittet till att nu vara lägre. Skillnaden jämfört med riket är störst bland männen.  
16 procent av männen i Munkedal har eftergymnasial utbildning, jämfört med 36 procent 
i riket. Målet är att fler elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg och vidare 
till eftergymnasial utbildning. Det ger ökade förutsättningar för att komma in på 
arbetsmarknaden, som i dagsläget ofta kräver minst gymnasieexamen. 

De barn och unga som går ur grundskolan med fullständiga betyg och sedan läser vidare 
till högre studier har betydligt bättre förutsättningar för en god hälsa som vuxna. Kraven 
på utbildning för inträde på arbetsmarknaden har ökat påtagligt. Att ha en utbildning 
innebär konkurrensfördelar, ökad valfrihet och mindre sårbarhet i livet. Att ha ett fast 
jobb ger en stadig ekonomi och ökad delaktighet i samhället, vilket är två av de 
viktigaste skyddsfaktorerna. 

I Munkedals kommun är andel invånare med övervikt och fetma högre än i riket. Andel 
som är aktiva minst 30 minuter per dag ligger i nivå med riket. Rekommendationen för 
barn är 60 minuter per dag, och 30 minuter för vuxna. Samtidigt har fler i Munkedal en 
stillasittande fritid. Alkoholkonsumtionen bland unga i Munkedal är också högre än i riket, 
både bland dem som dricker någon gång då och då samt de som intensivkonsumerar 
alkohol. Föräldrar bjuder sina ungdomar på alkohol i större utsträckning i Munkedal, 
något som leder till en högre alkoholkonsumtion och är en stark riskfaktor. 

Det är också viktigt att barn får göra sin röst hörd och att vi värnar om barns rättigheter. 
Barnkonventionen handlar om att alla barn har samma rättigheter, lika värde, har rätt till 
liv och utveckling samt rätt att få uttrycka sin mening. Kommunen har jobbat en längre 
tid med att implementera barnkonventionen i verksamheterna, vilket kommer att stärka 
det preventiva arbetet med barn och unga samt öka skyddsfaktorerna. Konventionen blir 
lag år 2020. 
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5. Integration och inkludering 
Arbetet med integration och inkludering kommer vara en stor utmaning för kommunen 
och alla dess verksamheter under flera år framåt. Arbetet måste omfatta alla som 
befinner sig i utanförskap av någon anledning, oavsett om det beror på ekonomi, 
funktionsnedsättning, härkomst eller något annat. 

Det behövs ett strategiskt arbete för att motverka samhällsstrukturer som kan skapa 
utanförskap hos olika grupper samt för att främja integration och inkludering. Det finns 
bland annat behov av insatser för att stödja personer i digitalt utanförskap och för att 
minska det utanförskap som bostadsmarknaden skapar. Bristen på bostäder skapar 
kostnader i verksamheterna, men även brist på anpassade bostäder. För att lösa detta 
krävs ett nära samarbete mellan olika aktörer, både inom kommunorganisationen och 
utanför. 

Kommunen behöver se inkluderingen och kompetensförsörjningen som samverkande 
processer och arbeta med att hitta, eller skapa, rätt kompetenser för anställning, 
samtidigt som verksamheten arbetar med inkludering och integration. Utmaningen är att 
få alla nyanlända i arbetet när de lämnar etableringsfasen. Om inte landar de i 
försörjningsstöd vilket innebär ökade kostnader för kommunen. 

Arbetslösa inkl. program med aktivitetsstöd 
utrikes födda aug-18 aug-17 

Riket 20,2 % 22,0 % 

Västra Götalands län 18,8 % 20,4 % 

Munkedal 27,3 % 31,4 % 
 
Prognosen visar att den goda arbetsmarknadstrenden kommer att vända i slutet av 
mandatperioden. Då riskerar allt fler att hamna i utanförskap. Redan under denna 
mandatperiod behöver omsorgen få utrymme att kunna arbeta proaktivt genom att utöka 
samarbetet tidigt med Arbetsförmedlingen, skola, individ- och familjeomsorg, 
arbetsmarknadsenhet och företagare i kommunen i syfte att möta kommande behov. 

Prognoserna visar att intäkten från staten inte kommer att täcka den totala kostnaden 
som kommunen har för att bedriva grundläggande arbete med inkludering och 
integration. Det sociala försäkringssystemet påverkas redan nu. De nyanlända som kom 
före hösten 2015 har inte längre etableringsersättning från staten och kostnaderna 
kommer med all sannolikhet landa på kommunerna i form av ökade kostnader för 
försörjningsstöd, innan personerna är i egen försörjning. Barn utan vårdnadshavare 
(ensamkommande barn) har blivit färre i Munkedal. Däremot visar prognosen inte på 
någon minskning av övrig invandring gällande anhöriginvandring. Omsorgen har gjort 
vissa anpassningar, men utmaningen ligger i att kunna anpassa verksamheten efter 
ersättningarna som staten ger och samtidigt ge den vård och omsorg som krävs. 

Det kommer bli viktigt att skapa nya former för samverkan som möjliggör för människor 
att komma in på arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning, i stället för en 
tillvaro grundad på offentliga försäkringssystem. Nya arbetssätt för att hitta möjliga sätt 
att nå arbetsmarknaden behöver utvecklas i samverkan mellan stat och kommun, för att 
etablera nya former av stöd för personer inom målgruppen. Det behöver även skapas 
nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna stötta personer med behov av sysselsättning 
och stödja till ordinarie arbetsmarknad. 

Riksidrottsförbundet har i en studie visat att lång resväg och resekostnader i hög grad är 
ett hinder för ungas deltagande i fritidsaktiviteter på glesbygden jämfört med för unga i 
städer. Verksamhetens placering, hur den fungerar och billig kollektivtrafik är faktorer 
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som kan ha betydelse. Detta är också något som kan påverka nyanlända negativt. Unga 
som bor på HVB-hem eller andra typer av boenden för asylsökande har ofta svårt att på 
egen hand ta sig till en öppen fritidsverksamhet om inte denna ligger i det direkta 
närområdet. Det beror ofta på dåliga förbindelser med kollektivtrafik och mycket 
begränsad privatekonomi. 

Faktorer som främjar deltagande för unga som har svårt att ta sig till fritidsaktiviteter är 
hjälp med transport genom skjuts, bidrag till busskort eller sällskap av andra unga eller 
ledare som kan visa vägen. Ett alternativ till att de unga tar sig till öppen 
fritidsverksamhet är att den öppna fritidsverksamheten tar sig till de unga. Genom mobil 
verksamhet kan unga i olika delar av kommunen få tillgång till öppen fritidsverksamhet. 
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6. Miljö 
FN:s klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, handlar om att världens länder måste 
minska klimatutsläppen. Årsmedeltemperaturen i Västra Götalands län kommer att öka 
med 3-5 grader till slutet av detta århundrade, om inte världens länder vidtar betydande 
åtgärder över hela jorden. Det är upp till 2,5 gånger mer än det globala 2-gradersmålet i 
FN:s klimatavtal. 

Kommunen behöver ta fram en långsiktig strategi för att minska sitt klimatavtryck och 
nå klimatmålen. För att nå klimatmålen krävs en beteendeförändring hos både invånare 
och arbetsgivare i Munkedal, där kommunen bör gå före som ett gott exempel. 

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 
Utsläppen från inrikes transporter (exklusive inrikesflyg) ska minska med minst 
70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Detta är en central del i arbetet för att 
Sverige ska leva upp till Parisavtalet. 

Munkedal har ställt sig bakom målet att Västra Götaland ska vara fossiloberoende år 
2030, vilket är en stor utmaning. Utsläppen av koldioxid i Munkedal är höga jämfört med 
landets övriga kommuner. Det beror inte enbart på E6:ans sträckning rakt igenom 
kommunen. Munkedalsborna äger flest bilar per 1 000 invånare i Västra Götalands län, 
tillsammans med Essunga kommun. Jämfört med riket i stort kör munkedalsborna flest 
mil per invånare och bilarna släpper ut mer koldioxid än rikssnittet. Skillnaden mellan 
bilarnas utsläpp i Munkedal och riket som helhet har ökat sedan 2010. 

Olika sorters extremväder påverkar verksamheternas möjlighet att utföra sitt uppdrag, 
med påverkan både för brukare och medarbetare. En större vikt vid klimatansvar 
kommer behöva läggas i exempelvis beslut kring lokalisering av och logistik inom 
verksamheter. 

Kommunen har valt bort olja för uppvärmning av sina fastigheter och en utfasning av 
kommunens bensin- och dieseldrivna fordon pågår. Det finns beslut om att börja med 
fastighetsnära insamling av hushållsavfall med 8-10 olika fraktioner. Kommunen arbetar 
även för att skapa bättre möjligheter att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik. Lika 
viktigt är att hitta lösningar som minskar resandet, exempelvis genom att fler kan arbeta 
på distans samt fler digitala möten och konferenser. 
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7. Infrastruktur 
Det finns en tydlig trend för urbanisering till större städer och orter där det finns högre 
utbildning. Det så kallade Västsvenska paketet innehåller satsningar som ska ge mer 
tillförlitliga transporter för näringslivet och ökade möjligheter till pendling för alla som vill 
bo, arbeta eller studera runt om i Västsverige. Satsningen är också viktig för 
näringslivets behov av persontransporter för rekrytering och affärsförbindelser. Ett 
regionalt mål är att kollektivtrafikresorna ska fördubblas fram till 2025, jämfört med 
2006. 

Flödet av varor och tjänster kommer fortsätta att öka. Det ställer krav på befintlig 
infrastruktur, som redan idag är hårt ansträngd. Kopplat till regeringens 
Landsbygdspolicy krävs lösningar med hög grad av kreativitet, så att den infrastruktur 
som finns och underhålls är en del i lösningen för lång tid framöver. Det kräver både 
investeringar och hög grad av samverkan över olika gränser. 

Munkedals kommun har ett infrastrukturellt gynnsamt läge; kommunens läge 
mittemellan Göteborg—Oslo med E6:an rakt igenom kommunen innebär goda 
förutsättningar för etablering av verksamheter med direkt koppling till transportnoder. 
Om Lysekils hamn utvecklas kommer det sannolikt att krävas 
transportnoder/omlastningspunkter. Det är rimligt att anta att dessa i så fall anläggs i 
anslutning till E6 och/eller Bohusbanan.  

Satsningarna på infrastruktur i Västra Götaland behöver trefaldigas för att främja 
regionens tillväxt, enligt den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. Vidare 
konstateras att en tredjedel av regionens regionala järnvägar är hotade om inte en 
upprustning sker.  

I princip all trafik Göteborg—Oslo sker idag på landsväg. E6 är därmed hårt belastad, 
med hög grad av känslighet för störningar. För att omfördela trafik till järnväg behöver 
möjliga järnvägssträckor utredas och kostnadsberäknas. Huvudinriktningen har under 
många år varit att järnvägssträckningen ska gå över Dalsland. Det är ett alternativ som 
till viss del bygger på en överenskommelse i samband med utbyggnaden av E6:an 
genom norra Bohuslän. Senare har det utpekats alternativa sträckningar som innebär att 
trafiken istället kan gå via Bohusbanan. Ett tredje alternativ kan vara ett tekniskt 
dubbelspår, som innebär att godstrafik går via den ena banan och persontrafik går via 
den andra. 

Olika utredningar har visat att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att satsa på 
järnvägssträckan genom Bohuslän via Bohusbanan. Det förutsätter i så fall en 
omfattande upprustning, främst av banans norra del. Smärre underhållsåtgärder utförs 
löpande på Bohusbanan, men är långt ifrån tillräckliga för att trafiken ska nå de 
hastigheter, den bekvämlighet och punktlighet som krävs för att arbetspendling ska 
anses ligga inom gränsen som ett konkurrenskraftigt alternativ. 

Västra Götalandsregionens (VGR) mål är att tredubbla tågresandet till år 2035. VGR 
bedömer att åtgärderna i den statliga planen för åtgärder i de regionala järnvägarna inte 
räcker som kapacitetshöjande åtgärder. Det innebär att tåg inte kan köras i den 
omfattning som är nödvändig för en utvecklad hållbar pendling. VGR har för sin del 
avsatt 30 miljoner kronor under planperioden för spårbyten på norra Bohusbanan. 
Motsvarande satsning på den södra bandelen uppgår till 100 miljoner kronor. 

Den genomgripande digitala omvandlingen påverkar också transportsystemet. Nya 
tjänster möjliggör effektiva resekedjor med olika transportsätt, exempelvis med 
automatiserade eldrivna fordon. Genom att fordonen är uppkopplade kan de nås för 
beställning av resa. Utvecklingen sker såväl inom gods- som persontransporter. 
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Automatiserad godstrafik kan exempelvis gå mellan terminal för godshantering och 
logistiknod för vidarebefordran. 

7.1. Transporter och utsläpp 

Vägtransporter står idag för en hög andel av godstransporterna inom VGR. Väg E6 är ett 
starkt godsstråk till och från den norska marknaden. Enligt Trafikverkets prognoser 
kommer lastbilstrafiken öka med 1,1 procent per år i Västra Götalands län under 
perioden 2014-2040. För att nå klimatmålen behöver transporterna sammantaget 
minska. 

Utvecklingen måste gå mot mer resurssnåla och förnybara system. VGR har som mål att 
vara landets ledande transport- och logistikregion och måste därför ligga i täten för 
hållbara trafiklösningar. Ett fossiloberoende transportsystem med god tillgänglighet inom 
hela regionen är prioriterat. 

Utvecklingen i samhället i stort går mot ett minskat beroende av fossila bränslen. 
Kommunen behöver planera och arbeta för en utbyggd infrastruktur för el-laddning och 
fordonsgas. 

Eftersom Munkedals kommun är relativt stor till ytan är det svårt att nå alla invånare 
med traditionell kollektivtrafik utförd med bussfordon. Västtrafik har sedan ett antal år 
ett koncept kallat Närtrafik. Närtrafiken ger boende utan täckning av ordinarie 
kollektivtrafik möjlighet att beställa resor till utpekade kommuncentra. Bedömningen är 
utvecklingen bör gå mot mer utvecklad närtrafik eftersom den bedöms ge fler tillfälle att 
resa kollektivt, framför allt eftersom skolskjutsarna numera utförs separat i egen regi. 
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8. Digitalisering 
Tekniken med internet och digitalisering är nycklarna för att hitta effektiva arbetssätt och 
smartare tjänster inom välfärden. Det handlar i grund och botten om att förändra vårt 
arbetssätt och våra metoder till den digitala utvecklingen, och är mer av en 
verksamhetsutveckling än en teknisk utveckling. 

Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv 
verksamhet med hög kvalitet. Då frigörs resurser till att bättre möta krav och 
förväntningar från de som bor, besöker och verkar i kommunen. 

Digitaliseringen är en möjlighet för kommunen att utmaningarna med demografisk 
förändring, kommuninvånarnas ökade förväntningar och krav på kommunens 
tjänsteproduktion, men även gapet mellan behov och krav och tillgängliga resurser. 
Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i och 
behålla medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan 
digitaliseras ska digitaliseras, för att skapa tid för det mänskliga mötet och att använda 
kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver kommunen utveckla 
digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt. 

Digitalisering för kommunen är att automatisera rutiner och arbetsuppgifter med hjälp av 
digitala plattformar och verktyg som kan erbjuda tillgänglighet till välfärdstjänster, 
oavsett tid och plats. Det är viktigt att identifiera och prioritera vad som ska/kan 
genomföras. Både på kort och medellång sikt. Digitaliserings- och automatiserings-
processen pågår i vår omvärld och utvecklingen går mycket snabbt. Därför är det viktigt 
att Munkedals kommun finns med i digitaliseringssprånget, som kommer innebära både 
utmaningar och påfrestningar för verksamheterna. 

Förändringen att styra om mot ett digitaliserat tjänsteutbud kräver nya krav på styrning 
och ledning. Omställningen kräver dessutom en kompetensutveckling i hela 
organisationen. Den digitala övergången måste även prioriteras i investerings- och 
budgetsammanhang. 

Med digitalisering kan kommunen skapa 

- enklare vardag för privatpersoner och företag 
- smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 
- högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Det är viktigt att minimera det digitala utanförskapet som kan uppstå i och med en ökad 
digitalisering. Utanförskapet kan exempelvis bero på bristande resurser eller kunskap om 
hur den nya tekniken kan/ska användas. Kommunen behöver arbeta på två parallella 
spår, en där verksamheterna hittar nya digitala lösningar och en där man finner praktiska 
lösningar för att kompensera för de personer som inte kan eller vill använda sig av den 
digitala tekniken. 

Sjuåringarna som har börjat första klass i höst träder in på arbetsmarknaden omkring år 
2035. Under dessa barns skoltid kommer digitalisering och automatisering förändra 
vardagen och arbetslivet till oigenkännlighet för oss alla jämfört med idag. 

Förändringsarbetet kan inte bäras av enskilda kommuner utan måste ske på ett 
strukturerat och samordnat sätt utifrån en gemensam digital plattform. Vi behöver 
genomföra upphandlingar av olika digitala verktyg tillsammans och skapa en bilateral 
organisering mellan kommunerna för att klara förändringsprocessen. Det handlar också 
om att ha en god kontinuerlig omvärldsbevakning och samverkan med andra huvudmän, 
för att skapa så bra lösningar som möjligt för både invånare och medarbetare. 
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En översyn av de fysiska möjligheterna till uppkoppling behöver göras i all kommunal 
verksamhet. Kommunen behöver säkerställa en god och säker uppkoppling i alla 
fastigheter som kommunal verksamhet bedrivs i. Vid ny- och ombyggnationer kommer 
välfärdsteknik vara en viktig fråga, då den kommer vara avgörande för såväl 
kostnadseffektivitet som kvalitetsnivå. 

Arbetet med digitaliseringen behöver prioriteras i kommunens mål- och resursplan (MRP) 
och arbetet behöver intensifieras. 
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9. Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla 
dem i organisationen (företag eller offentlig sektor). 

Det är många faktorer som avgör tillgången till den kompetens som krävs. En viktig 
sådan är befolkningsstruktur, åldersstruktur samt in- och utflyttning. Andra faktorer är 
tillgång till boende och till samhällsservice samt om orten upplevs attraktiv, vilket 
påverkar människors vilja vill att stanna kvar eller flytta till orten.  

Kompetensförsörjningen underlättas av goda pendlingsmöjligheter och tillgång till 
utbildningar – både ungas utbildningsval och möjligheter för vuxna att vidareutbilda sig. 
Även den lokala och regionala yrkesstrukturen är viktig samt näringslivets och 
arbetslivets utveckling. 

Arbetsförmedlingens undersökning visar att västsvenska arbetsgivare har haft svårt att 
hitta rätt kompetens vid rekryteringar. Gapet mellan den tillgängliga kompetensen och 
vad arbetsgivarna efterfrågar växer. 

För att lyckas med kompetensförsörjningen krävs en matchning mellan tillgång till 
utbildad personal och efterfrågan på kompetens. Kommunen behöver arbeta strategiskt 
med sin kompetensförsörjningsprocess för att möta de krav och förväntningar som ställs. 
Kompetensförsörjning är starkt kopplad till verksamheternas omvärld, mål och strategier. 

Kompetensförsörjningen är avgörande för välfärden. Fram till 2026 behöver fler än 
500 000 personer rekryteras till välfärdssektorn i Sverige. 

Kommunen är bra på att möta upp företagens behov av arbetskraft över tid, genom god 
dialog mellan utbildningsverksamhet och näringsliv. Ett nära samarbete mellan kommun 
och näringsliv skapar goda möjligheter att utbilda med utgångspunkt från 
arbetsmarknadens behov, både kommunorganisationens och näringslivets. Samarbetet 
kan till exempel handla om uppdragsutbildningar som lärlings-, trainee- och 
valideringsprogram. De yrkesutbildningar som kommunen ansvarar för ska anpassas 
efter arbetsmarknadens behov, både näringslivets och kommunens. 

Samtidigt som befolkningen ökar blir andel personer i arbetsför ålder allt färre. Det 
påverkar möjligheterna för både kommun och företag att rekrytera. 

9.1. Den kommunala kompetensförsörjningen 

Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning skapas 
överblick, samsyn och handlingsberedskap. Kommunens arbete med 
kompetensförsörjning tar sin utgångspunkt i och stödjer verksamheternas mål och 
strategier. Den skapar sammanhang mellan verksamhetens och medarbetarnas 
utveckling. 

Kommunen behöver arbeta målinriktat för att hitta lösningar och strategier för att 
rekrytera och behålla personal inom till exempel socialtjänst och skola. HR-enheten 
behöver därför öka och utveckla sin grundkompetens inom området för att vara den 
stödfunktion som krävs framåt. 

Arbetsförmedlingens prognoslista över yrkesområden som är, och kommer att vara, 
eftertraktade på arbetsmarknaden är främst inom pedagogiskt arbete, bygg- och 
anläggning, tekniskt och naturvetenskapligt arbete, data/IT och hälso- och sjukvård. Det 
är yrken som vanligtvis kräver en gymnasieutbildning eller högre utbildning. Prognosen 
stämmer väl överens med kommunens bedömning. 
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Bedömningen är att de allra mest svårrekryterade grupperna för Munkedals kommun är 
högskolegrupper som enhetschefer inom bygg, äldreomsorg, rektorer, lärare, 
speciallärare, förskolelärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, kockar, specialister som 
exempelvis bygghandläggare, specialpedagoger, psykologer, ingenjörer. Men även 
gymnasieutbildade grupper som undersköterskor inom LSS och äldreomsorgen bedöms 
bli mer svårrekryterade. 

Verksamheterna har redan idag svårt att rekrytera behörig personal. Det saknas flera 
medarbetare och behovet kommer att öka under de närmaste åren. Detta samtidigt som 
flera av medarbetarna kommer att gå i pension. Specialister har blivit mer 
svårrekryterade än chefstjänster i allmänhet. Specialister har stor betydelse för 
kommunens framgång och långsiktiga utveckling. Särskilt inom kunskapsintensiva 
verksamheter som inom skolan och teknisk verksamhet kan specialistkompetens vara 
helt avgörande. 

För att kunna bemanna omsorgens verksamheter behöver det skapas nya tjänstetitlar, 
där personal från generalistbaserade kompetenser styrs om mot specialistkompetenser. 
Det innebär att inom vissa områden kan arbetsuppgifterna för den nuvarande personalen 
förändras. Inom vissa områden bör fokus flyttas från att rekrytera rätt kompetens till att 
rekrytera rätt förmåga. Fokus bör även ligga på tydliga utbildningsplaner, mentorskap 
och möjlighet att kompetensutvecklas inom kommunen. 

Det krävs ett långsiktigt medvetet arbete för att få fler att välja yrken inom vård och 
omsorg. Att hitta och uppvakta en framtida rekryteringsbas är en viktig åtgärd. Därför 
krävs ett större samarbete mellan omsorgen och skolorna. Det handlar också om att visa 
upp verksamheter och lyfta fram det positiva i media och på sociala medier. 

Vissa verksamheter inom omsorgen och samhällsbyggnad kommer att expandera under 
de närmaste åren. Det innebär att det kommer att behövas medarbetare som både har 
ett stort engagemang och hög kompetens. De nationella kraven på kompetens i vissa 
grupper kommer att förändras, vilket kommunen måste ha en beredskap för och förhålla 
sig till. 

SKL har tagit fram nio strategier för att öka den offentliga sektorns möjlighet att möta 
rekryteringsutmaningen. Att jobba med strategierna innebär att kommunen måste 
utmana det traditionella och genomföra omfattande förändringar. 

1. Använd kompetensen rätt. Vem ska göra vad, och på vilket sätt? Det gäller att ta 
tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och 
mest effektiva samhällsservicen. 

2. Bredda rekryteringen. Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många 
verksamheter är könsfördelningen ojämn och mångfalden kan öka. Till exempel 
kan nyanländas kompetens tas tillvara bättre. 

3. Fler jobbar mer. Det är viktigt att de som vill ska kunna jobba heltid – och att de 
som frivilligt jobbar deltid uppmuntras att gå upp i tid. 

4. Förläng arbetslivet. Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är 
etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år. 

5. Visa karriärmöjligheterna. En bredare syn på karriär och fler typer av 
karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och 
verksamheten. 

6. Skapa engagemang. Ju större engagemang och inflytande, desto större chans att 
medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats. 

7. Utnyttja tekniken. En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både 
effektivare verksamhet och bättre kvalitet. 
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8. Marknadsför jobben. Tala väl om verksamheten och ge människor chansen att 
prova på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till 
välfärdsjobben. 

9. Underlätta lönekarriär. Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer 
ska belönas. På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att 
verksamheten utvecklas. 

För att hitta personal behöver kommunen förändra sitt sätt att rekrytera, till ett mer 
fokuserat och riktat arbete med att fånga upp vissa grupper såsom bland andra 
utlandsfödda kvinnliga akademiker.  
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10. Utvecklingscentrum Munkedal 
Utvecklingscentrum Munkedal ligger i Dingle, på det gamla naturbruksgymnasiet. 
Kommunen köpte fastigheten 2017, i samband med att Västra Götalandsregionen 
avslutade sin verksamhet där och lade ner pågående utbildning. Ganska omgående efter 
köpet startade arbetet med att förändra innehållet mot ett framtida Utvecklingscentrum 
Munkedal (UM). 

UM ligger geografiskt strategiskt bra för att kunna bli det regionala nav för 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling som behövs i Bohuslän. Samverkan över 
gränser och smarta lösningar kräver kreativa miljöer för att vaska fram effektiva 
affärslösningar. Utvecklingscentrum kan vara en sådan kreativ miljö. 

Idag bedrivs verksamhet av ett tiotal aktörer på UM. Där finns bland annat olika former 
av gymnasiala och efter-gymnasiala utbildningar, liksom SFI-undervisning och ett socialt 
företag som bedriver hunddagis. Kommunen har ett nära samarbete med näringslivet i 
syfte att skapa utbildningar med utgångspunkt från arbetsmarknadens behov, både 
kommunorganisationens egen och näringslivets. Tanken med UM är det att samarbetet 
ska kunna både fördjupas och breddas. 

Utveckling av affärsidéer på hemmaplan för entreprenörer är en viktig del av 
kunskapsutvecklingen. Utvecklingscentrum kan vara den naturliga mötesplatsen där olika 
intressen, intressenter och kompetenser möts och utvecklas. Uppbyggnad av bland annat 
lärcentra, innovationsarena, konferensmöjligheter och campus med koppling till 
akademin, bidrar till att öka sysselsättningen i kommunen. 
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11. Attraktiv arbetsgivare 
Kommunen behöver fortsätta arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och 
behålla personal. Det innebär att vi behöver fortsätta arbetet med vårt 
arbetsgivarvarumärke. Framtidens attraktiva arbetsgivare är ”kreffektiva”. Det innebär 
att de är både kreativa och effektiva, organiserade för att vara mobila, fokuserar på team 
och underlättar såväl spontana som planerade möten. 

I omvärlden sker förändring och utveckling i snabb takt. Det kräver att kommunen är 
flexibel och har god anpassningsförmåga. Den stora utmaningen de kommande åren är 
att kombinera rekryteringsbehovet med behovet att vidta åtgärder för att nå en budget 
som klarar framtida investeringsbehov. 

Kommunen som arbetsgivare ska sätta fokus på att befintlig personal ska vara nöjd och 
stå bakom kommunens värdegrund. Medarbetarna ska förstå hur deras arbete bidrar till 
kommunens mål. 

God transparens i de beslut och åtgärder som vidtas, att utveckla mot en mer 
tillitsbaserad styrmodell och ett nära och coachande ledarskap är verktyg i att fortsätta 
vara en attraktiv arbetsgivare. En attraktiv arbetsgivare ger medarbetaren möjlighet att 
utvecklas inom organisationen. 

Ledarskapet är en av nyckelfrågorna för att lyckas med att vara en attraktiv 
arbetsgivare, ha låga sjuktal, ökad effektivitet och ständigt förbättringsarbete. Därför 
behöver kommunen följa upp chefsuppdragens organisatoriska förutsättningar och villkor 
samt vidareutbilda inom ledarskap. Det har blivit svårare att rekrytera nya chefer. Därför 
behöver kommunen arbeta med att förbättra introduktionen samt ta fram mentorskaps- 
och ledarskapsprogram för att behålla och utveckla cheferna. 

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommunen 
behöver rekrytera många nya medarbetare och ledare de kommande åren. Enligt SKL 
finns det glädjande nog ett stort intresse för yrkena bland ungdomar. Kommunens 
utmaning blir att ta vara på det intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter 
till en långsiktig professionell utveckling för att behålla kompetenta medarbetare. 

Det finns ett stort intresse bland unga att jobba i välfärdssektorn, enligt SKL. De unga 
menar att välfärdssektorn erbjuder meningsfulla jobb, en möjlighet att göra skillnad samt 
att jobben är roliga och spännande med goda framtidsutsikter och schysta arbetsvillkor. 
Här finns också trevliga kollegor och möjlighet att träffa många människor. Det som de 
unga anser saknas är karriärmöjligheter, god arbetsmiljö och bra lön. En annan 
undersökning visar att 90 procent av medarbetare födda från 80-talet och framåt vill 
jobba för en arbetsgivare där chefer och verksamheter tar ställning i samhällsfrågor som 
till exempel hållbarhet och sociala aspekter. 
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12. Kommunens varumärke 
Kommunens varumärke är summan av alla känslor och associationer som en person 
kopplar till Munkedals kommun. Varumärket kommuniceras genom de löften som ges 
direkt eller indirekt till medborgare, medarbetare och omgivning. Varumärkets styrka 
beror på hur väl kommunen kan hålla sina löften och leva upp till allmänhetens 
förväntningar – hur invånare, medarbetare, besökare, företagare, föreningsliv och media 
upplever kommunens agerade eller icke-agerande. 

Kommunen har tre varianter av varumärke att förhålla sig till: 

- Organisationsvarumärket. Syftar bland annat till att skapa förtroende och få ett 
gott rykte vad gäller service, skola, samhällsbyggnad, omsorg med mera. 

- Arbetsgivarvarumärket. Syftar till att stärka kommunens anseende som 
arbetsgivare, behålla befintliga medarbetare och rekrytera nya. 

- Platsvarumärket. Syftar till att öka attraktionskraften gentemot invånare, 
inflyttare, besökare, turister och företag. 

En kommun med ett starkt varumärke har lättare att: 

- Attrahera nya invånare 
- Skapa förtroende hos omgivningen 
- Skapa intresse hos potentiella medarbetare 
- Stå sig stark vid eventuell kris 
- Vara ett tydligt alternativ vid konkurrenssituationer 

Varumärket stärks av ett strategiskt och långsiktigt förtroendeskapande arbete i alla 
delar av organisationen. Varumärket påverkas i stort sett av allt vi gör och inte gör – hur 
arbetet sköts, bemötande – både internt och externt, det intryck som verksamheterna 
ger, den service som erbjuds, hur kommunen står sig i jämförelse med likvärdiga 
organisationer, hur vi kommunicerar, vilka beslut som fattas, hur brister och problem 
hanteras, hur vi pratar om vår organisation och så vidare. 

En varumärkesstrategi ger riktlinjer utifrån visioner, värdegrunder, ledord, målsättningar 
och löften om hur vi ska arbeta på ett enhetligt och förtroendeskapande sätt. Här kan 
styrdokument som medarbetarhandbok, introduktion för nyanställda, vägledning för 
chefer, kommunikationsstrategier med flera ge stöd till ledning och medarbetare i det 
dagliga arbetet. 
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13. Bilaga: SWOT-analyser 
I arbetet med omvärldsanalysen har verksamheterna listat sina för- och nackdelar inom 
områdena integration och inkludering, digitalisering, kompetensförsörjning och attraktiv 
arbetsgivare. Den metod som har använts heter SWOT. SWOT står för Strengths 
(styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). 
Metoden innebär att man listar positiva och negativa saker som påverkar, dels utifrån ett 
internt perspektiv och dels utifrån ett omvärldsperspektiv. 

 

Integration och inkludering – Barn och utbildning 
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Integration och inkludering – Omsorg 

 

 

Integration och inkludering – Samhällsbyggnad 
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Digitalisering – Barn och utbildning 

 

Digitalisering – Omsorg 
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Digitalisering – Samhällsbyggnad 
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Kompetensförsörjning – Barn och utbildning 

 

Kompetensförsörjning – Omsorg 
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Kompetensförsörjning – Samhällsbyggnad 
 

 

Attraktiv arbetsgivare – Barn och utbildning 
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Attraktiv arbetsgivare – Omsorg 

 

Attraktiv arbetsgivare – Samhällsbyggnad 
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  2019-08-23 Dnr: KS 2019-49 

     

 Kommunstyrelsen BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Eva Kläppe Hellström 

Processutvecklare 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Verksamhetsmål och mått 2020, kommunstyrelsen 

Det är viktigt med en tydlig ledning och styrning för att kommunen ska kunna nå 

sina mål, resurserna användas effektivt, det ska vara en god kvalitet i verksamheten 

samt för att ständig utveckling och förbättring ska vara möjlig. 

 

Vision och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige och verksamhetsmål av 

nämnderna. Verksamhetsplaner arbetas fram av förvaltningarna och beslutas av 

nämnderna. Kommunens målstyrning beskrivs i nedanstående bild. Bilden är hämtad 

ur dokumentet ”Styr- och ledningssystem Munkedals kommun” (Dnr KS 2018-462). 

 

 

Nuvarande vision gäller till och med 2025, och de fyra inriktningsmålen för perioden 

2020-2023. 
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Förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens 

ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet. Förslaget innebär ett 

verksamhetsmål per inriktningsmål (inklusive mått) – se de två högra kolumnerna i 

tabellen nedan. 

Vision 2025 Inriktningsmål 

2020-2023 

Verksamhetsmål 2020 Mått 2020 

Munkedal – 

mer av livet. 

En hållbart 

växande 

kommun med 

engagerade 

invånare. Här 

tar vi oss an 

framtidens 

utmaningar 

tillsammans! 

Alla ska vara 

anställningsbara 

Implementera nya 

arbetssätt i samverkan 

mellan förvaltningarna 

Nya arbetssätt har 

implementerats 

Skapa 

förutsättningar för 

en god hälsa på 

lika villkor för hela 

befolkningen 

Ta fram en plan för 

samordning av fysiska 

och digitala mötesplatser 

som skapar 

förutsättningar för 

gemenskap och upplevd 

trygghet 

Förslag om att anta 

en plan har 

presenterats för 

kommunstyrelsen 

Alla ska känna sig 

trygga i att få det 

stöd som behövs 

utifrån behov 

Ta fram en kompetens-

försörjningsplattform 

Förslag om att anta 

en plattform har 

presenterats för 

kommunstyrelsen 

Munkedal ska 

bidra till minskad 

klimatpåverkan 

Ta fram en klimat- och 

miljöstrategi 

Förslag till beslut om 

att anta en strategi 

har presenterats för 

kommunstyrelsen 

 

 

76



 

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 

 
 

  

  2019-06-17 Dnr: KS 2019-000103

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Initiativärende – att utreda möjligheten att bistå 

Munkedals Bordtennisklubb med bidrag för 

merkostnader som tillkommit för avancemang till 

högsta ligan 2019-2020 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår initiativärendet mot bakgrund av kultur- och 

fritidsnämndens beslut att utreda frågan om bidrag till föreningar som når högsta 

serien i sin verksamhet.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-13 §81 att bifalla ett initiativärende från Rolf 

Jakobsson (KD) att utreda möjligheten att, som ett led i Munkedals kommuns 

marknadsföring, bistå Munkedals Bordtennisklubb med bidrag för merkostnader som 

tillkommit för avancemang till högsta ligan 2019-2020. 

 

Förvaltningens synpunkter 

Inom ramen för nuvarande bidragsregler till föreningslivet finns ingen del som 

reglerar sponsring verksamhet. Nuvarande regelverk har i första hand fokus på barn- 

och ungdomsverksamhet.  

Syftet med sponsring är att som motprestation få exponering i form av reklam- och 

olika marknadsföringsvärden. Det är framför allt näringslivet som idag utnyttjar 

sponsring som ett sätt att stärka varumärket. Kostnaden är i regel avdragsgill. Dock 

förekommer det kommuner som tillämpar sponsring till idrottsverksamhet på högre 

nivåer. Om kommunen ska engagera sig i sponsringsverksamhet bör ett tydligt 

regelverk utarbetas för att åstadkomma en likabehandling av föreningslivet. 

 

Kultur och fritidsnämnden har beslutat, 2019-02-09 § 8, att ge förvaltningen i 

uppdrag att revidera nuvarande regler för föreningsbidrag samt skapa ett regelverk 

gällande sponsring och bidrag till föreningar som når högsta serien i sin verksamhet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska sanktioner i nuläget 

 

Inga övriga konsekvenser 
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Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Liselott Sörensen-Ringi 

Margareta Svensson-Hjort 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-13 

 

Dnr: KS 2019-000028 

  

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Anställd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.  

    

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-

01-14 § 5 

 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-06-01 – 2019-07-31.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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Kommunstyrelsen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(6) 

Datum 

2019-06-01 – 2019-07-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-07-18 71678 I Färdtjänsthandläggare Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.3.1 - Beslut om tillstånd till 

färdtjänst perioden 2019-06-01 -- 

2019-06-30. 

 

Inez Rössberg 

Andersson 

 

2019-07-15 71684 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

välfärdsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, 

kommunstyrelsens förvaltning, 

kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för 

juni månad. 

 

Linda Rundahl  

2019-06-28 71665 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.8 - Beslut att teckna 

tilläggsavtal med Canon Svenska 

AB. 

 

Elin Johansson 2019-000086 

2019-06-28 71654 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.5 – Besluta om att tilldela 

Nordea Bank Abp avtal efter 

upphandling av banktjänster. 

 

Elin Johansson 2019-000098 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(6) 

Datum 

2019-08-12 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-26 71646 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.8 - Beslut om att teckna 

avtal för elektroniska körjournaler 

med Fleet Complete Sverige AB. 

 

Kristin Karlsson 2018-000478 

2019-06-19 71664 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.8 - Beslut att teckna 

avtal med Canon Svenska AB. 

 

Elin Johansson 2019-000086 

2019-06-10 71683 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

välfärdsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, 

kommunstyrelsens förvaltning, 

kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för 

maj månad. 

 

Linda Rundahl  

2019-06-07 71470  Färdtjänsthandläggare Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.3.1 - Beslut om tillstånd till 

färdtjänst perioden 2019-05-01 -- 

2019-05-31 

 

Inez Rössberg 

Andersson 

 

82



 

 
 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

3(6) 

Datum 

2019-08-12 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-06 71682 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

välfärdsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, 

kommunstyrelsens förvaltning, 

kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för 

april månad. 

 

Linda Rundahl  

2019-06-05 71681 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

välfärdsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, 

kommunstyrelsens förvaltning, 

kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för 

mars månad. 

 

Linda Rundahl  

2019-06-04 71663 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.5 – Beslut om att tilldela 

Canon Svenska AB kontrakt efter 

upphandling av skrivare för SML-IT. 

 

Elin Johansson 2019-000086 

2019-06-04 71651 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.4 - Beslut att öppna 

anbud avseende upphandling av 

banktjänster. 

 

Elin Johansson 2019-000098 
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Datum 

2019-08-12 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-03 71680 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

välfärdsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, 

kommunstyrelsen, kultur- och 

fritids förvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för 

februari månad. 

 

Linda Rundahl  

2019-06-03 71671 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.5 - Beslut om att tilldela 

Atea Sverige AB kontrakt efter 

upphandling av ramavtal iPads för 

SML-IT 

 

Elin Johansson 2019-000080 

2019-06-03 71667 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

3.2.8 - Förlängning av avtal 

banktjänster har gjorts med 

Swedbank AB t o m 2019-10-31. 

 

Elin Johansson 2015-000251 

2019-06-03 71662 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.4 - Beslut om att öppna 

anbud avseende upphandling av 

skrivare för SML-IT. 

 

Elin Johansson 2019-000086 
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Datum 

2019-08-12 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-03 71428 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.5 - Tilldelningsbeslut har 

fattats efter upphandling av 

elektroniska körjournaler att anta 

Fleet Complete Sverige AB 

 

Kristin Karlsson 2018-000478 

2019-06-03 71427 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.4 - Beslut om att öppna 

anbud avseende upphandling av 

ramavtal för elektroniska 

körjournaler. 

 

Kristin Karlsson 2018-000478 

2019-06-03 71385 I Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-05-08 § 5 

punkt 3.2.8 - Beslut om att teckna 

avtal med Optik Smart Eyes AB 

efter direktupphandling av 

terminalglasögon. 

 

Elin Johansson 2019-000057 

2019-06-03 71384 I Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.4 - Beslut om att öppna 

anbud avseende upphandling av 

ramavtal iPads för SML-IT. 

 

Elin Johansson 2019-000080 

2019-06-03 71383 UPPR Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.8 - Förlängning av avtal 

företagshälsovård har gjorts med 

Avonova Hälsa AB t o m 2020-06-

30. 

 

Elin Johansson 2019-000087 
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Datum 

2019-08-12 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-06-03 71279 I Liselott Sörensen Ringi Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.5 - Beslut om att tilldela 

Optik Smart Eyes AB avtal efter 

direktupphandling av 

terminalglasögon. 

 

Elin Johansson 2019-000057 

2019-06-03 71278 I Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.4 - Beslut att öppna 

anbud avseende direktupphandling 

av terminalglasögon. 

 

Elin Johansson 2019-000057 
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  2019-06-24 Dnr: KS 2019-000141 

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

 

Upphävande av inaktuella styrdokument 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nedan förtecknade styrdokument  

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att ta fram nya styrdokument i 

erforderlig omfattning. Styrdokumenten ska följa ”Regler för styrdokument i 

Munkedals kommun” och framtagen mall för styrdokument ska användas. 

Sammanfattning 

En översyn har gjorts av befintliga styrdokument. Det konstateras att flera 

styrdokument är föråldrade och/eller har passerat utsatt slutdatum. Dessa behöver 

upphävas och i förekommande fall ersättas med nya styrdokument. Följande 

styrdokument föreslås upphäva. 

 

Övergripande 
 Internationaliseringspolicy – antagen av KF 2002-09-25 (Dnr KS 99/184-105) 

 Synpunkts- och klagomålshantering i Munkedals kommun – antagen av KF 

2005-11-30 (Dnr KS 05/103-100) 

 IT-policy – antagen av KS 2002-06-04 (Dnr KS 01/266-061) 

 Mobil telekommunikation – antagen av KS 2001-09-11 (Dnr KS 00/227-534) 

 Rökpolicy – antagen av KS 2011-05-04 (Dnr KS 2009-203) 

  

Utbildning 

 Riktlinjer för mottagning av asylsökande barn/elever – antagen av KS  

2011-09-14 (Dnr KS 2011-275) 

 Rutiner vid anmälan om kränkande behandling skola – antagen av KS  

2011-12-07 (Dnr KS 2011-348) 

 

Kultur- och fritid 

 Kulturplan 2011-2015 – antagen av KS 2011-05-04  

 

Samhällsbyggnad 

 Bostadspolitik vision – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 2013-233) 

 Bostadspolitik faktabilaga – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 2013-233) 

 Strukturplan – Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän 

– antagen av KF 2009-11-25 (Dnr KS 2009-190) 

 Strategi för energieffektivisering – antagen av KF 2011-06-30  

(Dnr KS 2011-143) 

 Energiplan för Munkedals kommun – antagen av KF 2013-02-28  

(Dnr 2012-388) 

 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden – 

antagen av BN 2016-02-03 (Dnr BN 2016-0015) 
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Välfärd 

 Handikappolitiskt program – antagen av KF 2003-11-26 (Dnr KS 2002-222) 

 Äldreomsorgsplan – antagen av KF 2014-04-24  

(Dnr KS 2012-175) 

 Vägledande bestämmelser för myndighetsutövning inom äldre- och 

handikappomsorgen – datum 2009-08-19 (Dnr ON 2009-81) 

 Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) för stöd till psykiskt 

funktionshindrade – antagen av ON 2008-05-21 (Dnr ON 2008-46) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

  

     

 

Beslutet expedieras till: 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer  

Peter Berborn  

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning  
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  2019-07-05 Dnr: KS 2019-116 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 för tolkförmedling 

väst 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som kommunens 

samrådssynpunkter. 

Sammanfattning 

Tolkförbundet Väst har översänt sin budget och verksamhetsplan för samråd inför 

beslut på direktionsmöte den 27 september. 

 

Av budgeten framgår följande: 

Budgeten innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2 % 2020 för att nå en 

budget i balans. En prishöjning på 2 % är i linje med de ekonomiska förutsättningar 

som kommunen ger till den egna verksamheten och får därför ses som en rimlig 

prisjustering.  

Uppsatta mål för Kvalité, Arbetsmiljö och Miljö är tydliga och mätbara. I en del fall 

borde det uppsatta målvärdet vara mer utmanande istället för att ligga på i stort sett 

samma nivå som nuvarande utfall. Alternativt bör man söka andra 

förbättringsområden för uppföljning.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Budgeten innebär en prishöjning på 2 % för de tjänster som kommunen köper av 

Tolkförmedling Väst. 

  

 

Lars-Erik Hansson   Håkan Sundberg 

Ekonomichef    Kommundirektör  

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Tolkförmedling Väst kansli@tolkformedlingvast.se 

KS Diarie 
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BUDGETFÖRSLAG 
Dnr 19/0033-2 

2019-05-24 

 

 

 

Förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 

 

 

 

 

 

Tolkförmedling Väst 
Organisationsnummer 222000-2972  
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Ordförande har ordet 

Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Förbundet har senaste två och ett halvt åren genomgått ett flertal förändringar och är fortfarande 

inne i en stark utvecklingsprocess. Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågår inom förbundet 

och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 bedöms kunna ske under 2020. 

Arbetet med framtagandet och implementeringen av förbundets värdegrund och ledord har givit 

mycket goda effekter i verksamheten, inte minst för utvecklingen av arbetsmiljön. Som 

ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda 

en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra 

medlemskommuner har. 

 

Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Under 

sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Även 

denna upphandling överklagades och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Min förhoppning är 

dock att ett nytt verksamhetssystem kommer kunna implementeras under 2019 då det är en viktig 

del av förbundets utveckling och målsättningen att vara en verksamhet i framkant. 

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar 

goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

uppdraget som ordförande i Tolkförmedling Väst  

 

 

 

Göteborg 2019-04-17 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

Övergripande strategi 

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och 

uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta 

utveckla de tjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov. 

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och känner 

engagemang i arbetet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer 

vi detta. 

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska 

syfta till att medlemmarnas behov av språktolk kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering 

som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av 

förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla 

medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och 

en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 

trygghet i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder 

 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling 

 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt 

 arbetar miljömedvetet 

 verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2020 

Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,2 % ≥99 % ≥99 % 

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,8% <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥7 %  ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 

uppgå till minst 14 %.  

13 % ≥13 % ≥14 % 

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 

1C ska uppgå till minst 60 %. 

56,3 % ≥48 % ≥60 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 50 % . 
40 % ≥55 %  ≥50 % 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,8 % <5 %  <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 69 - >79 

 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal 

utförda tolkuppdrag. 

40,4 % ≥50 %  ≥50 % 
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Verksamhetsbeskrivning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av 

förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av 

Tolkförmedling Väst.  

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och 

Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya 

medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 

Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text. Tolktjänsterna innefattar tolkning på 

plats och på distans. Förbundet levererar tolk- och översättningsuppdrag på fler än 100 olika 

språk. Drygt 1 000 tolkar och knappt 100 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. 

Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag. 

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna 
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Förbundets organisation 

Direktion 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen 

sammanträder fem gånger per år. 

Tjänstemannaorganisation och medarbetare  

På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör. 

Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet 

samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet. Lokalkontoren är placerade i 

Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan och respektive kontor leds av en verksamhetschef. 

Kansliet leds av förbundsdirektören och har sitt säte i Göteborg. 

 

Förbundet har ca 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare. Den största 

gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.  

 

Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och 

Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat av extern leverantör.  

 

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via 

TolkNu-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten inom Västra Götalandsregionen. 

 

Ekonomiska förutsättningar  

Sammanfattning 

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 

UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 

världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 

tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 

Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.  

 

Figur 2 Organisationsschema 
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Migrationsverkets resultat för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är 

ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och 

Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och 

Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet 

har jämfört med föregående år nästintill halverats.  

 

Migrationsverkets tidigare prognos utgick ifrån att den tillfälliga lagen om gränskontroll skulle 

upphöra sommaren 2019, vilket skulle medföra ett ökat antal asylsökande andra halvan av 2019. 

Migrationsverkets prognos i februari påvisar dock att regeringens förväntade beslut om att 

fortsätta förlänga den tillfälliga lagen om gränskontroll ger en minskad osäkerhet gällande 

prognosen för antalet asylsökande till Sverige 2019. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer 

enligt regeringen fortsatt vara huvudregel vilket gör att Migrationsverket förväntar en fortsatt 

stabil utveckling av antalet asylsökande. Planeringsantagandet för 2019 är 21 000 asylsökande och 

22 000 asylsökande för 2020.  

 

Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 

förbundet är arvoden och ersättningar till tolkar. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningsuppdrag som levereras.  

 

Efterfrågan på tolk har svängt i linje med senaste årens flyktingsituation. Den långsiktiga 

prognostiseringen är osäker då migrationssituationen i världen snabbt kan förändras. Förbundet 

har till skillnad mot flera andra tolkförmedlingar ökat sin leverans sista året. Detta bedöms bero 

på en ökad avtalslojalitet hos medlemmarna men även en viss del är effekten av nya medlemmar. 

Efterfrågan på förbundets tjänster förväntas stabiliseras under 2019 och 2020.  

 

God ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då 

både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha 

god ekonomisk hushållning. 

 

Utgångsläge inför planering av budget 2020 

Direktionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för den 

kommande treårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och 

som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk 

medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med 

förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före 

verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2020-2022 finns gällande plan för 2019-2021, utfallet av de 

senaste åren samt prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken 

i omvärlden samt Migrationsverkets prognoser tas även i beaktan i planeringen av budget 2020.  
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Årsprognos 2019 i jämförelse med budget  

Budget 2019 baseras på att förbundet utför 345 000 uppdrag. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet 

bidrog under hösten 2018 till att antalet utförda uppdrag ökade. Efterfrågan på förbundets 

tjänster under 2019 års första månader visade på en fortsatt ökning. I årsprognosen förväntas 

förbundet därför utföra 350 000 uppdrag under 2019. 

 

Brytpunkten för budget 2019 i balans beräknas till 337 000 utförda uppdrag.  

 

Arvodesutveckling 

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen 

bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling. 

 

Personalbemanning och löneutveckling 

Såväl bemanning som arbetsprocesser har under senaste två åren setts över och anpassats efter 

organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 

slutet av 2019, vilket innebär en ökad digitalisering och ytterligare förändringar av arbetsprocesser 

och bemanning. Detta kan innebära förändrade kompetenskrav och därmed förändrad 

lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar 

för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera 

och behålla rätt personal.  

 

Pension 

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  

Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2019 prisjusterats med 2,5 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om cirka 2 %. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Nuläge 

Tolkuppdrag 

Under 2018 utförde förbundet 337 000 uppdrag, vilket var en ökning med 1 000 uppdrag jämfört 

med 2017. Första kvartalet 2019 visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2018. 

Förbundet har under de senaste två åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna. 

Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2018 när 

efterfrågan på tolk generellt sjunkit hos andra förmedlingar.  

100



  11 (14) 

Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att utfallet för 2019 

kommer att bli något högre än budgeterat. Detta tros bero på nya medlemskommuner i 

kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet. Därefter bedöms 

efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste åren och hålla en mer stabil nivå.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Budgeterat 

antal uppdrag 
180 000 210 000 285 000 380 000 335 000 345 000 340 000 335 000 330 000 

Utfall antal 

uppdrag 
270 000 307 000 355 000 336 000 337 000 

Prognos 

350 000 

Prognos 

340 000 

Prognos 

335 000 

Prognos 

330 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
13 966 5 227 2 344 79 5 295 2 200 0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar  

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av framförallt befintliga tolkar kommer 

fortgå för att möta de förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, 

rekrytera och behålla rätt tolkar. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i 

dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov. 

 

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet. I syfte att säkerställa den 

egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning till tolk samt 

kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade 

tolkar.  

 

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder endast auktorisation i 

knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. Med minskningen av antalet asylsökande 

förväntas tillgången på kvalificerade tolkar inom de mest efterfrågade språken öka inom 

förbundet.   

 

Utvecklingsfrågor 

Organisation och bemanning 

Organisation 

Med införande av nytt verksamhetssystem kommer förmedlingsarbetet över tid att bli mer 

digitaliserat. Troligt är att framtida kompetensnivå samt bemanningsomfattning inom 

förmedlingsarbetet kommer att påverkas. En eventuell övertalighet förväntas lösas genom 

naturlig avgång över tid. 

 

Medlemmarnas föränderliga behov av förbundets tjänster kan komma att ställa andra krav på 

organisation och bemanning. Det utesluts därför inte att ytterligare förändringar kan komma att 

ske närmaste året.   

 

Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i 

pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen. 

 

Medarbetarenkät 

Under 2020 beräknas en medarbetarenkät att genomföras. 
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Verksamhet 

Nytt verksamhetssystem 

Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. 

Detta efter att Högsta Förvaltningsrätten tilldömt förbundet att göra om den tidigare 

upphandlingen. Under våren 2019 överklagades även den nya upphandlingen, dock förväntas ett 

nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya 

verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera befintliga arbetsprocesser. 

 

Kvalitetsledningssystem, FR2000 

Arbetet med FR2000 under 2018 resulterade bland annat i implementering av värdegrund och 

ledord. Det fortsatta arbetet med genomgång av förbundets samtliga styrdokument beräknas pågå 

under hela 2019. Ytterligare insatser för fortsatt god utveckling av arbetsmiljön med samtliga 

medarbetare är planerade under året. Arbetet har varit mer omfattande än vad som först 

bedömdes. Själva processen med kvalitetsarbetet bedöms ha varit mycket gynnsamt för 

utveckling av förbundets arbetsmiljö varför processen givits tid och själva certifieringen fått stå 

tillbaka. En certifiering bedöms först kunna ske under 2020. 

 

Utveckling av distanstolkning 

Förbundet har som mål att öka distanstolkningen. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens 

tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas 

tolkkostnader minskar. Under 2019 kommer förbundet arbeta mer fokuserat för att öka 

medvetenheten hos kunden gällande distanstolkning. 

 

Kundarbete 

Under 2019 har ett mer medvetet kundarbete påbörjats. Under 2020 förväntas detta arbete 

utvecklas ytterligare. 

 

Finansiella mål 2020 

 Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

 Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2020  

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

 

Budget 2020 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %. 

 
 Budget 2020 tkr 

Verksamhetens intäkter 221 000 

Verksamhetens kostnader 221 000 

Årets resultat 0 
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Budget 2020, specifikation 

 Intäkter (tkr)    

Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 221 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 221 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 32 076 Personalkostnader inkl PO  

Ersättning direktionen 1 100 Ersättning direktionen 

Arvoden uppdragstagare 174 590 Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO 

Tolkutbildning 1 500 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 625 Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

Hyra IT-utrustning 2 849 IT-kostnader, licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 403 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 373 Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 1 485 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 221 000  
 

Investeringsbudget 2020 

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2020-2022  

För 2020-2022 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för föregående period med en 

minskning av efterfrågan av tolktjänster. 

 

Budget 2020 (tkr) 2021 (tkr) 2022 (tkr) 

Intäkter 221 000 222 100 223 100 

Kostnader 221 000 222 100 223 100 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 19/0033-1 

2019-05-24 

  

 1 (1) 

 

Förslag till budget och verksamhetsplan 
2020 – 2022 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2020 – 2022. 

 

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför 

beslut om budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 på direktionsmöte den 27 september. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 beskriver vad som planeras i verksamheten under  

2020 – 2022 samt budget 2020.  

 

Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader 

kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt 

självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2 % för att nå en 

budget i balans.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande  

 FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2020-2022, dnr 19/0033-2 

 

Beslutet skickas till 

Förbundsmedlemmarna 

 

 

 

 

 
Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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  2019-07-22

 Dnr: KS 2018-000071 

   

   

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens, kommunstyrelsens 

och kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

- Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser samt 

kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd 

- Köp och försäljning av fastigheter samt övrig mark 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglemente för 

Kommunstyrelsen: 

- Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och allmänna platser 

samt kommunala fastigheter 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden att ansvara för uthyrning 

av lokaler för föreningsverksamhet. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 §27 att ge ”kommundirektören i uppdrag 

att göra en genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente och 

återkomma med förslag med hänsyn till köp och försäljning av kommunala 

fastigheter och namngivning av gator och verksamhetsfastigheter”. Uppdraget från 

kommunfullmäktige avser således ansvaret för köp och försäljning av kommunala 

fastigheter samt köp och försäljning av övrig mark. 

 

Enligt gällande reglemente kan SBN besluta i ärende om:  

- Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 

- Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av KF fastställda priser 

- Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 

- Adressändring 

- Namnsättning av gator och allmänna platser 

 

Gemensamma presidieöverläggningar mellan SBN och Kommunstyrelsen har skett i 

berörd fråga 2019-05-17 

 

Förslag 
SBN bör ha möjlighet att sälja fastigheter, del av fastigheter eller byggnader som 

inte behövs i den kommunala verksamheten på kort eller lång sikt. Vissa frågor om 

förvärv av ”strategiska” fastigheter kräver snabb hantering och bör därmed 

delegeras till ansvarig nämnd – SBN. Begränsningen i belopp bör tas bort. 

 

Namnsättsättning av ”verksamhetsfastigheter” finns inte i någon nämnds 

reglemente. SBN föreslås få ett beredande ansvar i samråd med berörd nämnd. 

Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och allmänna platser samt 

kommunala fastigheter.   

 

KS 2018-000068 

KS 2018-000072 
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Ansvaret för uthyrning och schemaläggning av tider för föreningar föreslås flyttas 

från SBN till kultur- och fritidsnämnden eftersom nämnden handhar ärende rörande 

föreningar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan. Enklare hantering av vissa ärenden 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Kommer att tas upp på samverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

 

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 
7(11) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 27    Dnr: KS 2018-71 
 
Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har identifierat ett antal punkter i nämndens 
reglemente som förefaller onödigt begränsande eller som innebär en mer 
utdragen hantering än nödvändigt. När det gäller namnsättning av kommunala 
fastigheter är det oklart vilken instans som har rätt att göra detta. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bör ges rätt att sälja bostäder och bostadsrätter, 
inte bara verksamhetsfastigheter. Kommunen äger tre bostadsrätter och något 
enstaka bostadshus. 
 
Övrig mark bör kunna köpas och säljas utan övre beloppsgräns. Styrande är 
anslag för köp, vid försäljning, ÖP eller andra dokument som visar framtida 
marknadsanvändning. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 47 
Samhällsbyggnadsnämndens 2019-02-15 § 28. 
Tjänsteskrivelse 2019-02-11. 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 
samhällsbyggnadsnämnden: 

 Nämnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala 
fastigheter 

 Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 
 Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 

Kommunstyrelsens yttrande över samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till beslut 
 

* Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att göra en 
genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens reglemente och 
återkomma med förslag med hänsyn till köp och försäljning av 
kommunala fastigheter och namngivning av gator och 
verksamhetsfastigheter. 

Yrkande 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 
 
Jan Hognert (M): Yrkar enligt kommunstyrelsens yttrande.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 
8(11) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-25 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 27 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
och Jan Hognerts (M) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Jan Hognerts (M) förslag till beslut. 
 
Beslut 
 

* Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att göra en 
genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens reglemente och 
återkomma med förslag med hänsyn till köp och försäljning av 
kommunala fastigheter och namngivning av gator och 
verksamhetsfastigheter. 

Reservation 
 

Matheus Enholm (SD) för SD-gruppen 
 
Expedieras 
 
Kommundirektören 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-07-05 

 

Dnr: KS 2019-000111 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Begäran om uppskov för redovisning av motioner och 

medborgarförslag som ej beretts färdigt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Välfärdsnämnden, Barn- och 

utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden uppskov till den 28 oktober 

2019 för redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 78 att ge nämnderna i uppdrag att till 

fullmäktiges sammanträde den 23 september inkomma med redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej besvarats. Välfärdsnämnden, Barn- och 

utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden har inget sammanträde som 

infaller så erforderlig beredning hinns med innan fullmäktige sammanträder den 23 

september. Det innebär att nämnderna inte har möjlighet att till den 23 september 

kunna inkomma med redovisningen. Nämnderna söker nu av fullmäktige uppskov 

till den 28 oktober 2019 för att inkomma med redovisningen.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Välfärdsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
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                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2019-000111  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29- 30 ska 

kommunstyrelsen två gånger per år till fullmäktige redovisa de 

medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  

 

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

har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 

tid. Fullmäktige får då avskriva ärendet från vidare handläggning. 

 

I samband med den politiska omorganisationen borde varje nämnds 

reglemente fått tillägg om återredovisning till fullmäktige gällande 

medborgarförslag och motioner. Detta har nu upptäckts i efterhand och 

reglementena bör revideras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-23 

Förteckning av pågående medborgarförslag 

Förteckning av pågående motioner 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 

 

* Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att till 

fullmäktiges sammanträde den 23 september inkomma med 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej besvarats. 

 

* Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 

välfärdsnämnden reviderar sina reglementen med tillägget att 

"nämnden ska två gånger per år lämna en redovisning till 

fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit 

in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 

i april och november." 

 

* Kommunfullmäktige beslutar att revidera sin arbetsordning under 

§ 29 och § 30 med tillägg att "Styrelsen och nämnderna ska två 

gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och november." 
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                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 78 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 

 

* Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att till 

fullmäktiges sammanträde den 23 september inkomma med 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej besvarats. 

 

* Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 

välfärdsnämnden reviderar sina reglementen med tillägget att 

”nämnden ska två gånger per år lämna en redovisning till 

fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit 

in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 

i april och november.” 

 

* Kommunfullmäktige beslutar att revidera sin arbetsordning under 

§ 29 och § 30 med tillägg att ”Styrelsen och nämnderna ska två 

gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträden i april och november.” 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Välfärdsnämnden 
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  2019-08-20 Dnr: KS 2017-146

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Medborgarförslag – möjliggöra boende för 

ensamkommande barn/unga vuxna vid 

Utvecklingscentrums i Munkedal. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-30 § 24, att överlåta beslutanderätten till 

kommunstyrelsen. 

Börje Samuelsson inkom med ett medborgarförslag 2017-03-16 med förslag att 

kommunen reserverar en del av Utvecklingscentrums elevboende för 

ensamkommande barn och unga vuxna för att de ska kunna fullfölja sina 

gymnasiestudier. 

Agapes vänner uppvaktade kommunen 2018-06-27 för att undersöka möjligheterna 

att låta samma elever som Börje Samuelsson åsyftar i sitt medborgarförslag få bo på 

Utvecklingscentrum till beslutsprocessen är prövad gällande asylprövning. 

Kommunen undersökte möjligheten hösten 2018 ur ett fastighets-, ekonomiskt- och 

rättsligt perspektiv. I samband med handläggningen inhämtades yttrande från 

Dinglegymnasiet AB. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-12 § 167 att inte upplåta delar av Munkedals 

Utvecklingscentrum för boende till elever inskrivna på Kunskapens Hus IM-program 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Börje samuelsson 

Slutarkiv 

Håkan Sundberg 

 

 

 

 

Kommundirektör  
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  2019-08-01 Dnr: KS 2019-000088

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om 

uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag 

till nämnder och styrelser med anledning av detta 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att de föreslagna 

åtgärderna inte har stöd i gällande lagstiftning. 

Sammanfattning 

Pontus Reuterbratt (SD) har den 15 april 2019 inkommit med motion om 

återvändande IS-terrorister där kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att uttala att den som deltagit i, eller understött terrorism, t e x återvändande IS-

terrorister, inte är välkommen till Munkedals kommun. 

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och 

därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de 

inte att erhålla stöd av kommunen i någon form. 

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, 

vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service. 

Munkedals kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 

kommuninvånares trygghet och säkerhet samtidigt som vi tar ställning för alla de 

som blivit terrorismens offer.  

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges 

uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Munkedals kommun 

ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats 

eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stöttat 

terrorism. 

  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Pontus Reuterbratt (SD) 

Akten 

Peter Berborn 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning  
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  2019-08-01 Dnr: KS 2019-000088

      

  

 

 

PM 
 

Motion från Sverigedemokraterna om uttalande om 
återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder 
och styrelser med anledning av detta 

Motionen 

Sverigedemokraterna har genom Pontus Reuterbratt inkommit med motion där 

kommunfullmäktige föreslås uttala att den som befattat sig med terrorism, t e x 

återvändande IS-terrorister, inte är välkommen till Munkedals kommun. Dessa 

personer ska inte få hjälp av kommunen i någon form, exempelvis försörjningsstöd, 

vuxenutbildning eller hjälp till bostad. Nämnderna föreslås få i uppdrag att utarbeta 

direktiv som förhindrar att ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för 

någon typ av bistånd, insats eller annat till dessa individer. 

Rättsläget 

Regeringsformen (RF) 

RF 1:1  Den offentliga makten utövas under lagarna. 

RF 1:2   Det allmänna särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning  

 samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för  

 hälsa. 

RF 2:7   Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. 

RF 2:8   Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att 

förflytta sig inom riket och att lämna det. 

 

Förvaltningslagen (FL) 

FL 5 §   En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. 

 

Kommunallagen (KL) 

KL 2:3   Kommunens medlemmar ska behandlas lika, om det inte finns sakliga skäl  

 för något annat (likställighetsprincipen). 

 

Socialtjänstlagen (SoL) 

SoL 2:1  Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det  

 yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de  

 behöver. 

SoL 4:1  Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda  

 på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning  

 (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den som inte kan försörja  

 sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket  

 om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande.  

  

Terrorlagstiftningen 

Den svenska lagstiftningen har inte varit heltäckande vad gäller straffbarhet för 

deltagande i, eller samröre med terrororganisation. Under framförallt 2016 gjordes 

en del skärpningar i lagstiftningen genom kriminalisering av befattande med 

terrorverksamhet. Ytterligare skärpt lagstiftning är under utarbetande och beräknas 

presenteras hösten 2019. 
 

Övrigt 
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I FNs konvention om mänskliga rättigheter (artikel 13) anges att var och en har rätt 

att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser. Var och en har 

rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land. 

 

Bedömning 

Den kommunala verksamheten ska bedrivas rättssäkert och i enlighet med gällande 

lagstiftning. Det finns inget stöd i gällande lagstiftning att vägra eventuella IS-

resenärer stöd i enlighet med motionens intentioner. Det finns heller ingen 

lagstiftning som förhörhindrar medborgare att fritt välja bostadsort, eller som 

medger att kommunen kan vägra medborgare bosättning. Ett beslut enligt 

motionens intentioner skulle innebära att varje handläggare som hanterar dessa 

ärenden förväntas bryta mot lagstiftningen och därmed begå tjänstefel.  

 

Det är säkerhetspolisen och polismyndigheten som identifierar och har uppsikt över 

de individer som kan kopplas till terrorism och som kan utgöra ett hot mot 

medborgarnas säkerhet. Rättsskipningen hanteras av domstolsväsendet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-13 

 

Dnr: KS  

  

Svar på motion från Christoffer Wallin (SD) om en 

högre polisiär närvaro 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.    

Sammanfattning 

Christoffer Wallin (SD) har den 13 december 2018 inkommit med motion om att 

Munkedals kommun tillsammans med grannkommunerna söker stöd hos 

polismyndigheten att upprätta en bemannad polisstation belägen i norra Bohuslän, 

förslagsvis i Håby.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga kommunala ekonomiska konsekvenser. 

 

Folkhälsa 

Polisiär närvaro bedöms ha god inverkan på folkhälsan då både den upplevda som 

den faktiska tryggheten bedöms påverka folkhälsan positivt. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Peter Berborn  Håkan Sundberg 

Administrativ chef  Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Beslutet expedieras till: 

Christoffer Wallin (SD) 

Kommundirektören 

Akten 
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  2019-08-01 Dnr: KS 2018-006

      

  
  

 

 

 

 

Motion från Christoffer Wallin (SD) om en högre 
polisiär närvaro 
 

Motionen 
Sverigedemokraterna har genom Christoffer Wallin inkommit med motion om att 

Munkedals kommun tillsammans med grannkommunerna söker stöd hos 

polismyndigheten att upprätta en bemannad polisstation belägen i norra Bohuslän, 

förslagsvis i Håby. 

 

Bedömning 
Norra Bohuslän utgörs av kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs 

Tanum och Strömstad. Den sammanlagda befolkningen i området uppgår till  

ca 116 500 individer.  

 

Det finns idag polisstationer i Uddevalla, Lysekil och Strömstad. Mellan de tre orterna 

finns ett geografiskt stort omland med tre centralorter, flera mindre samhällen och 

stora landsbygdsområden. Väg E6 skär genom hela området och har omfattande 

rörelser av såväl person- som nyttotrafik. Från E6an leder mindre vägar ut mot 

kustsamhällena västerut. De är sommartid hårt trafikerade. Österut leder mindre 

vägar mot stora landsbygds-områden med några mindre samhällen samt Dalsland.  

 

Sammantaget är det en stor geografisk yta som ska täckas av ett fåtal samtidiga 

polispatruller. Den polisiära närvaron upplevs som obefintlig. Vid akut utryckning, 

exempelvis vid hot om grovt våld, är insatstiden från de bemannade stationerna för 

lång. Situationen leder till otrygghet. 

 

En ökad polisiär närvaro i mellanliggande delarna av norra Bohuslän är befogad med 

hänsyn till områdets geografiska omfång samt den sammanlagda 

befolkningsstorleken, som dessutom ökar väsentligt sommartid genom 

sommarboende och turister.  
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  2019-06-27 Dnr: 2018-614 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Motion – att samtliga tätorter ska få behålla sina 

skolar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen i första att-satsen. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna (SD) inkom med motion 2018-12-14 via partiets gruppledare 

Christoffer Wallin med förslag om ett uttalat löfte över mandatperioden att inga 

skolor eller äldreboenden ska centraliseras samt att barn och utbildningsnämnden 

utvärderar centraliseringen av låg- och mellanstadiet i Svarteborgs rektorsområde. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 §3 att första attsatsen i motionen 

fördelas till kommunstyrelsen för beredning och andra attsatsen fördelas till barn och 

utbildningsnämnden för beredning. 

 

Synpunkter på motionärens förslag 
Motionären föreslår att kommunen ska ge ett uttalat löfte över perioden 2019-2022 

att inga skolor eller äldreboenden ska centraliseras i kommunen. 

  

Samtliga kommuner inklusive Munkedals kommun står inför stora utmaningar för att 

kunna leverera välfärdstjänster till kommunens invånare utifrån förväntat behov. 

Den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjningen och en allt hårdare 

konkurrens om kompetensen inom välfärdsområdet är några av dagens utmaningar 

för kommunerna. Därtill kommer kommunernas allt svårare möjligheter att 

finansiera sin del av välfärdssektorn. Enligt beräkningar som SKL har gjort kommer 

befolkningsförändringen om tio år innebär att befolkningen över 80 år ökat med 48% 

samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökat med endast 6%. Glappet 

mellan de som ska bidra till välfärdssektorn och de som förväntas få stöd och hjälp 

ökar över tid. 

För att kommunerna, inklusive Munkedals kommun, ska kunna leverera 

välfärdstjänster på nuvarande nivå i framtiden kommer det att krävas 

kostnadseffektiviseringar där hanteringen av strukturfrågor är ett område som 

behöver aktualiseras.   

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Håkan Sundberg 

Kommundirektör    

 

Beslutet expedieras till: 

Christoffer Wallin 

Förvaltningschefer 

  

  

  

125



126



127



128



 

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 

 
 

  

  2019-06-26 Dnr: 2019-38 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Motion – bolagisering av kommunala 

verksamhetslokaler 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen 

Sammanfattning 

Per-Arne Brink (s) föreslår i motion att utreda förutsättningarna för bolagisering av 

kommunens verksamhetsfastigheter. Utredningen ska belysa såväl ekonomiska som 

juridiska och personella aspekter på en bolagisering. 

Kommunen har idag två helägda fastighetsbolag, Munkbo AB och Vadholmen Foss 

2:81 AB samt ett delägt fastighetsbolag, DILAB AB. Alla kommunens 

verksamhetsfastigheter ör i dag i förvaltningsform eller inhyrda. 

Många kommuner har bolagiserat verksamhetsfastigheter för att nå effektivare 

förvaltning, klarare gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst samt effektivare 

beslutsvägar. 

Utredningen bör ha ett speciellt fokus mot ekonomiska och skattemässiga effekter 

vid övergång från förvaltning till bolag. Även övriga juridiska aspekter ska beaktas i 

utredningen. Den del av utredningen kräver extern konsultstöd. 

För Munkedals kommun är det viktigt att förvaltningen kan effektiviseras. En 

utredning kan visa om bolagisering är en möjlighet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnaden för extern konsult beräknas till 200.0 tkr  

Facklig samverkan enligt FAS05 

Ärendet kommer att samverkas med de fackliga organisationerna när utredningen är 

klar 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör    
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Beslutet expedieras till: 

Förvaltningscheferna 
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  2019-07-24 Dnr: 2019-000056

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Svar på motion med anledning av Munkedals 

Bordtennisklubbs avancemang till högsta ligan 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kultur- och fritidsnämndens 

beslut att utreda frågan om bidrag till föreningar som når högsta serien i sin 

verksamhet.  

Sammanfattning 

Socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna har lämnat in en motion 

med förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast utreda möjligheterna att 

med att med hjälp av Munkedals Bordtennisklubb marknadsföra kommunen samt 

formerna och kostnaderna för detta. 

Kultur och fritidsnämnden har beslutat, 2019-02-09 §8, att ge förvaltningen i 

uppdrag att revidera nuvarande regler för föreningsbidrag samt skapa ett regelverk 

gällande sponsring och bidrag till föreningar som når högsta serien i sin verksamhet. 

 

Förvaltningens synpunkter 

Inom ramen för nuvarande bidragsregler till föreningslivet finns ingen del som 

reglerar sponsring verksamhet. Nuvarande regelverk har i första hand fokus på barn- 

och ungdomsverksamhet. 

  

Syftet med sponsring är att som motprestation få exponering i form av reklam- och 

olika marknadsföringsvärden. Det är framför allt näringslivet som idag utnyttjar 

sponsring som ett sätt att stärka varumärket. Kostnaden är i regel avdragsgill. Dock 

förekommer det kommuner som tillämpar sponsring till idrottsverksamhet på högre 

nivåer. Om kommunen ska engagera sig i sponsringsverksamhet bör ett tydligt 

regelverk utarbetas för att åstadkomma en likabehandling av föreningslivet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 
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Beslutet expedieras till: 

Gruppledarna för S, C och KD 

Kultur- och fritidsnämnden 
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  2019-07-24 Dnr: 2019-000029

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Svar på motion gällande tillstånd för passiv insamling 

av pengar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen 

Sammanfattning 

Kristdemokraterna i Munkedal föreslår i motion att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att utreda möjligheterna att i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna även 

inkludera passiv insamling av pengar på allmänna platser inom kommunen såsom 

varande tillståndspliktigt. 

 

Beskrivning 
Kommunens Lokala ordningsstadga avser alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap 2 §första stycket ordningslagen. Med offentlig plats enligt 

denna lag avses;  

   1. allmänna vägar, 

   2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 

   3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om 

de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 

   4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik. 

 

De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller 

tillståndsplikt (§12) avseende insamling av pengar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 §41, att avslå förslag om tiggeriförbud på 

avgränsad plats. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Kristdemokraterna i Munkedal 
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  2019-07-24 Dnr: 2019-000011

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Svar på motion om tiggeriförbud på avgränsad plats 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 

Christoffer Wallin och Pontus Reuterbratt, Sverigedemokraterna, har i en motion 

föreslagit att kommunfullmäktige besluta att i de Allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna under §12 infoga lydelsen ”passiv insamling av pengar 

(tiggeri) är förbjuden inom kommunens samtliga tätorters centrum. 

 

Kommunfullmäktige beslutade, 2019-04-29 §41, att avslå motion från Ann-Sofie Alm 

(M) om att passivt och aktivt tiggeri inte ska tillåtas i kommunens tätorter. 

 

 

Bedömning 
Förvaltningen har inte upplevt eller hört om problem med ordning, säkerhet eller 

nedskräpning kopplat till tiggeriverksamheten på de platser som kan bli aktuella för 

ett eventuellt förbud. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

 

Christoffer Wallin 

Pontus Reuterbratt 
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Kommunfullmäktige  

 

 

 

Förslag till ny tobakstaxa i Sotenäs-, Munkedal- och Lysekils 

kommuner 

 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den 

nya tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn av tobak 

och liknande produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar innebär att 

miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande taxan utefter de nya 

bestämmelserna.  

 

Beskrivning av ärendet 
Den nya tobakslagen innebär delvis en ändring och utökning av kommunens 

tillsynsansvar. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om 

anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel av tobaksvaror. 

Tillståndsplikten gäller både detalj- och partihandlare, vilket tidigare endast omfattat 

tillsyn av detaljhandel.  

 

Den nuvarande taxan omfattas av en årsavgift som motsvarar två handläggningstimmar 

per år, 2020 kronor per år. I årsavgiften inkluderas tiden för handläggning av anmälan 

samt tillsynsbesök. Vid anmälan kontrolleras att verksamheten har en fullgod 

egenkontroll. Vid tillsynen kontrolleras bland annat marknadsföring, egenkontrollen 

samt märkning av tobaksvaror.  

 

De som säljer tobaksprodukter ska, från och med 1 juli 2019, ansöka om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror till kommunen. Dessa tillståndsförfarande efterliknar 

tillståndsprocessen gällande serveringstillstånd. För tillståndsansökningar ska remisser 

och yttranden inhämtas från Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogden och i 

vissa fall Tullverket. Remisshandlingar ska skickas ut, bevakas och remissyttranden ska 

inarbetas i beslutsunderlaget. Försäljningsstället ska besökas och tid för inkomna 

handlingar som exempelvis egenkontrollprogram ska kontrolleras. Den totala 

handläggningstiden för ett serveringstillstånd är normalt 2–3 månader. En liknande 

mängd tid kan komma att krävas för en tillståndsansökan.  

 

De som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska fortsättningsvis 

anmäla försäljning av dessa produkter till kommunen.  

 

Miljönämnden bedriver tillsyn som utöver själva tillsynen, inkluderar exempelvis 

kontakter med andra myndigheter, planering av inspektionsverksamheten, efterarbete 

med rapportskrivning och kommunicering, utarbetande av beslutsunderlag för 

eventuella brister hos försäljaren.  
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Kommunens verksamhet gällande Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

ska vara självfinansierade. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som 

bedriver tillståndspliktig försäljning eller av den som bedriver handel med elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare.  

 

Förslag till beslut 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 

1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för en stadigvarande tillståndsansökan motsvarar 7 timmar enligt 

beslutad timtaxa.  

 

2. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för en tillfällig tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt beslutad 

timtaxa.  

 

3. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för betydande förändring av tillståndsansökan motsvarar 5 timmar 

enligt beslutad timtaxa.  

 

4. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för övriga förändringar av tillståndsansökan motsvarar 1 timme enligt 

beslutad timtaxa.  

 

5. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag om tobak och liknande produkter” att årsavgiften för 

tillsyn av tobaksförsäljare motsvarar 6 timmars handläggning.  

 

6. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag om tobak och liknande produkter” att årsavgiften för 

tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare motsvarar 2 timmars 

handläggning.  

 

Beslutspunkt 1–4 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § Lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter.  

Beslutspunkt 5 och 6 har fattats med stöd av 8 kapitlet 2 § Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter samt lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, Sotenäs kommuner.  

 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska anpassa sig utefter förändringarna som följer 

med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunens verksamhet är 

självfinansierad inom detta område, inga skattepengar skjuts till utan bekostas helt av 
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avgifter. Utifrån dessa punkter behöver den gamla tobakstaxan revideras och utvecklas 

för att inkludera handläggning av försäljningstillstånd samt utöka tiden för tillsyn både 

på tobaksprodukter och liknande produkter.  

 

 

Bilagor 
1. Förslag till ny Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter inom 

SML-kommunerna 

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

 

    

Hanna Persson 

Miljöhandläggare 

hanna.persson@sotenas.se 

0523 - 66 40 38 
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Bilaga 1.  

 

Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter 

inom SML-kommunerna 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns 

verksamhet gällande prövning och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter.  

  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd 

gällande tobaksförsäljning inom detaljhandel och/eller partihandel 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn 

 

Avgift vid prövning 
3 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd gällande tobaksförsäljning inom 

detaljhandel och/eller partihandel ska betalas i form av timavgift.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.   

 

4 § Avgift för stadigvarande tillståndsansökan uttas motsvarande 7 timmar 

handläggningstid enligt beslutad timtaxa. 

Avgift för tillfällig tillståndsansökan uttas motsvarande 5 timmar handläggningstid 

enligt beslutad timtaxa. 

Avgift för betydande förändring av tillståndsansökan uttas motsvarande 5 timmar 

handläggningstid enligt beslutad timtaxa. 

Avgift för övriga förändringar av tillståndsansökan uttas motsvarande 1 timmes 

handläggningstid enligt beslutad timtaxa. 

 

5 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som 

har återkallats innan handläggningen har påbörjats.  

  

6 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

 

Avgift för tillsyn 
7 § Avgift för regelbunden tillsyn över den som bedriver tillståndspliktig försäljning 

och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter, ska betalas i form av årlig tillsynsavgift.  

 

8 § Årlig tillsynsavgift uttas av tobaksförsäljare motsvarande 6 timmar per år. 

För tillsynsbesök utöver det som ingår i den årliga tillsynsavgiften debiteras timavgift 

enligt beslutad timtaxa. 

Den årliga tillsynsavgiften debiteras i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 

i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  
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8 § Årlig tillsynsavgift uttas av försäljare av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare motsvarande 2 timmar per år. 

För tillsynsbesök utöver det som ingår i den årliga tillsynsavgiften debiteras timavgift 

enligt beslutad timtaxa. 

Den årliga tillsynsavgiften debiteras i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 

i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

 

Timtaxa 
9 § Vid tillämpning av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i 

kronor per hel timme handläggningstid.  

 

10 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagt handläggningstid avses 

med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halvtimme 

nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 

halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra 

kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, 

julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton, och helgdagar tas 

avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 

11 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar i taxan som 

föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter överklagas.  

 

12 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) från och 

med 2015-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv 

senaste månadernas förändring av Arbetskonstandsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren 

SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 

indexuppräkning är oktober månad föregående år.  

 

Avgiftsskyldig 
13 § Avgiftsskyldig är den som ansöker om tillstånd gällande tobaksförsäljning inom 

detaljhandel och/eller partihandel enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter.  

 

14 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig detaljhandel och/eller 

partihandel enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

 

15 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
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Nedsättning av avgift 
16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagt handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden 

i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa.  

 

Avgiftens erläggande m.m.  
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

räkning.  

 

Denna taxa träder ikraft den 2019-07-01.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

4 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-06-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 82    Dnr: SBN 2019–90 
 
Försäljning av del av Dingle 4:1, omr. 1 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 mars 2019 § 34 att sälja del av Dingle 
4:1, område 1 genom anbud. Sista anbudsdag var 29 maj 2019. 
 
2 anbud har inkommit. Anbuden ligger på 800 tkr resp. 900 tkr. Området är 
värderat till 0,9–1,1 mnkr. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse; enhetschef, samhällsbyggnadschef, 2019-06-03 
Anbudsöppning, 2019-06-04 
Anbud, 2019-05-26 
Anbud, 2019-05-22 
Karta 
 
Yrkade 
 
Sven-Arne Torstensson (M): Yrkar på att nuvarande anbudsprövning avbryts och 
att en öppen anbudsgivning sker mellan de kända budgivarna. 
 
Matheus Enholm (SD) yrkar på att anta budet från Ronny Hansson på 800 tkr 
eftersom det ger en bättre arrondering och bättre förutsättningar att sköta marken. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Sven-Arne Torstenssons (M) yrkande och 
Matheus Enholms (SD) yrkande och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar 
Matheus Enholms (SD) yrkande. 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta anbud från Ronny Hansson på 800 tkr 
eftersom det ger en bättre arrondering och bättre förutsättningar att sköta 
marken. 
 

 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Anbudsgivarna efter beslut i kommunfullmäktige 
Förvaltningen 
 
  

148

linand001
Rektangel



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

10 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-05-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 68    Dnr: SBN 2019–117 
 
Pris för industrimark på Smedberg 2:4 
 
Kommunen har förvärvat Smedberg 2:4, en fastighet planlagd för industriområde. 
Ytan är på ca 41700 m2. 
 
Av marken är ca 31000 m2 plansprängd yta och har därmed stor bärighet medan 
ca 10700 m2 är obearbetad mark. Denna yta har delvis använts för slamdammar 
etc och bör iordningsställas. Kostnaden bedöms uppgå till ca 300 000 kr. 
 
För att öka tillgängligheten i området kan det bli aktuellt att anlägga väg och VA-
ledningar centralt i området till en bedömd kostnad av ca 1 700 000 kr. 
 
Genom ett avtal mellan kommunen och dåvarande Gatu och Väg (numer Skanska) 
från 1995 är anslutningsavgifter för VA erlagda förutom i de fall en ny 
anslutningspunkt behövs för fastighetsbildningar. 
 
Tomtpriset bör sättas så att förvärv och åtgärder finansieras med viss marginal. 
Priset för iordningsställd mark föreslås bestämmas till 250 kr/m2 och för råmark till 
125 kr/m2. Anslutningsavgift för VA uttas enligt gällande taxa. 
 
Om förvärvet genomförs kan iordningställandet av industriområdet Gläborg 
”pausas” i avvaktan på att detaljplanen för Västra Gläborg antas. Berguttaget där 
kan användas inom ”Logistikplanen”. Huset inom denna plan samt berget bakom 
huset tas bort.  
 
Kommunen har i maj 2019 endast ca 17000 m2 i Munkedal (på Säleby). Det finns 
ett par intressenter på denna mark. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse; samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2019-05-12 
Fastighetskartor 
Köpebrev 
Köpekontrakt 
 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 250 kr/m2 för iordningsställd 
mark och till 125 kr/m2 för råmark. 

 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

9 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-05-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 67    Dnr: SBN 2019–117 
 
Förvärv av Smedberg 2:4 
 
Fastigheten Smedberg 2:4 är till salu. Ägaren, Skanska Industrial Solutions AB har 
tidigare bedrivit täktverksamhet på fastigheten som är på 41722 m2. Området är 
detaljplanerat för småindustri och handel. 
 
Av marken är ca 31000 m2 plansprängd yta och har därmed stor bärighet medan 
ca 10700 m2 är obearbetad mark. Denna yta har delvis använts för slamdammar 
etc och bör iordningsställas. Kostnaden bedöms uppgå till ca 300 000 kr. 
 
För att öka tillgängligheten i området kan det bli aktuellt att anlägga väg och VA-
ledningar centralt i området till en bedömd kostnad av ca 1 700 000 kr. 
 
Genom ett avtal mellan kommunen och dåvarande Gatu och Väg (numer Skanska) 
från 1995 är anslutningsavgifter för VA erlagda förutom i de fall en ny 
anslutningspunkt behövs för fastighetsbildningar. 
 
Om förvärvet genomförs kan iordningställandet av industriområdet Gläborg 
”pausas” i avvaktan på att detaljplanen för Västra Gläborg antas. Berguttaget där 
kan användas inom ”Logistikplanen”. Huset inom denna plan samt berget bakom 
huset tas bort.  
 
Kommunen har i maj 2019 endast ca 17000 m2 i Munkedal (på Säleby). Det finns 
ett par intressenter på denna mark. 
 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2019-05-12 
Fastighetskartor 
Köpebrev 
Köpekontrakt 
 
Yrkanden 
SD+M+S+C: Bifaller förvaltningens förslag. 
 
Beslut 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal med Skanska 

Industrial Solutions AB avseende förvärv av Smedberg 2:4 för 8 600 000 kr. 
 
Expedieras 
Skanska 
Ekonomiavdelningen 
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7 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-06-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 85    Dnr: SBN 2019–60 
 
Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Fisketorp. 
 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Fisketorp. 
Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen, 2016 och 2019. Synpunkter 
inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad sammanställning med 
kommentarer.  
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse; samhällsbyggnadschef, 2019-06-02 
Samrådsredogörelse, 2019-05-27 samt 2019-06-03 
Yttrande, Havs- och vattenmyndigheten 
Yttrande, Skogsstyrelsen 
Yttrande, Trafikverket 
Yttrande, SGU 
Yttrande, Västvatten 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Fisketorp, enligt bifogat förslag.  

 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Munkedal Vatten AB efter beslut i kommunfullmäktige 
Förvaltningen 
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Datum: 20151217

Förslag till vattenskyddsområde för Fisketorp grundvattentäkt 
Munkedals kommun

0 100 20050 m

Vattentäktszon

Sekundär skyddszon 

Vattenskyddsområde

I de fall vattenskyddsområdets gränser 
dras längs vägar och vattendrag, 

inkluderas dessa i vattenskyddsområdet.
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Bilaga 4

BILAGA 4 - FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER 

FÖR FISKETORPS VATTENSKYDDSOMRÅDE 

2016-08-23 

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde för grundvattentäkten Fisketorp, 

Munkedals kommun 

Här anges restriktioner som är specifika för Fisketorp grundvattentäkt. De har utformats med 

vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden 

en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta 

ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 

Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken. 

I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 

skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 

lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 

2006:16, NFS 2009:3) 

Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Vattenskyddsområdet för Fisketorp grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner; 

 Vattentäktszon  

 Sekundär skyddszon 

Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i det 

tekniska underlaget. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner. 

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska 

vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför 

skyddas mot obehöriga genom inhägnad. 

Vattentäktszonen Fisketorp vattenskyddsområde utgörs av ett område 40 × 40 m runt 

uttagsbrunnen.  
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Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Transporttiden för grundvattnet från den sekundära skyddszonens yttre 

gräns till vattentäktszonen bedöms vara ca ett år.  

Sekundär skyddszon i Fisketorp vattenskyddsområde utgörs av ett område där finkorniga 

jordarter överlagrar ett grundvattenmagasin med grovt material vilket gör vattentäkten mindre 

sårbar för föroreningar på markytan. 
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§ 1 Vattentäktszon

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Området 
skall vara inhägnat. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken).

§2 För vattnet skadliga ämnen

§ Sekundär skyddszon

2a Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251) får ej bedrivas utan tillstånd. 

Undantag gäller för sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till behörig 
myndighet före dagen för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter den åå mm dd. 

§3 Mikrobiella föroreningar

§ Sekundär skyddszon

3a Inrättande av avloppsanläggning där klosettvatten kan infiltrera i marken i marken får 

ej ske utan tillstånd. 

§ 4 Markpartiklar mm

§ Sekundär skyddszon

4a Schaktning och grävning får ej ske utan tillstånd 

Undantag gäller för schaktning och grävning med en sammanhängande jord-/bergvolym som är 
mindre än 200 mᶟ och som lämnar mer än 10 meter finmaterial kvar över det undre 
grundvattenmagasinet. 

4b  Pålning och spontning är förbjudet. 

4c Borrning i jord eller berg är förbjudet. 

§ 5 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten

§ Sekundär skyddszon

5a Nyetablering av anläggning där värme eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i 

mark eller berg är förbjudet. 

5b Nyetablering av anläggning för uttag av vatten från mark eller berg är förbjudet. 
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§ 6 Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden 

föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 

vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda 

försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i Mellersta 

Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning 

kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 

oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 

Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 

eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller 

annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 

är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 

till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

7 § Skyltning 

a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens 

huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om 

vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). 

Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och 

statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 

finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 

vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.  

8 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 

vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 
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åå1. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 

lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm 

åå2 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 

dd mm åå.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå3.  

Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från 

förbudet senast dd mm åå. 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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BILAGA 1 - GENERELLA BESTÄMMELSER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 
ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 

vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt 

NFS 2006:16, NFS 2009:3)  

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 

insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" 

vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan 

varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha 

sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med 

tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus 

och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa 

föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 

vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största 

behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att 

kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast 

ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl 

synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och 

fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för 

vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner 

och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen 

gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med 

ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om 

anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 § om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte 

generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.  
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 2015:2)  

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde 

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, 

primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt 

första stycket inom hela vattenskyddsområdet.  

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en 

sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.  

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 

eller vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller bestämmelsen i 1 § 

inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter 

meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel. 
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BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP  

 

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa 

års knoppsprickning. 

Avfall 

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från 

enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa 

föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 

enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej 

heller som avfall.  

Deponering 

Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp 

ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och 

schaktmassor för anläggningsändamål. 

Fordon 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan 

framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 
vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 

förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 

tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 

bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 

destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 

den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 

materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 

annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt. 
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 (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov  

Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största 

storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 

med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov. 

Jord- och vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlagring i dike eller jord av 

ett stort antal plantor vid återplantering av skog. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att 

förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 

fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 

eller andra jordarter. 

Markarbete  

Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra 

jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. 

Naturgödsel  

Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar 

boskap. 

Pågående verksamhet 

Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då  dessa 

föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.  

Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter; 

a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 
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b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 

lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller  

c) dubbelmantlade rörledningar eller  

d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 

uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det 

sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet 

utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.  

Tomtmark 

Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt 

bostadshus på jordbruksfastigheter. 

Uppläggning 

Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs 

upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar 

även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål. 
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  2019-07-08 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen Yttrande 
  

 

 

 

Yttrande över begäran om utökad budget 2019 för 

simskoleverksamhet i Förskoleklass 

 

 

Ekonomiavdelningens bedömning 

 

Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar kommande år, samt kraven på 

kommunen att leva upp till god ekonomisk hushållning, är ekonomiavdelningens 

bedömning att kommunfullmäktige ska avslå äskandet från Barn- och 

Utbildningsnämnden om utökad budgetram 2019 med 150 Tkr. Det är fullt rimligt att 

ställa kravet på nämnden, att om de vill genomföra verksamhetsförändringen, så ska 

finansiering ske genom omprioritering inom befintlig budgetram.  

 

Förutsättningar 

Enligt kommunens antagna ekonomiregler ska ekonomiavdelningen avge skriftligt 

yttrande vid varje enskild nämnds begäran om tilläggsanslag hos 

Kommunfullmäktige som är beslutsinstans.  Ekonomiavdelningen ska göra en 

bedömning utifrån Munkedals kommuns ekonomiska ställning och kraven på god 

ekonomisk hushållning.  

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 2019-06-13 §36 att ansöka om utökad 

budget 2019 med 150 Tkr för att finansiera simskoleverksamhet i förskoleklass. 

Tidigare år har det varit möjligt att få statsbidrag för denna verksamhet, men för 

2019 har detta statsbidrag tagits bort. 

Med hänsyn till de kommande utmaningar kommunen står inför, måste det ställas 

stora krav på nämnderna att kunna göra omprioriteringar/omfördelningar inom sin 

budgetram. Detta gäller speciellt stora nämnder såsom barn- och 

utbildningsnämnden. Den begärda utökningen motsvarar 0,06% av nämndens 

budgetram och det är inte ett orimligt krav på nämnden att genomföra 

omprioriteringar för att klara detta. 

    

     

 

 

 

Lars-Erik Hansson 

 

 

 

 

Ekonomiavdelningen  

Kommunstyrelsens förvaltning  
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                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-13 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2019-000193  

Simskoleverksamhet i förskoleklass - nytt beslut inför 
budget 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Göran Sunesson inkom 2012-05-18 med en motion om att alla 

sexåringar skulle erbjudas fri simundervisning en gång/v under en 

termin alternativt sommarsimskola samt att öronmärka pengar för varje 

klass att åka till badhus en gång per år. Ytterligare förslag var att ge 

bidrag till föreningar som bedriver sommarsimskola och stöd till 

utbildning av simlärare. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla 

motionen 2017. 

Då kunde kommunen ansöka om statliga bidrag för simundervisning.  

Därefter har skolorna planerat och genomfört simundervisning för elever 

i förskoleklass.  

Staten har för år 2019 dragit tillbaka möjligheten att ansöka om bidrag 

för simundervisning. Utifrån delårsrapport för april visar prognosen för 

Barn och utbildningsförvaltningen ett negativt resultat inför årsbokslutet.  

Därför föreslås att simundervisningen utgår alternativt att medel 

tillskjuts.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-29 

Beslut KF 2019-11-23 § 109 

Motion från Lars-Göran Sunesson (C) om uppdrag att utreda och 

utveckla en bra simskoleverksamhet 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Alternativ 1: 

Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun inte erbjuder 

simundervisning för elever i förskoleklass fr.o.m. 2019. 

 

Alternativ 2: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta Barn och utbildningsnämndens 

budget 290 tkr för 2019 samt med samma belopp inför budget 2020 så 

att Munkedals kommun kan erbjuda simundervisning för elever i 

förskoleklass.      

 

Yrkande 

Lars-Göran Sunesson (C) och Olle Olsson (KD): Bifall till alternativ 2. 

 

Karin Blomstrand (L): Ajournering 

 

Ajournering begärs och verkställs, kl. 14:00-14:05 
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                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-13 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 36 

 

Christoffer Rungberg (M): Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att 

tillskjuta Barn och utbildningsnämndens budget 150 tkr för 2019 samt 

med 290 tkr inför budget 2020 så att Munkedals kommun kan erbjuda 

simundervisning för elever i förskoleklass.    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på alternativ ett, två och Christoffer 

Rungberg (M) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar enligt Christoffer Rungbergs (M) yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till 

beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta Barn och 

utbildningsnämndens budget 150 tkr för 2019 samt med 290 tkr 

inför budget 2020 så att Munkedals kommun kan erbjuda 

simundervisning för elever i förskoleklass.    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(6) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 23    Dnr: KFN 2019-19 
 
Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om att skapa ett enkelt 
regelverk gällande bidrag till föreningar som når högsta serien. 
 
Sammanfattning 
 
Fredrik Olsson (KD) inkom med motion 2019-02-10 till kommunstyrelsen att 
skapa ett enkelt regelverk gällande sponsring och bidrag till föreningar som når 
högsta serien i sin sport. 
 
Översyn av nuvarande regelverk och upprättande av nytt kopplat till sponsring. 
På uppdrag av Kultur – och fritidsnämnden pågår arbete med frågan inom 
förvaltningen. Motionen anses därmed besvarad. 
 
Beredning  
 
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Beslut KF 2019-02-25, § 3 
Motion om principer för stöd till klubbar och föreningar i högsta serien 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då Kultur- och 
Fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med frågan. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då Kultur- och 
Fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med frågan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

8 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-08-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 98    Dnr: SBN 2019–25 
 
Medborgarförslag-upprustning av tennisbanor 
 
Mathias Grundberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanorna i 
Munkedal rustas upp. 
 
Det finns tennisbanor på två platser i Munkedal.  

- Banorna vid Åtorp är i privat ägo och för eventuell upprustning av dessa kan 
anläggningsbidrag sökas hos bl a Kultur och Fritid samt stiftelser etc. Denna 
upprustning får ske av ägaren eller av förening. 

- Banorna på Kungsmarksområdet är kommunens. Ingen avgift tas ut för 
nyttjandet av de kommunala tennisbanorna. 

 
För Kungsmarksområdet pågår en utredning om att bygga ny förskola och skola 
samt anlägga en Multihall/bollhall. Om det beslutas om en Multihall/bollhall kommer 
området där tennisbanorna ligger att beröras. Banorna kommer då att tas bort eller 
flyttas. Att vidta åtgärder innan beslut om inriktning fattats är inte lämpligt. Når 
beslut fattats om Multihall/bollhall anpassas eventuella åtgärder efter detta beslut. 
 
Kommunstyrelsen har 190114 beslutat att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
På kort sikt behövs nya nät köpas in, linjer målas, gräs bekämpas/asfalt tätas, 
nätens sträckfunktion ses över samt en stötta gjutas om (kostn ca 50 tkr). På 
längre sikt bör stolpar och nät runt banorna förnyas (kostn 300 tkr) samt asfalten 
läggas (kostn 250 tkr) om.   
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; samhällsbyggnadschef, fastighetschef, 2019-07-16 
Kartor 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Beslut 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att anlägga ny tennisbana inom Kommunen. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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