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Vårt uppdrag är att
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•
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•

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

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

2019-03-11
§ 46

Dnr: KS 2018-556

Investeringar på utvecklingscentrum
Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-12-12 med begäran om
komplettering av hittills gjorda investeringar på Utvecklingscentrum, redovisning
av flyttkedjan för att säkerställa lokalbehovet för kommunens verksamheter
samt framtida utnyttjandet av lokaler på Utvecklingscentrum. Redovisningen av
återremissen gjordes 2019-01-14. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-01-21 § 9.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet 2019-02-11 beslutade
kommunstyrelsens att i särskilt yttrade föreslå Kommunfullmäktige att
återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ånyo återremittera ärendet för att
utreda konsekvenserna för den framtida verksamheten för fritidsgården,
arbetsmarknadsenheten (AME) och utvecklingscentrum om flyttkedjan inte
genomförs.
Förvaltningarna har nu inkommit med konsekvensbeskrivningar.
Beredning
Kommundirektörens och förvaltningschefernas tjänsteskrivelse 2019-03-07.
Konsekvensbeskrivning från väldfärdsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.
Inriktning och tidsplan bostadsbyggnation Sohlberg.
Förvaltningens förslag till beslut
*
*
*

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1,0mnkr från projekt 1109
och 2,0 mnkr från projekt 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på
Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i
Sporren.

Yrkande
S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till
förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppen: Återkommer i
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-11
)RUWV
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
*
*
*

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1,0mnkr från projekt 1109
och 2,0 mnkr från projekt 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på
Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i
Sporren.

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE

Investeringar Utvecklingscentrum Munkedal
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1,0 mnkr från projekt 1109 och 2,0
mnkr från projekt 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på
Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-12-12 med begäran om
komplettering av hittills gjorda investeringar på Utvecklingscentrum, redovisning av
flyttkedjan för att säkerställa lokalbehovet för kommunens verksamheter samt
framtida utnyttjandet av lokaler på Utvecklingscentrum. Redovisningen av
återremissen gjordes till kommunstyrelsen 2019-01-14. Kommunstyrelsen beslutade
att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Efter beredning i samhällsbyggnadsnämnden föreslog nämnden kommunfullmäktige
att; omdisponera 1,0 mnkr från projekt 1109 och 2,0 mnkr från projekt 1114 till
åtgärder på Utvecklingscentrum. Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års
budget för åtgärder på Utvecklingscentrum samt att kommunfullmäktige anslår 1,1
mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet, 2019-02-11 beslutade
kommunstyrelsen i särskilt yttrande att;
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för att presentera andra alternativ för fritidsgården och
därmed kunna låta arbetsmarknadsenheten vara kvar i befintliga lokaler tillsvidare
och att vinkelbyggnaden på Utvecklingscentrum, byggnad 13 och 18, inte behöver
byggas om.
Vid kommunfullmäktiges behandling 2019-02-25 beslutades att ånyo återremittera
ärendet för att utreda konsekvenserna för den framtida verksamheten för
fritidsgården, arbetsmarknadsenheten (AME) och centrumutvecklingen om
flyttkedjan inte genomförs.
Konsekvenserna redovisar i bilaga;
- Välfärdsförvaltningens konsekvensanalys
- Kultur- och fritidsförvaltningens konsekvensanalys
- Barn- och utbildningsförvaltningens konsekvensanalys
- Inriktning och tidsplan bostadsbyggnation Sohlberg
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Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler
senast när kontraktet löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal
verksamhet exempelvis fritidsgården och Arbetsmarknadsenheten, för att skapa
förutsättningar för bostadsbyggande i centrala Munkedal.
Fritidsgården bedriver för närvarande verksamhet i Sohlbergs och har lyckats väl
med att utveckla verksamheten. Verksamheten måste flytta för att byggnaden ska
kunna rivas och skapa förutsättningar för bostadsbyggande i centrala Munkedal.
I flyttkedjan ska fritidsgården flyttas till Pipfabriken, som lämnas av AME. Byggnaden
är i behov av upprustning, något som delvis kan göras i samarbete med ungdomarna
i fritidsgården. Alternativa lokaler för fritidsgården har undersökts:
- Hölan: Bedöms inte lämplig på grund av sin storlek. Finns nackdelar med spridd
verksamhet och att icke anpassade lokaler finns.
- Moduler: Kan hyras/köpas. Gäller att hitta en relativt central och lättillgänglig
plats. Kostnader för markberedning, uteytor tillkommer.
- Nybyggnation: Möjligt, men kräver tid för planering och byggnation. En
byggnad på 400–500 m2 bedöms kosta 15-25 mnkr
Förvaltningens förslag är att fritidsgården flyttar till Pipfabriken. Del av
upprustningen kan ske i samverkan med ungdomarna. Flytten för fritidsgården
förutsätter att AME har lämnat lokalerna och att dessa har rustats upp. AMEs nya
lokaler på Utvecklingscentrum behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas innan
verksamheten kan flytta in.
För att kunna genomföra ”flyttkedjan” krävs att lokaler i Utvecklingscentrum ställs i
ordning. Beslutade anslag är inte tillräckligt för att genomföra omställningen och
samtidigt genomföra fastställda underhållsåtgärder.
Åtgärder som föreslås genomföras i Utvecklingscentrum är:
- Hus 4: Ombyggnad till 4 lektionssalar, omklädningsrum, kontor etc. till en
kostnad av 2000 tkr. Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr
eller i byggnad 19 för ca 10 mnkr. Byggnadens stomme är i gott skick. Yttre
underhåll är eftersatt. Ombyggnadsarbetet har påbörjats. Lokalerna kommer i
första hand att användas av Kunskapens Hus, men finns tillgängligt även för
Dingle Gymnasiet. Byggnaden kommer att tillgänglighetsanpassas.
- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från Pipfabriken och
Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2000 tkr och är till stor del
tillgänglighetsanpassningar. Utvecklingscentrum erbjuder goda möjligheter att
utveckla AME-verksamheten.
- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad 3 mnkr och är dels
anpassningar för målgruppen dels tillgänglighetsanpassningar. Byggnadens
stomme är i gott skick men yttre underhåll är eftersatt.
- Hus 38 (Övervåningen Sporren): Möjlighet finns att bygga om övervåningen
från boenderum till 4 grupprum för utbildnings- och konferensverksamhet.
Kostnaden bedöms uppgå till 1,1 mnkr. Grupprummen kan även användas för
undervisning av de utbildningsverksamheter som är aktiva inom
Utvecklingscentrum.
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Finansiering
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget:
- Projekt 1109 Tillbyggnad Kunskapens Hus – 1,0 mnkr
- Projekt 1114 Kungsmarksskolans kök/café – 2,0 mnkr
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4.0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder i
Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska kunna
genomföras. Därutöver föreslås att kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för
ombyggnad av övervåningen i Sporren.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Tillkommande investeringskostnader för kommunen.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Mats Tillander
Förvaltningschef

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Anders Haag
Tf. Förvaltningschef

2019-03-08
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Välfärdsförvaltningens konsekvensanalys AME flytt
till Dingle
Nuläge
Jobbcentrum och Paviljongen bedriver i dagsläget verksamheter på Bruksvägen 6A
och Bruksvägen 6.
Paviljongen bedriver dagligverksamhet för personer med LSS beslut men som har
en hög funktionsförmåga. Det rör sig om ca 15 brukare per år och fyra personal.
Jobbcentrum bedriver arbetsträning och gör arbetsförmågeutredningar. Under 2018
var 75 personer inskrivna och 8 personal. Deltagarna kommer från Individ och
Familjeomsorgen eller från Arbetsförmedlingen och syftet är att dessa personer ska
få stöd i att komma ut i studier eller arbete.
Båda lokalerna på Bruksvägen är i behov av renovering och viss anpassning. De är
inte fullt ut tillgänglighetsanpassade, ventilationen är undermålig och
verksamheterna är trångbodda samt att lokalutformningen skapar risk för
situationer med hot och våld. Renoveringsbehovet är påtalat och känt men då flytt
av verksamheten varit planerad har man valt att avvakta med dessa åtgärder.
Då Jobbcentrum enligt prognos kommer att växa under de närmaste åren är de
nuvarande lokalerna inte heller tillräckliga för kommande verksamhetsvolym.
Idag finns det en liten dagligverksamhetsgrupp i Dingle som är något avskärmade
från den andra verksamheten.
Konsekvens av flytt till Dingle
Vid en flytt och sammanslagning av Paviljongens- och Jobbcentrumsverksamheter i
Dingle så kommer en viss omorganisation av arbetet att ske och verksamheterna
kommer att arbeta närmare varandra.
Arbetsmarknadsenheten och Kunskapens Hus kan se en stor vinst i att ligga nära
varandra, eftersom detta öppnar upp för ett tätare och enklare samarbete. Detta
kan förenkla processen för deltagarna att ta sig ut i studier och senare arbete.
Utemiljön i Dingle ger helt andra förutsättningar till att arbeta utomhus. Här ser vi
stora möjligheter till utbyte och utveckling av verksamheten vid flytt. En flytt till

Dingle innebär att Arbetsmarknadsenheten kan utöka sitt utbud av
arbetsträningsstationer.
Närheten till Arbetsmarknadskonsulenterna, som idag arbetar mycket nära
verksamheten, kommer att minska vilket vi ser som en nackdel. Jobbcentrum har
en tät samverkan med IFO, Arbetsförmedlingen, Öppen psykiatrin och Vårdval
Rehab vilka i dagsläget finns inom gångavstånd. En flytt utav verksamheten
innebär att dessa samverkanspartners påverkas, det är längre för dem och kräver
mer planering vid uppföljningsmöten och det kommer krävas en del körande för
dem att möta personer inskrivna i verksamheterna. Det finns deltagare som är
ålagda att regelbundet lämna drogtester för att kunna vara inskrivna i
verksamheten. Dessa tester utförs i centrala Munkedal.
Det är svårare att ta sig till Dingle än till Munkedals centrum med kollektivtrafik
vilket gör det svårare för deltagarna att ta sig till och från sysselsättning. Det kan
medföra högre kostnader för vissa deltagare.
Om Jobbcentrum och Paviljongen flyttar till Dingle kommer ändå vissa delar av
verksamheten vara kvar i centrum, vilka då blir avskärmad från övrig verksamhet.
De verksamheter som idag är avskärmade får istället närmare till kollegor.
En flytt innebär att verksamheten i utförande kommer att vara mer beroende av
transporter. Detta kan medföra något ökade kostnader för drivmedel samt större
påverkan på miljön.
Konsekvens av att vara kvar i nuvarande lokaler
Förvaltningen kan inte se att det är möjligt för verksamheten att vara kvar i
befintliga lokaler. Av arbetsmiljö-, säkerhets- och tillgänglighetsskäl kommer
omfattande renoveringar behövas för att kunna fortsätta bedriva verksamheten.
Ska lokalerna renoveras kommer tillfälliga lokaler för verksamheten behövas. Den
volymökning hos Jobbcentrum vi bedömer kommer att komma kan inte mötas i
befintliga lokaler. Vi får helt enkelt inte plats.
De personer som söker försörjningsstöd kan då eventuellt inte få möjlighet till en
plats på Jobbcentrum vilket förlänger tiden till egen försörjning.
Individ och Familjeomsorgen ser att en eventuell nedläggning av fritidsgårdarna
skulle kunna medföra att det blir fler barn och unga som inte ges möjlighet till en
trygg och säker fritid med vuxennärvaro.
Att flytta delar av verksamheten alternativt hitta andra lokaler
Om delar av verksamheten skulle flyttas ut från befintliga lokaler skulle eventuellt
renoveringsbehovet bli mindre. Det finns möjlighet att splittra dessa två
verksamheter och förlägga dem på olika platser i kommunen. Jobbcentrum, som
har de största fördelarna av en flytt till Dingle, skulle kunna flyttas och Paviljongen
skulle då kunna flytta in i de lokaler Jobbcentrum har idag. Dessa lokaler kräver
färre och mindre kostsamma renoveringar för att bli funktionella. Alternativt skulle
man kunna titta på andra lokaler för båda eller någon av verksamheterna.
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Barn- och utbildningsförvaltningens
konsekvensanalys av flyttkedjan till
Utvecklingscentrum Munkedal.
Nuläge
Utvecklingscentrum Munkedal har redan en omfattande verksamhet i
Dingle. Kunskapens Hus som är den största enskilda aktören. Under
enheten ingår all vuxenutbildning i Munkedals kommun, vilket är SFI
(Svenska För Invandrare), Uppdragsutbildningar, Lärlingsutbildning
och Yrkesvux. Vidare organiserar Kunskapens hus Munkedals
kommuns ungdomsgymnasium (Processtekniska gymnasiet och IMprogrammet) samt gymnasiesärskola.
Den samlade personalstyrkan är 46 årsarbetare och i dagsläget är
elevantalet ca 460 elever.
Kunskapens Hus administrerar också den interkommunala
ersättningen för Munkedals kommuns samtliga gymnasieelever. Detta
innebär även administration kring busskort, inackorderingsbidrag,
kontantersättningar mm. Dessutom är Kunskapens Hus ansvarig för
kommunens informations- och uppföljningsansvar.
Konsekvenser av att AME flyttar till Utvecklingscentrum
Munkedal i Dingle
Om AME flyttar sin verksamhet till Dingle, öppnas nya möjligheter till
samverkan och samarbete med Kunskapens hus.
Samverkansvinster uppstår vad gäller lokaler, personal men framför
allt för deltagarna/eleverna. Stora delar av AME:s deltagare är
potentiella elever till Kunskapens hus. Vi vet att utbildning många
gånger är en förutsättning för arbete, integration och inte minst egen
försörjning.
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Under de senaste åren har Kunskapens hus startat ett stort antal
yrkesvux-utbildningar och till hösten planeras start av ytterligare tre
yrkesutbildningar i samverkan med den lokala byggbranschen. Detta
möjliggörs genom statsbidrag från Skolverket, en regional samverkan
med vuxenutbildningen i Lysekil och Sotenäs samt väldigt
gynnsamma förutsättningar vad gäller lokaler och utemiljöer.
Bidraget från staten baseras på hur många yrkesvuxplatser vi kan
producera. Yrkesvuxplatserna finansieras helt och hållet av statliga
medel.
Den fysiska närheten, vilket en flytt av AME:s verksamhet till Dingle
kommer att innebära, ger mycket stora samordningsvinster mellan
verksamheterna. Lämpliga deltagare från AME skulle på ett naturligt
sätt lotsas in i vuxenutbildningens utbildningar. Vuxenutbildningen
kan då rekvirera statliga medel för dessa utbildningar, samtidigt som
deltagarna/eleverna får ett skriftligt intyg/betyg för den utbildning de
genomgått. Detta skulle i sin tur innebära att eleven har större
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden eller fortsätta
studera, vilket leder tills minskade utgifter för försörjningsstöd.
Det finns också elever på Kunskapens hus som behöver varva, eller
göra uppehåll med sina teoretiska studier och i stället delta i AME:s
mer praktiska verksamheter.
Samverkan med det lokala näringslivet är ett viktigt fundament till
integrationen och inkludering i samhället.
Genom att organisera AME tillsammans med Vuxenutbildningen kan
Munkedals kommun på ett kostnadseffektivt sätt ta ett samlat grepp
över den kanske viktigaste utmaningen, som inte bara Munkedal utan
hela Sverige står inför, vilket är integration och
kompetensförsörjning.
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Kultur o fritidsförvaltningens konsekvensanalys
gällande flytt av verksamheter
Nuläge
Ung Fritid är en del av verksamheten inom enheten Kultur & Fritid och driver idag
verksamhet i Örekilsgården samt Elevcaféet på Kungsmarksskolan. Örekilsgården
har öppet måndag, onsdag och fredag. Elevcaféet har öppet tisdag, torsdag och
fredag.
Båda verksamheterna är uppbyggda kring begreppet ”Öppen verksamhet” vilket
innebär att det är helt frivilligt och kostnadsfritt att delta. Verksamheten på
fritidsgården är uppbyggd kring fysisk aktivitet i olika former, spontanidrott, kultur
och demokrati m.m. Samarbetet med Kungsmarkskolan är mycket gott i alla led.
Sju personer är anställda och personaltätheten är flexibel och anpassas utifrån
aktiviteter och besökssiffror. Personalen arbetar med ledorden STÖDJA –
INSPIRERA – ENGAGERA och har ett fokus på att arbeta med bärande och hållbara
relationer. Personalen har fritidsledarutbildning och god kunskap inom sina
respektive ansvarsområden.
Personal anställda på tjänster ingår i grupperna är SSPF (Skolan, social, polis,
fritid) med individen i fokus, Konradgruppen med övergripande tonårstrender i
fokus samt Drogförebyggande arbete Kungsmarksskolan som enbart fokuserar på
det drogförebyggande arbetet på högstadieskolan.
Besökarna tillhör alla inom samhället förekommande grupperingar med olika
bakgrund. Alla ska behandlas lika och alla ska stå bakom den drogfria
verksamheten.
Besökssiffrorna för 2018 var enl. diagram:
900
800

Besökare 2018

700
600
500
400
300

Flickor

200

Pojkar

100

Totalt

0
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Folkhälsa
Ett samhälle som erbjuder en bredd inom kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till
gemenskap och sammanhang. Ung Fritid hjälper individer att bli självständiga och
erhålla utökad självkänsla. Samarbete i folkhälsofrågor har etablerats med
Ungdomsmottagningen och Elevhälsan.
Samarbetsmodell se nedan.

Ekonomi
Effekten av Ung Fritids arbete har medfört minskad belastning för Individ- och
Familjeomsorg. Arbetssättet inom organisationen har resulterat i få anmälningar till
SSPF. Enligt polisrepresentant i SSPF har Munkedal en betydligt lägre problematik
inom tonårsgruppen än i intilliggande kommuner.
Konsekvens av utebliven planerad flyttkedja
Blir det inte verkställighet på flyttkedjan riskerar vi att skapa stor oro både för
personal och ungdomar. Oro och osäkerhet ger sämre förutsättningar för det
långsiktiga arbetet med denna åldersgrupp.
Åtta års medvetet arbete har lett till dagens verksamhet och önskan är att kunna
fortsätta arbeta enligt denna modell i lämpliga lokaler.
Nuvarande lokaler har byggts upp av personal tillsammans med ungdomarna. I
lokalerna i f d Pipfabriken har personalen och ungdomarna sett en potential. Flytten
skapar glädje och engagemang i stället för oro och besvikelse. Lokalerna behöver
inte vara färdiga då ungdomarnas delaktighet i uppbyggnaden av ”Örekilsgården”
varit en stor del av det stora engagemeng som fortfarande finns i verksamheten.
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Byggnationen på Sohlberg förutsätter att byggnaderna (gamla affären och
en hall) rivs samt att gata och va byggs ut.
Det som förorsakar behovet av upprustningar av lokaler är (förutom
verksamhetsutveckling) möjligheten att etablera bostäder och lokaler för
verksamheter på Sohlbergs och i Örekilsparken. Totalt tillskapas möjlighet till 100150 lägenheter och ca 2000 m2 verksamhetslokaler. Det är Munkedals sista
”centrumnära” läge och det är viktigt att det exploateras på rätt sätt.
Enligt nuvarande tidplan kommer detaljplanen att antas i oktober 2019 av
Kommunfullmäktige. Byggrätter kan fördelas i samband med detta (villkor laga
kraft) vilket innebär att ”markanvisningars” innehåll bör diskuteras snarast.
Fördelning av preliminärt tre byggrätter bör ske över några år. Den första
markanvisningen/byggrätten innehållande ca 30 lägenheter och ca 1300 m2
verksamhetslokaler.
Tidsplan planarbete bifogas.
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VADHOLMEN, SÖDRA

Ä.nr: BN 2014-0124
2019
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

21/1

15/2

11/3

15/4

20/5

8/1

1/2

27/2

1/4

BEREDNING

10/1

4/2

1/3

KALLELSE (UTSKICK)

15/1

8/2

4/3

AKTIVITET

2016

SBN MÖTE
SISTA INLÄMNINGSDAG

Planprogram, PP

25/1

BN Godkänner PP

3/2

Programsamråd, PS

31/3

Programsamrådsredogörelse, PSR

26/5

BN Godkänner, PSR

15/6

Samrådshandlingar, SH

Aug

Sep

17/6

19/8

7/5

31/5

5/4

10/5

8/4

13/5

SBN godkänner, SH
Kungörelse

17/4

Samråd

22/4

Nov

Dec

16/9

8/11

16/12

6/8

3/9

23/10

3/12

3/6

9/8

6/9

28/10

6/12

10/6

12/8

9/9

1/11

9/12

Okt

Jan

Kommentarer

6/5
7/5
20/5

Granskningshandlingar, GH

31/5

SBN godkänner, GH

17/6

Underrättelse

19/6

Granskning

24/6

Granskningsutlåtande, GU
SBN godkänner, GU

Jul

1/4
15/4

Samrådsredogörelse, SR
SBN godkänner, SR

UTÖKAT
FÖRFARANDE

15/7
6/8
19/8

Antagandehandlingar, AH
SBN godkänner detaljplanen, AH
KS godkänner detaljplanen, AH
KF antar detaljplanen, AH
Laga Kraft

Sista inl.dag 26/8

19/8
9/9
23/9

(28/10)
+3v
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Sammanträdesdatum

2019-02-11
§ 33

Dnr: KS 2018-566

Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12, § 265 att återremittera rubricerat
ärende för att få en rapport om den samlade investeringsvolymen hittills, en plan
över utväxling av externa lokaler samt en grov bedömning av framtida nyttjande
av lokaler inklusive investeringsbehov. Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14,
§ 13 att överlämna ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet på sammanträde 2019-01-21, §
9.
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att
planlägga/bebygga ”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande
åtgärder:
- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken.
- AME (finns i Pipfabriken och gamla kommunförrådet) flyttar till hus 13
och hus 18.
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga
kommunförrådet.
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4.
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni
2020.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2018-11-26.
Tjänsteskrivelse 2018-12-27.
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 9.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från projekt 1109
(tillbyggen Kunskapens Hus) och 2000 tkr från projekt 1114
(Kungsmarksskolans kök/kafé) till åtgärder på Utvecklingscentrum.



Kommunfullmäktige beslutar att anslå 4,0 mnkr i 2019 års budget för
åtgärder på Utvecklingscentrum.



Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1,1 mnkr för ombyggnad av
övervåningen i Sporren.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2019-02-11
Forts § 33
Yrkande
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Att kommunstyrelsen särskilt yttrar sig om att
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
att presentera andra alternativ för fritidsgården och därmed kunna låta
arbetsmarknadsenheten vara kvar i befintliga lokaler tillsvidare och att
vinkelbyggnaden på Utvecklingscentrum, byggnad 13 och 18, inte behöver
byggas om.
SD-gruppen: Bifall M-gruppen och Göran Nybergs (L) yrkande.
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och Mgruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att särskilt
yttra sig över förslaget.
Omröstning
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till M-gruppen med fleras yrkande
Nej-röst: Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Mathias Johansson (SD)
Pontus Reuterbratt (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Pia Hässlebräcke (S)
Resultat

Justerandes sign

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-11
Forts § 33
Kommunstyrelsens yttrande över samhällsbyggnadsnämndens förslag
till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för att presentera andra alternativ för
fritidsgården och därmed kunna låta arbetsmarknadsenheten vara kvar i
befintliga lokaler tillsvidare och att vinkelbyggnaden på
Utvecklingscentrum, byggnad 13 och 18, inte behöver byggas om.

Reservation
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Pia Hässlebräcke (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§9

Dnr: SBN 2019–27

Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde 2018-12-12 kompletteringar av
rubricerat ärende. Ärendet återremitterades. Kompletteringarna avsåg:
- Investeringar hittills på UC?
- Hur går det med flyttkedjan?
- Framtida nyttjande av lokalerna på UC samt framtida lokalbehov?
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att planlägga/bebygga
”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande åtgärder:
- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken.
- AME (finns i Pipfabriken och gamla kommunförrådet) flyttar till hus 13 och
hus 18.
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga
kommunförrådet.
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4.
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni
2020.
Beredning
Tjänsteskrivelse; Fastighetschef, Förvaltningschef
KS sammanträdesprotokoll §265
KSAU sammanträdesprotokoll §244
Skrivelse; Fastighetschef, Förvaltningschef

2018-12-27
2018-12-12
2018-11-26
2018-11-26

Yrkande
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall.
Sven-Arne Thorstensson (M) yrkar på återremiss för att ärendet ska kompletteras
med kostnadsunderlag mm.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras,
och finner att frågan ska avgöras idag.
Reservation
Sven-Arne Thorstensson: Härmed reserverar jag mig mot bifallsbeslutet angående
§9. Reservationen grundas på att kostnadsunderlag eller alternativa åtgärder inte
finns för att säkerställa den s.k. flyttkedjan.
Reservationen gäller hela investeringsredovisningen för Utvecklingscentrum 2019.
Beslut




Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från projekt 1109
(tillbyggen Kunskapens Hus) och 2000 tkr från projekt 1114
(Kungsmarksskolans kök/kafé) till åtgärder på Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på
Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i
Sporren.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-566

TJÄNSTESKRIVELSE

Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på
Utvecklingscentrum
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren.

Uppdrag
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde 181212 kompletteringar av rubricerat
ärende. Ärendet återremitterades. Kompletteringarna avsåg:
- Investeringar hittills på UC?
- Hur går det med flyttkedjan?
- Framtida nyttjande av lokalerna på UC samt framtida lokalbehov?
Kommunstyrelsen har 190114 beslutat att överlämna ärendet till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Förvärv/försäljning
UC förvärvades 2017 för 28000 tkr. Därefter har följande försäljningar skett:
- Försäljning skog (omr 6, 8 o 10)
7820 tkr
- Försäljn Bärby
375 tkr
- Försäljn Stärken
6200 tkr
- Försäljn omr 4
600 tkr
- Försäljn omr 5
1865 tkr
- Försäljn omr 7
500 tkr
Totalt sålt för
17360 tkr
På gång är:
- Försäljn omr 1(skog)
- Försäljn hus Kallkärrsvägen (hus 15)
Investeringar
Åtgärder 2016
- Ombyggnad hus 3 och 4 för Put/Asyl.
- Ventilationsåtgärder i hus 39.
Åtgärder 2017
- Ombyggnad hemkunskapskök i hus 39.
- Vent och belysning i klassrum i hus 19.
- Anpassning i hus 36 för AME.
- Nytt tak på hus 35 påbörjat.
-

Räcken, dörrar hus 1
Larm- och passagesystem hus 35
Ramp, handikapptoalett och hörslinga i Sporren
Ny belysning i två klassrum samt
renovering toalett i hus 35.
- Fönster, fasad etc på hus 36.

3,5-4 mnkr
200 tkr
352 tkr
116 tkr.
530 tkr
2017 300 tkr
2018 850 tkr
90 tkr
237 tkr
190 tkr
40 tkr.
60 tkr.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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- Arbetsmiljöåtgärd samt åtgärder för
ökad driftssäkerhet på flisanläggningen
- Ombyggnad hus 3 för hemtjänsten.

120 tkr
1200 tkr

Åtgärder 2018
- Ugn, grytor kök hus 35
- Rivning hus 28
- Fönster och fasad på hus 38
- Inre åtgärder hus 38
- Renovering hiss hus 35
- Yttre underhåll hus 3
- Solskyddsfilm hus 35
- Sporren invändigt.
- Belysning hus 3
- Oljetanksarbete
- Larm- o passagesystem hus 38
- Belysning hus 19
- Lektionssal o kontor i hus 8 o 9
- Utgödsling hus 40
- Upprustning hus 37 två kontor
- Snörasskydd, skyltar div hus
- Målning lusthus
- Motorvärmare hus 3
- Upprustning hus 3

119 tkr
96 tkr
1123 tkr
856 tkr
450 tkr
355 tkr
50 tkr
500 tkr
52 tkr
35 tkr
227 tkr
130 tkr
233 tkr
78 tkr
27 tkr
25 tkr
12 tkr
55 tkr
895 tkr

Åtgärder 2019
- Anpassning AME hus 18 o hus 13
- Yttre underhåll hus 4
- Ombyggnad hus 4 till lektionssalar mm
- Fönster, fasad, målning hus 39
- Golv, maskiner, brunnar i storkök hus 35
- Målning hus 6
- Lås o larm hus 3

5100 tkr
355 tkr
1600 tkr
1200 tkr
400 tkr
175 tkr
227 tkr

Byggnaderna utnyttjande
Byggnader som inte utnyttjas alls är:
Hus 5: tidigare bostadsrum
Hus 12: kontor
Hus 16: Förråd/maskinhall
Annonserade kommande behov
Gymnasiefriskolan: Hus 16 för hästutbildning
Gymnasiefriskolan: resterande del av Hus 2
Flyttkedjan
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att planlägga/bebygga
”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande åtgärder:
- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken.
- AME (finns i Pipfabriken och ga kommunförrådet) flyttar till hus 13 och hus 18.
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga kommunförrådet.
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4.
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni
2020.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Satsningar på kommunala lokaler för i första hand kommunal verksamhet. Externa
lokaler kan lämnas om tidplaner hålls.
Facklig samverkan enligt FAS05
Sker vid verksamhetsförändringar och lokalförändringar.
Barnkonventionen
Aktuella åtgärder berör inte barn.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Johansson
Fastighetschef

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-566

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson
Fastighetschef

Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på
Utvecklingscentrum
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra kommunalt
uppsatta mål, tex att få fram bostäder.
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i Utvecklingscentrum
ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att genomföra detta och
samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder.
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum:
- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc, kostnad ca 2000 tkr.
Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i byggnad 19 för
ca 10 mnkr.
- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från Pipfabriken och
Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor del
tillgänglighetsanpassningar.
- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är dels
anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.
- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om övervåningen
från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet mm. Kostnaden
bedöms uppgå till 1 100 tkr.
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.:
- Proj 1109 Tillbyggn Kunskapens Hus – 1000 tkr
- Proj 1114 Kungsmarkskolans kök/cafe – 2000 tkr
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder i
Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska fungera.

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

34

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ytterligare ombyggnader i Utvecklingscentrum. Där går fler elever nu än någonsin
tidigare men väldigt få bor på anläggningen. Dessa inackorderingsrum behöver
byggas om till annat eller rivas.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschefen
Sektorchef Barn och utbildning
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum
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§ 45

Dnr: KS 2018-565

Målprocess 2020–2023 – Beslut om inriktningsmål
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:
x
x
x
x

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
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-27.
Styrdokument – Styr- och ledningssystem i Munkedals kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande inriktningsmål för
Munkedals kommun för perioden 2020-2023:
x Alla ska vara anställningsbara
x Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
x Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån
behov
x Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Yrkande
M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till förvaltningens
förslag.
Protokollsanteckning
S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Återkommer i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-11

Forts § 45
Kommunstyrelsens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande inriktningsmål för
Munkedals kommun för perioden 2020-2023:
x Alla ska vara anställningsbara
x Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
x Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån
behov
x Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Expedieras
Kommundirektör
Processutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-565

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.

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

38

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

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Processutvecklare

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

41

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.

1. Grundläggande förutsättningar
o
o
o
o

Gemensam värdegrund
Organisation/roller/fördelning
Styrdokument
God ekonomisk hushållning

2. Omvärldsbevakning
3. Målstyrning
o
o
o
o
o

Vision
Inriktningsmål
Verksamhetsmål
Verksamhetsplaner
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.

Gemensam värdegrund

Organisation/ansvarsfördelning roller

Styrdokument

God ekonomisk hushållning

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.
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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 Räddningstjänsteförbundet 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)

Gyllene zonen

Tjänstemän (hur)

•Mål/riktlinjer
•Tydliga beslut
•Resurstilldelning
•Tolkar folkets vilja
•Bildar opinion

•Dialog
•Öppenhet
•Förtroende
•Tillit
•Medvetenhet

•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.

49

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 ekonomistyrning, 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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Vision

Inriktningsmål

•beskriver ett önskat läge
•längre än 10 år
•beslutas av Kommunfullmäktige

•utifrån politiska prioriteringar
•i dialog med förvaltning och med stöd av omvärldsanalys
•gäller över planeringsperioden och antas av Kommunfullmäktige
•är gemensamma för alla nämnder

Förtroendevalda

Verksamhetsmål

Verksamhetsplaner

Aktiviteter

•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

•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

Förvaltningen

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

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-ochframtidsideer.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.
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Det handlar om en konkretisering av inriktningsmålen. Målen ska vara uppföljningsoch 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
Antas av KF
Gäller för 10-20 år
Grund för
målstyrningsarbete

Inriktningsmål
Antas av
Kommunfullmäktige
Gäller över mandatperioden
4 år
Utgångspunkt från vision,
politiska prioriteringar samt
omvärldsanalys

Verksamhetsmål
Antas av nämnderna
Gäller 1 år
Utgångspunkt från
inriktningsmål
Kopplas till mix av mått

Verksamhetsplaner
Godkänns av nämnderna
Gäller 1 år
Utgångspunkt från
verksamhetsmålen och dess
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
Mål
Politisk nivå

Förvaltnings nivå

Uppföljning

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

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

6. Bilaga 1. Regler för ekonomistyrning
Ekonomistyrningsreglerna innehåller ramverket för den styrmodell
kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens
verksamheter sker.
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Omvärldsanalys
Underlag för det politiska målarbetet
2019-02-21
Dnr KS 2018-565

55

Innehåll
1.

Inledning ........................................................................................................ 3

2.

Hållbar utveckling ............................................................................................ 4

3.

Ekonomi ......................................................................................................... 5
3.1.

Välfärdens utmaningar ............................................................................... 6

3.2.

Ekonomi - Munkedal .................................................................................. 6

3.3.

Befolkningsutveckling ................................................................................ 9

4.

Folkhälsa .......................................................................................................11

5.

Integration och inkludering ..............................................................................13

6.

Miljö .............................................................................................................15

7.

Infrastruktur ..................................................................................................16
7.1.

Transporter och utsläpp ............................................................................17

8.

Digitalisering..................................................................................................18

9.

Kompetensförsörjning .....................................................................................20
9.1.

Den kommunala kompetensförsörjningen ....................................................20

10. Utvecklingscentrum Munkedal ..........................................................................23
11. Attraktiv arbetsgivare .....................................................................................24
12. Kommunens varumärke ..................................................................................25
13. Bilaga: SWOT-analyser ...................................................................................26

Sida 2 (32)

56

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.
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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 1940talet 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. 1990talets 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.
Sida 6 (32)
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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.
Sida 16 (32)

70

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.

Sida 17 (32)

71

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 automatiseringsprocessen 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 mentorskapsoch 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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Sammanträdesdatum

2019-03-11
§ 47

Dnr: KS 2018-71

Reviderat reglemente för samhällsbyggnad
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
Samhällsbyggnadsnämndens 2019-02-15 § 28.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-02-11.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden:
x Nämnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala
fastigheter
x Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter
x Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr

Yrkande
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): 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.
S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Mgruppen med fleras yrkande.
Protokollsanteckning
SD-gruppen: Återkommer i kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-11
Forts § 47
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och Mgruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att särskilt
yttra sig över förslaget.
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.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-02-11

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr: SBN 2019–5

TJÄNSTESKRIVELSE

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden - ändring
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för
Samhällsbyggnadsnämnden:
- Namnsättning 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

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 eller, vid försäljning, ÖP eller andra dokument som visar framtida
markanvändning.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen påverkan
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Beslutet expedieras till:

2018-10-25

Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr: SBN 2019-5

Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:
Kommunfullmäktige 2018-11-29, § 106

Antagningsdatum:
2018-03-28, § 27
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare

89

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnder skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt
plan- och bygglagen (PBL). Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra.
Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag
och angivna riktlinjer.
2 § Nämnden är ansvarig för:
• Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
• Bostadsanpassning
• Kommunal måltidsverksamhet
• Kommunala städuppdraget i såväl kommunala som inhyrda lokaler
• Detaljplanearbete
• Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP
• Det totala kommunala försäkringsskyddet
• Energirådgivning
• Väghållning/trafiksäkerhet
• Förvaltning av kommunal mark
• Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom
• GIS/karta
• Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
• Strandskydd
Det innebär att nämnden ska besluta i ärenden om:
• Antagande av plan-/ramavtal
• Antagande av mindre planer
• Planbesked
• Adressättning
• Namnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala fastigheter
• Ansvara för drift och underhåll av kommunala fastigheter
• Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter
• Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser
• Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr
• Teckna och säga upp avtal om externa lokaler
• Uthyrning av kommunala lokaler till interna och externa parter
• Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fast egendom eller
kommunal mark
• Upplåtelse av allmän plats
• Lokala trafikföreskrifter
• Ansvar för lantmäteriförrättningar, ledningsrätter, intrångsersättning,
servitut mm
• Dispenser från strandskyddsbestämmelser
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
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Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer
Sammansättning
5 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ordföranden
6 § Samhällsbyggnadsnämndens ordförande åläggs att:
• leda nämndens arbete och sammanträden,
• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
• tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
• bevaka att nämndens beslut verkställs.
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är tillika samhällsbyggnadsråd.
Tidpunkt för sammanträden
7 § Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
8 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
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Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
17 § Delgivning med Samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av
Samhällsbyggnadsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer Samhällsbyggnadsnämnden vem som skall underteckna
handlingar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

11(24)

Sammanträdesdatum

2019-03-11
§ 42

Dnr: KS 2019-33

Utbetalning av partistöd 2019 – Centerpartiet
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Centerpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-12.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.
Beredning
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-22.
Redovisning av kommunalt partistöd 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
*
*

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen för kommunalt
partistöd 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Centerpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
4

Mandatstöd
46 500

Totalt
58 125

Yrkande
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson
(C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen för kommunalt
partistöd 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
*

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Centerpartiet i Munkedal enligt följande:

Utdragsbestyrkande

94

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-11

Forts § 42
Grundstöd
11 625

Mandat
4

Mandatstöd
46 500

Expedieras
Centerpartiet i Munkedal
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Totalt
58 125
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96
2019-02-22

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2019-33

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till
Centerpartiet i Munkedal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Centerpartiet i
Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
4

Mandatstöd
46500

Totalt
58125

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Centerpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-12.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Centerpartiet i Munkedal
Kommunsekreteraren

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

13(24)

Sammanträdesdatum

2019-03-11
§ 43

Dnr: KS 2019-34

Utbetalning av partistöd 2019 – Miljöpartiet
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Miljöpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-14.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.
Beredning
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-22.
Redovisning av kommunalt partistöd 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
*
*

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt
partistöd 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Miljöpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
1

Mandatstöd
11 625

Totalt
23 250

Yrkande
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson
(C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt
partistöd 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
*

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Miljöpartiet i Munkedal enligt följande:

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-11

Forts § 43
Grundstöd
11 625

Mandat
1

Mandatstöd
11 625

Expedieras
Miljöpartiet i Munkedal
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Totalt
23 250
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2019-02-22

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2019-34

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till
Miljöpartiet i Munkedal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Miljöpartiet i
Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
1

Mandatstöd
11 625

Totalt
23 250

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Miljöpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-14.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Miljöpartiet i Munkedal
Kommunsekreteraren

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

2019-03-11
§ 44

Dnr: KS 2019-40

Utbetalning av partistöd 2019 – Liberalerna
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Liberalerna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-25.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.
Beredning
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-22.
Redovisning av kommunalt partistöd 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
*
*

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt
partistöd 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Liberalerna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
2

Mandatstöd
23 250

Totalt
34 875

Yrkande
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson
(C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt
partistöd 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
*

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Liberalerna i Munkedal enligt följande:

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-03-11

Forts § 44
Grundstöd
11 625

Mandat
2

Mandatstöd
23 250

Expedieras
Liberalerna i Munkedal
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Totalt
34 875
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2019-40

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till
Liberalerna i Munkedal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna i
Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
2

Mandatstöd
23 250

Totalt
34 875

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Liberalerna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-25.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Liberalerna i Munkedal
Kommunsekreteraren

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