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Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

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

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

Det här gör vi genom att 
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• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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2019-03-25 Dnr: KS 2019-71 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen DILAB 
AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Dilab AB har under verksamhetsåret 2018, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2018 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag såsom bolagets 
bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och styrelseprotokoll. 

Av det som framkommit kan det konstateras att Dilab AB under verksamhetsåret 
2018, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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2019-03-25 Dnr: KS 2019-72 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
Munkedals Bostäder AB (Munkbo) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals Bostäder AB har under verksamhetsåret 
2018, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2018 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL.  Härtill kommer underlag såsom bolagets 
bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning, styrelseprotokoll. 

Av det som framkommit kan det konstateras att Munkbo AB under verksamhetsåret 
2018, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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2019-03-26 Dnr: KS 2019-73 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
Munkedal Vatten AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under verksamhetsåret 2018, har 
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2018 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag såsom bolagets 
bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och styrelseprotokoll. 

Av det som framkommit kan det konstateras att Munkedal Vatten AB under 
verksamhetsåret 2018, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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2019-03-25 Dnr: KS 2019-74 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen Rambo 
AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2018, har bedrivit 
sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2018 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag såsom bolagens 
bolagsordningar, ägardirektiv, årsredovisningar och styrelseprotokoll. 

Av det som framkommit kan det konstateras att Rambo AB under verksamhetsåret 
2018, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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2019-03-25 Dnr: KS 2019-75 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9§ kommunallagen 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under 
verksamhetsåret 2018, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 

Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2018 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag såsom bolagets 
bolagsordning och styrelseprotokoll. 

Av det som framkommit kan det konstateras att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB under 
verksamhetsåret 2018, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. Ägardirektiv saknas för bolaget. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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2019-04-01 Dnr: KS 2019-28 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Ulrika Skreberg Karlsson 
Registrator 
Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-
01-14, § 5

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-03-01 – 2019-03-31. 

Beslutet expedieras till: 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

1(2) 
Datum 
2019-03-01 – 2019-03-31 

Kommunstyrelsen 
Anmälan av delegationsbeslut för mars månad 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2019-03-26 71045 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.8 - Förlängning av avtal 
avseende fasta och mobila 
operatörstjänster samt 
transmissionstjänster med Tele2 
Sverige AB. 

Elin Johansson 2019-000061 

2019-03-26 71044 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.8 - Förlängning av avtal 
avseende support och underhåll av 
kommunens växel med Tele2 
Sverige AB. 

Elin Johansson 2019-000062 

2019-03-13 70965 I Handläggare färdtjänst 
och riksfärdtjänst 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 
Besluta om tillstånd till färdtjänst 
perioden 2019-02-01 -- 2019-02-
28. 

Inez Rössberg 
Andersson 

2019-03-01 71050 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 c - Tilläggsavtal har 
tecknats för avtal om digitala 
verktyg SML-IT med Atea Sverige 
AB. 

Elin Johansson 2018-000224 

2019-03-01 70838 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.8 - Teckna avtal med 
Visma Commerce AB gällande 
system för elektronisk beställning 
av faktura. 

Elin Johansson 2018-000271 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2019-03-01 70837 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 1.15 - Tecknat 
personuppgiftsbiträdesavtal med 
Visma Commerce AB gällande 
system för elektronisk beställning 
och faktura. 

Elin Johansson 2018-000271 

2019-03-01 70836 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 §5 
punkt 1.15 - Teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal med 
eBuilder Sweden AB gällande 
eBuilder e-handelstjänst. 

Elin Johansson 2019-000018 

2019-03-01 70832 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.8 - Teckna 
förlängningsavtal gällande 
personalvård med Falck Healthcare 
AB. 

Elin Johansson 2015-000380 

2019-03-01 69875 I Elin Johansson Delegationsbeslut 2017-02-22 §23 
punkt 2.5.2.3 - Beslut om att 
avbryta upphandling 

Elin Johansson 2018-000512 

2019-03-01 I Personalavdelningen Anställningsbeslut från område 
barn och utbildningsförvaltningen. 

Linda Rundahl 
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2019-03-25 Dnr: KS 2018-254 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Bertil Andersson 
Redovisningsekonom 
Ekonomienheten 

Årsredovisning 2018 för Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2018 års bokslut med redovisad resultaträkning, 
kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals 
kommunkoncern. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med 69,4 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lönenämndens verksamhetsberättelse. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från kommunens 
verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag.  

Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 12,5 mnkr för 2018 vilket är strax 
under det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr. Årets resultat, 12,5 mnkr, uppgår till 
1,9 procent av skatte- och bidragsintäkter vilket är något under resultatmålet för 
året som är 2,0 procent. Däremot är kommunfullmäktiges inriktningsmål, med ett 
resultat på 2,0 procent på lång sikt, uppfyllt.  

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott gentemot budget på -16,7 mnkr. 
Kommunledningskontoret och sektorerna Samhällsbyggnad samt Barn-och utbildning 
redovisar tillsammans överskott med 2,6 mnkr medan sektor Omsorg redovisar 
underskott med 19,2 mnkr. Byggnadsnämndens överskott uppgår till 0,3 mnkr. 
Lönenämnden redovisar ett nollresultat.  

Verksamheten nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 98 % av summan av 
skatter och generella statsbidrag (91,8 % 2017). Nettoinvesteringarna uppgick till 
28,3 mnkr (51,3 mnkr 2017 Självfinansieringsgraden är på grund av det positiva 
resultatet och relativt låga investeringsvolymen fortsatt betydligt över 100 procent 
och uppgick till 123 procent (142 procent). Någon nyupplåning har inte varit aktuell 
under året. Kassalikviditeten är mycket god och soliditeten förbättras ytterligare och 
är positiv även inklusive samtliga pensionsåtagande. 

Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2018, är samtliga tre 
finansiella mål helt uppfyllda. Av de sju inriktningsmålen bedöms alla sju vara delvis 
uppfyllda.  

Kommunkoncernens resultat uppgår till 14,8 mnkr (16,9 mnkr efter finansiella 
poster). I kommunkoncernen ingår Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB, 
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Dingle industrilokaler AB, Rambo AB, Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt 
Hyresrättsföreningen Sörbygården och Dinglegården. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Det positiva resultatet innebär att Munkedal för 2018 bedöms uppfylla kravet för god 
ekonomisk hushållning. För kommande år är det viktigt att fortsätta arbetet med att 
minska verksamhetens nettokostnader samt att få alla verksamheter i bättre balans 
med budgeten 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information om årsredovisning 2018 sker i ordinarie samverkan. 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunledningsgruppen 
Lönenämnden 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningskontoret 
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2019-03-26 Dnr: KS 2019-64 

VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Lars-Erik Hansson 

Resursfördelningsmodell inom äldreomsorg 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Att anta förslag till resursfördelningsmodell och att modellen används från och med 
budget 2020. 

Att Välfärdsnämnden får i uppdrag att införa modellen i sitt budgetarbete 2020. 

Att kommunfullmäktiges uppdrag om anpassning av kostnadsnivån till liknade 
kommuner inom äldreomsorg ska beaktas i införandet av resursfördelningsmodellen 

Sammanfattning 
I Kommunens Mål- och resursplan för 2019 samt plan 2020-2021 beslutades om ett 
uppdrag till ekonomienhet om att ta fram förslag på en ny resursfördelningsmodell. 
”Kommunfullmäktige beslutar att ekonomienheten tar fram förslag på en ny 
resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nuvarande resursfördelningsmodell inom 
äldreomsorgen utifrån de parametrar man har inte är optimal. Modellen tas i bruk 
2020”. Med det framtagna förslaget ses uppdraget som slutfört. 

Förslaget till resursfördelningsmodell 
Grundförutsättningar för resursfördelningsmodellen är att den ska vara transparant 
och enkel att förstå. Den ska möjliggöra en uppföljning som tydligt visar på 
avvikelser mot budget. Den ska även kunna användas för att simulera effekter av 
förändringar. Förslaget är avgränsat till att omfatta hur resurser ska fördelas till 
särskilt boende och hemtjänst. 

Resursfördelning till särskilt boende 
Grunden för budget till särskilda boende är fastställt antal platser.  
Anslaget som fördelas till varje boendeenhet ska täcka alla direkta kostnader för 
boendet. Utgångspunkten är personalstruktur, personaltäthet och 
verksamhetsinriktning. Nämnden fastställer personaltäthet och struktur. 
Förändring av resurserna genomförs endast vid en ändring av antalet platser. 
Sådana förändringar sker i kommunens budgetprocess och lyfts upp i 
välfärdsnämndens budgetförslag. 

Resursfördelning till hemtjänst 
Grunden för resursfördelningen till hemtjänsten utgår från antalet invånare över 65 
år. Fördelningen av resurser till hemtjänst föreslås ske utifrån nyttjandegrad och en 
snittberäkning av timmar per person och år med ett fastställt timpris. För kunna 
beräkna volymförändringar kommande år används kommunens befolkningsprognos. 

Fördelarna med den föreslagna modellen för äldreomsorg är 
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• Resurserna fördelas på ett likvärdigt transparant sätt utifrån den verksamhet som bedrivs
• Tydligare budgetansvar
• Ger en bättre kontroll vilka kostnader man budgeterar
• Förenklar planering och jämförelser

Kommunfullmäktiges uppdrag om anpassning av kostnadsnivån till liknade kommuner inom 
äldreomsorg 
Kommunfullmäktige har beslutat om en målsättning att verksamheten ska ha samma 
kostnadsnivå som liknande kommer. Även om förslaget till fördelningsmodell inte 
innebär några direkta kostnadsminskningar kommer den att underlätta jämförelser 
av verksamheten mellan kommuner. Det gör det möjligt för Välfärdsnämnden att 
fatta väl avvägda beslut som leder till uppfyllelse av fullmäktiges mål.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Alla ekonomiska konsekvenser som modellen ger ska hanteras i kommunens 
ordinarie budgetprocess.  

Beslutet expedieras till: 
KS 
Välfärdnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Nytt förslag till resursfördelning inom äldreomsorg 2020 

Resursfördelningsmodellen ska vara transparant och enkel att förstå. Den ska möjliggöra en uppföljning som 
tydligt visar på avvikelser mot budget. Den ska även kunna användas för att simulera effekter av förändringar 
Förslaget är avgränsat till att omfatta hur resurser ska fördelas till särskilt boende och hemtjänst. 

Resursfördelning till särskilt boende 
Grunden för budget till särskilda boende är fastställt antal platser.  
Anslaget som fördelas till varje boendeenhet ska täcka alla direkta kostnader för boendet. Utgångspunkten är 
personalstruktur, personaltäthet och verksamhetsinriktning. Nämnden fastställer personaltäthet och struktur. 

Förändring av resurserna genomförs endast vid en ändring av antalet platser. Sådana förändringar sker i 
kommunens budgetprocess och lyfts upp i välfärdsnämndens budgetförslag. 

Fördelarna med den föreslagna modellen är 
• Rättvist, jämnare resursfördelning av personaltätheten på de olika särskilda boenden (lika för alla)
• Resurserna fördelas på ett mer likvärdigt sätt utifrån den verksamhet som bedrivs
• Tydligare budgetansvar
• Ger en bättre kontroll vilka kostnader man budgeterar
• Budgeterad plats – lätt att anpassa till vilken nivå vi vill ha i kommunen
• Förenklar framtida planerande vad en plats kostar
• Jämförelser med andra kommuner blir lättare

I Bilaga 1 finns en beräkning av personalresurser till särskilt boende enligt denna modell (med utgångpunkt i 
nuvarande kostnadsläge och volymer). 

Resursfördelning till hemtjänst 
Grunden för resursfördelningen till hemtjänsten utgår från antalet invånare över 65 år. Utifrån 
befolkningsandelen fördelas resurser till hemtjänst utifrån nyttjandegrad och en snittberäkning av timmar per 
person och år med ett fastställt timpris. För kunna beräkna volymförändringar kommande år används 
kommunens befolkningsprognos.

Beskrivning av modellens olika delar och hur de används i resursberäkningar, 

Befolkning 
Antalet invånare över 65 år. Nyttjandegrad av hemtjänst utgår från verkligt utfall i den delen av befolkningen. 
Kommunens befolkningsprognos används för att beräkna volymförändringar i planperioden. 

Verkställda timmar 
Av de som nyttjar hemtjänst görs en beräkning av antal verkställda timmar i snitt per person/år. 
Antal timmar beror på biståndsbedömningen av hemtjänsttagarnas behov. 

Timpris 
I modellen används den beräkningsmodell för timpris som används idag inom hemtjänsten. Timpriset i baseras 
på lönekostnader, kringtid 35 %, administrativa kostnader (administratör), övriga kostnader som bilar, material, 
telefoni/data och utbildning. Uppräkning sker med Omvårdnadsprisindex (OPI). Lokaler och chefer ligger som 
fast tilldelning. 

Timpriset justeras med en schablon för glesbygd och tätort. HSL kompensation ligger inte med i timpriset utan 
kompenseras utifrån ett pålägg av 20 % av de antal verkställda timmar som verkställts SoL. 
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Avstämning/Uppföljning 
Inom hemtjänstverksamheten är budgeten preliminär fram till årsbokslutet för aktuellt år, eftersom den baseras 
på preliminära befolkningssiffror.  

Avstämning av volymer sker i samband med budgetuppföljningen (delårsrapport april/aug) av 65+, varvid en 
fordran/skuld uppstår i förhållande till preliminär budget. Reglering av fordran/skuld sker i samband med bokslut 
för respektive år då avräkning sker mot det verkliga utfallet 65+. En justering sker även av kommande års 
budgetramar utifrån resultatet av den årliga avräkningen. 

Fördelarna med den föreslagna modellen är 
• Resurserna fördelas på ett likvärdigt transparant sätt utifrån den verksamhet som bedrivs
• Tydligare budgetansvar
• Ger en bättre kontroll vilka kostnader man budgeterar
• Förenklar planering och jämförelser

I Bilaga 2 finns beräkningar som visar på ekonomiska konsekvenser i förhållande till nuvarande budget för 
verksamheten. 
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Bilaga 1 

SAMMANSTÄLLNING AV TÄTHET OCH ÅRSARBETARE INOM SÄRSKILT BOENDE 

Enhetens namn S:A kommun Allégården Ekebacken Dingle* Hedekas
- Antal boendeplatser demens 58 48 0 0 10
- Antal boendeplatser somatik 58 0 33 7 18
- Antal boendeplatser korttid 18 0 2 16 0

Summa platser kommunen 134 48 35 23 28

Täthet
Personaltäthet för dag/kväll 0,61 0,61 0,61 0,61
Personaltäthet demens 0,68 0,68 0,68 0,68
Personaltäthet för kortids 0,65 0,65 0,65 0,65
Personaltäthet för natt 0,16 0,16 0,16 0,16

Personalkostnader
Lönekostnader för dag/kvällspersonal Belopp Belopp Belopp Belopp
Månadslön (usk heltidstjänst)* 25 585 25 585 25 585 25 585
Semesterdagstillägg 1,56% 399 399 399 399
Vikariekostnd 13% 3 326 3 326 3 326 3 326
OB kostnad 15% 3 838 3 838 3 838 3 838
Sjuklön 2% 512 512 512 512
Månadslön totalt 33 660 33 660 33 660 33 660
Årslön 403 916 403 916 403 916 403 916
PO 39,46% 159 385 159 385 159 385 159 385
Årslön inkl. PO 563 301 563 301 563 301 563 301

Årslön per plats 383 044 343 613 343 613 357 696

Lönekostnader för nattpersonal Belopp Belopp Belopp Belopp
Månadslön (usk heltidstjänst) 25 585 25 585 25 585 25 585
Semesterdagstillägg 1,56% 399 399 399 399
Vikariekostnd 13% 3 326 3 326 3 326 3 326
OB kostnad 31% 7 931 7 931 7 931 7 931
Sjuklön 2% 512 512 512 512
Månadslön totalt 37 753 37 753 37 753 37 753
Årslön 453 039 453 039 453 039 453 039
PO 39,46% 178 769 178 769 178 769 178 769
Årslön inkl. PO 631 808 631 808 631 808 631 808

Årslön per plats 101 089 101 089 101 089 101 089

Årskostnader totalt i tkr utifrån täthet 62 317 23 238 15 643 10 589 12 846
Budgeterade lönekostnader 2018 56 135 21 929 12 958 8 940 12 308

Faktiskt utfall lönekostnader 2018** 61 955 24 635 14 449 10 911 11 960
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Bilaga 2 

Beräkning resursfördelning hemtjänst välfärdsnämnd från kommunfullmäktige 

Befolkningsprognos 65+ och nyttjandegrad  

Utifrån befolkningsprognos 65+, nyttjandegrad hemtjänst och ett beräknat antal timmar i snitt per person/år och 
ett timpris kan resursfördelning ske till välfärdsnämnden. 

Målgrupp Utfall 
2017 

Utfall 
2018  

SCB 
2019 

SCB 
2020 

SCB 
2021 

Antal invånare 65+ antal prognos SCB 2019          2 548 2 588 2 618 2 664 2 662 

Antal personer som nyttjar hemtjänst 65+              184 187 189 192 192 

Personer som nyttjar hemtjänst 
Förändring, antal prognos 65+ +2,9 2,2 3,3 -0,1 

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 
Munkedal 

       
              7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 
Liknande kommuner äldreomsorg, Munkedal, 2017 

 
 7,3 - - - 

Av de invånare som är 65+ (2 588 personer) nyttjade 187 personer hemtjänst under 2017  
(nyttjandegrad 7,2 %) Utifrån föregående års statistik är det 7,2 % som nyttjar hemtjänst i Munkedal.  
Munkedal ligger liknande jämförbara kommuner under 2017. Inför budget 2020 skulle det innebära att 
Kommunfullmäktige ska fördela till hemtjänsten för 192 personer.  

Beräknat antal timmar per person SoL och HSL månad och år 
En beräkning är gjort utifrån senaste utfall hur många verkställda timmar snitt en person i hemtjänsten har i 
månaden i Munkedal. 39,3 timmar/månad är snittet för en person som nyttjar hemtjänst. Det är 471,9 timmar 
i året. Snitt timmarna behöver årligen prövas i resursfördelningen från KF då Munkedal ligger högt.  

Verkställda timmar snitt per person 
Utfall 
2018 

Prognos 
2019 

Antal timmar, snitt per person/månad (Magna Cura) SOL  inkl. HSL   40,9   39,3 

Antal timmar, snitt per person/år (Magna Cura) SOL  inkl. HSL 491,1 471,9 
Antal timmar, snitt per person/år (Magna Cura) SOL  inkl. HSL Landsbygd 63 % 309,4 297,3 
Antal timmar, snitt per person/år (Magna Cura) SOL  inkl. HSL tätort 37 % 181,7 174,6 

Jämfört med jämförbara kommuner så ligger Munkedal högt och ambitionen är att minska timmar 

2014 2015 2016 
 Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och 
månad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, 
timmar/hemtjänsttagare 

 Liknande kommuner 
äldreomsorg, Munkedal, 
2017 28 27 26 

 Munkedal 38 42     41 
Källa: Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, 
timmar/hemtjänsttagare kolada (N21826) 
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Prissättning/timme och prislapp per person/år 
Timpriset är uträknat för både externa utförare och egenregi (LOV).  Timpriset i egenregi baseras på 
lönekostnader, kringtid 35 %, administrativa kostnader (administratör), övriga kostnader som bilar, material, 
telefoni/data och utbildning. Uppräkning sker med OPI. Lokaler och chefer ligger som fast tilldelning. 

Timpriset har justerats med en schablon för glesbygd och tätort. HSL kompensation ligger inte med i timpriset 
utan kompenseras utifrån ett pålägg av 20 % av de antal verkställda timmar som verkställts SoL. 

År  2018 2019 2020 

Timpris snitt inkl. kringtid 417 427 440 
Timpris glesbygd 105% 438 450 462 
Timpris tätort 95% 396 407 418 

Kompensation av lönerevision ges i ökat anslag som ska täcka den beräknade OPI uppräkningen. 

År Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 
Budgeterad kostnad per hemtjänsttagare 
snitt 

199 345 204 833 210 320  

Den budgeterade kostnaden för hemtjänsttagare utgår från timpris, antal timmar snitt per år med 
hänsyn till landsbygd 63% eller tätort 37 % och inklusive löneökning.  

Budgetering av resursbudget hemtjänst från KF 

Budget utfall 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 

Budgeterad hemtjänsttagare (63 % landsbygd / 37% tätort) 199 345 204 833 210 320 

Antal budgeterade personer KF 65+ hemtjänst resursfördelning 

Antal budgeterade personer hemtjänst Välfärd            188 172 192 

Antal budgeterade timmar landsbygd 63% 49 369 52 023 57 188 

Antal budgeterade timmar tätort 37 % 32 069 30 553 33 587 

Antal budgeterade timmar totalt (SoL +HSL) 81 438 82 577 90 775 

Hemtjänstbudget Landsbygd 63 % i kr 21 623 490 23 410 485 26 420 836 

Hemtjänstbudget Tätort 37%  i kr 12 699 510 12 435 220 14 039 190 

Hemtjänstbudget totalt kr 34 323 000 35 895 284 40 460 026 

Antal budgeterade årsarbetare 74,2 75,4 82,5 

Förändring av ram -2 193 198 1 573 672 4 565 161 

Utifrån uppdaterad befolkningsprognos för år 2020 skulle 192 personer som är 65+ kompenseras. Vilket innebär 
utifrån våra parametrar (HSL 20 %), timpris inkl. löneökning, landsbygd/tätort en budget på 40 460 026 kr ( 
90 775 timmar Sol+HSL). En ökning jämfört med den budget Välfärdsnämnden har 2019 med 4 565 161 kr.
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2019-02-27 Dnr: KS 2018-13 

Samhällsbyggnadsnämnden UTREDNING 

Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Utredning om ny skolenhet, multihall och ny förskola i 
centrala Munkedal. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en 
beställning för att bygga en ny 4-6 skolenhet på Kungsmarksområdet. 

Kommunfullmäktige ger Kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en 
beställning för att bygga en bollhall i anslutning till Kungsmarksskolan med 
omklädningsrum och förråd.  

Kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en 
beställning för att bygga ny förskola i anslutning till Kungshöjdens förskola på Brudås 
när detaljplanen för området ändrats.  

Kommunfullmäktige uppmärksammar nämnderna på att respektive nämnd ansvarar 
för att anslag söks för investeringar respektive drift. 

Sammanfattning Uppdrag 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
bygga: 

- en ny förskola inom Kungsmarksområdet i stället för på Brudås
- en ny skola i stället för tillbyggnader på Bruksskolan och Munkedalsskolan
- en ny multihall eller bollhall i anslutning till befintlig sporthall

Bollhall eller flexibel multihall 
Det enklaste och billigaste är att bygga en ”bollhall” inklusive fyra omklädningsrum 
samt förråd. Bollhallen byggs i direkt anslutning till sporthallen. Bollhallen bör ha 
fulla mått för tävlingsspel men inte läktare etc. 

En flexibel multihall rymmer förutom bollhall och omklädningsrum, mindre utrymmen 
för dans, musik etc för olika typer av föreningar. Eventuellt kan föreningar få ”fasta” 
utrymmen för sin mer administrativa verksamhet. Det finns även sammanträdesrum 
för styrelsemöten etc. Om en bollhall byggs kan föreningsrelaterade lokaler 
övervägas när Ekebacken eventuellt ställs om från äldreboende till annan 
verksamhet eller boende. 

Föreningar har vid sammanträffande påtalat det stora behovet av hall för bollspel. 
Även Barn- och Utbildningssektorn har påtalat ett stort behov av lokaler för idrott. 
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Kostnaden för en bollhall bedöms till 12 mnkr och för en flexibel multihall till 45-50 
mnkr. Båda varianterna ryms inom Kungsmarksområdet. Parkeringsplatser 
samutnyttjas med övrig verksamhet inom området.  

Ny skola på Kungsmarken 
Allmänt 
Hela Kungsmarksområdet är detaljplanelagt för skolverksamhet och därmed 
relaterade verksamheter. Processen från beslut om byggnation till färdigt bygge är 
därför relativt kort. 

Hur ser barn- och elevtalsutvecklingen ut i Munkedal? Det pågår byggnation av ca 
30-40 ”lägenheter” och pågående detaljplanering omfattar upp till ca 150 lägenheter
i centrala Munkedal.

Antal barn i Munkedal resp Stale under de gångna åren framgår av tabell: 

Födelseår Munkedal Stale 
2018 39 27 
2017 44 34 
2016 44 27 
2015 48 34 
2014 36 42 
2013 44 30 
2012 66 41 
2011 36 38 
2010 31 39 
2009 49 28 
2008 35 35 
2007 49 26 
2006 45 28 
2005 58 29 
2004 28 36 
2003 43 33 

Källa: BoU person (Procapita) sökdatum 190123 

Bruksskolan har ca 230 elever F-6 och där har placerats tre moduler för att täcka 
lokalbehovet. Bruksskolan är lämplig för och dimensionerad för ca 180 elever. 
Skolgården är begränsad och ett tillbygge (ca 500 m2) tar på lekytor etc. 

Munkedalskolan har ca 320 elever F-6 och där har placerats fyra moduler för att 
täcka lokalbehovet. Munkedalskolan är lämplig för och dimensionerad för ca 220 
elever. Skolgården är begränsad och ett tillbygge (1000 m2) tar på lekytor etc. 
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Om tillbyggnaden sker på dessa skolor finns ingen möjlighet till ytterligare 
skollokaler eftersom ytorna är förbrukade. Det strategiska beslutet (inkl anslag) från 
2017 anger en tillbyggnad på Bruksskolan för 30 elever (300 m2) och på 
Munkedalskolan för 25 elever (250 m2). Med nuvarande antal elever saknas plats för 
ca 20 resp 65 elever. Strukturbeslutet bör därför omprövas.  

Skolplacerade i Munkedal och på Stale 

Munkedalsskolan Antal 
Fsk klass 68 
1 41 
2 35 
3 46 
4 40 
5 44 
6 43 
Totalt 317 

Bruksskolan Antal 
Fsk klass 40 
1 37 
2 31 
3 28 
4 36 
5 28 
6 27 
Totalt 227 

Kungsmarksskolan Antal 
7 122 
8 116 
9 114 
Totalt 352 

Källa: Hypergene- placerade januari 2019 

Bruksskolan 2018 Munkedalsskolan 2018 
Alla 
kön 

Alla 
kön 

Alla 227 Alla 317 

F 40 F 68 

1 37 1 41 

2 31 2 35 

3 28 3 46 

4 36 4 40 

5 28 5 44 
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6 27 6 43 

Åk F-3 136 Åk F-3 190 

Åk 4-6 91 Åk 4-6 127 
50 elever som inte får 
plats  

100 elever som inte får 
plats 

Svårigheten är att bedöma hur många barn och elever som tillkommer när pågående 
byggnation är inflyttningsklar. Skolan ska alltså byggas för att rymma 150 elever 
plus den samhällsutveckling som kommer att ske de närmaste 10 åren. 
Förvaltningen föreslår en marginal på ca 80 elever. 

Uppdraget: Ny skola F-6 på Kungsmarken 
Den nya skolan byggs för ca 230 elever, dvs för ca 80 ”framtida” elever. Ytan blir ca 
2300 m2. Utformningen ska kunna medge ytterligare utbyggnad samt flexibel 
användning av lokalerna. 

Nybyggnationen innehåller tillagningskök och matsal, klassrum, arbetsrum mm. 
”Lekytor” tillskapas på ca 4500 m2. 

Kostnaden bedöms uppgå till 85 mnkr för skolbyggnaden och 10 mnkr för lekytor 
och tillfartsväg, dvs ca 95 mnkr. 

Konsekvenser 
För närvarande går barnen från Önnebacka förskola och Skorpans friförskola till 
Bruksskolan. Dessa kommer att splittras mellan Bruksskolan och ny skolenhet. 

Nya upptagningsområden skapas vilket kan leda till segregerad fördelning. T.ex. 
barnen som bor på Brudås går till gamla Munkedalskolan och barn som bor på 
Torreby och Gårvik går till nya skolan.  

Timplanen som är stadieindelad kan medföra svårigheter att rekrytera rätt 
lärarbehörigheter på fler enheter än idag.  

Förvaltningens förslag: Ny skola 4-6 på Kungsmarken 
Förvaltningen föreslår att den strukturförändring som genomförts i Dingle och 
Hällevadsholm, med indelningen F-3 resp 4-6, genomförs i Munkedal. Det innebär att 
Bruksskolan och Munkedalskolan blir F-3 -skolor och den nya skolan 4-6-skola. 
Detta för att få ett bättre flöde från åk F-9, uppnå likvärdighet, undvika segregerade 
skolområden, skapa bättre förutsättningar att tjänstefördela och rekrytera samt 
tillskapa goda samverkansmöjligheter mellan mellanstadiet och högstadiet. Skolan 
bör rymma 300 elever (3000 m2) inom Kungsmarksområdet.  

Nybyggnationen innehåller tillagningskök och matsal, klassrum, arbetsrum mm. 
”Lekytor” tillskapas på ca 6000 m2. 

Kostnaden bedöms uppgå till 110 mnkr för skolbyggnaden och 15 mnkr för lekytor 
och tillfartsväg, dvs ca 125 mnkr. 

Konsekvenser 
Eleverna inom nuvarande upptagningsområden för Munkedasskolan och Bruksskolan 
går 0-3 på Munkedalskolan respektive Bruksskolan och går sedan åk 4-6 på ny skola 
intill Kungsmarksskolan för att sedan börja på Kungsmarksskolan.  
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På Bruksskolan är det ca 135 elever i 0-3 och 92 elever 4-6. Munkedalskolan har 187 
elever i 0-3 och 126 elever i 4-6. 

Det innebär att det kommer att vara ”gott om plats” på Bruksskolan och 
Munkedalskolan för 0-3. Den nya skolan på Kungsmarksområdet bör byggas för ca 
300 elever och blir då ca 3000 m2 stor. 

Övrigt skolor 
Kostnaden för renovering av befintliga skolorna bedöms vara samma oavsett vilket 
alternativ som väljs. 

Munkedalskolans nuvarande matsituation är oacceptabel. Barnen måste äta mycket 
tidigt på Kungsmarksskolan och det är en stressig och skramlig miljö. De mindre 
barnen i förskoleklass behöver längre tid för att äta och mer omsorg och tillsyn. 

Livsmedelsverkets nya rekommendationer innebär att måltiderna en viktig del av 
lärandet och för allas välbefinnande. 

Det behöver byggas en ny matsal och kök i samband med det kan en aula tillskapas 
vilket saknas till större samlingar. 

Det saknas ändamålsenliga lokaler för bibliotek på både Munkedalskolan och 
Bruksskolan. Om Munkedalskolan och Bruksskolan blir 0-3-skolor kan utrymme 
tillskapas i befintliga lokaler. 

Specialsalar som musiksal, hemkunskapssal och slöjdsalar behövs på båda skolorna. 
För närvarande saknas lärararbetsplatser på båda skolorna (delvis löst i moduler). 

I samband med renovering behöver grupprum tillskapas för att kunna erbjuda 
anpassade lärmiljöer.  

I och med fler barn behövs även ytor till fritidshemsverksamhet som är anpassade 
till läroplanen för fritidshemmen.  

Ny förskola 
Uppdraget 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 
investerings- och driftskostnader för befintlig respektive föreslagen förskolestruktur i 
centrala Munkedal. Den föreslagna strukturen ska redovisas med 12/15 barn per 
avdelning resp 18 barn per avdelning. 

Uppdraget gäller en ny förskola med 5 avdelningar för ca 90 barn. Förvaltningen har 
studerat tre olika lokaliseringar – Brudås, Örekilsparken och Kungsmarken. 
Byggnationen gäller ca 900 m2 med fem avdelningar och ca 3000 m2 uteyta. 

Allmänt 
Hösten 2017 finns 10 avdelningar med 180 platser i centrala Munkedal. Utifrån 
budget beräknas idag 18 platser/avdelning. Kungshöjdens förskola har tre 
avdelningar och har totalrenoverats under 2018. Inspiratören på Lilla Foss har fyra 
avdelningar och Älgen på Östra Jonsängsvägen 2 en avdelning. Två avdelningar finns 
i Lilla Foss Herrgård. 

Kommunen har ett konstant högt söktryck till platser inom barnomsorgen i centrala 
Munkedal. 
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Detta förutsätter att lokalerna är anpassningsbara och möjliga för att utöka/minska. 
Vid nybyggnation ska det vara möjligt att utöka från 4 till 6 avdelningar vid behov. 

Lilla Foss Herrgård planeras innehålla kontor för förskolechefer och administratörer. 
Fastigheten kan även användas som möjlig tillfällig avdelning vid behov och yta för 
möten och fortbildning. 

Antal placerade förskolebarn i Munkedal och på Stale 

Munkedal Antal placerade:  Antal planerade platser (max): 
Inspiratören 70 72 
Herrgården 32 36 
Kungshöjden 52 54 
Älgen 18 18 
Totalt 172 180 

Dagbarnvårdare område Munkedal Antal placerade: 
Sagoslottet 8 
Monica  5 
Ulrica 5 
Therese* 5 
Totalt 23 

Nettokö (ännu ej prel plac) 14  (varav 3 sökt både fsk och dbv) 

Stale Antal placerade:  Antal planerade platser (max): 
Önnebacka 116 126 
Skorpan* 34 30 
Totalt 150 156 

Nettokö (ännu ej prel plac) 8 

* Våra privata alternativ

Källa: BoU placering (Procapita) 190123 - sökdatum 190601 för att få med de placeringar vi idag vet skall starta under VT 

Uppdraget är att ersätta Älgen och Lilla Foss Herrgård med en ny förskola samt 
kunna hantera uppkommen barnomsorgskö med variationer över året. En ny enhet 
möjliggör även att minska barngrupperna inom hela upptagningsområdet i centrum 
och även område syd (Önnebacka). 

Kommunen tar med detta även höjd för framtida inflyttning av barnfamiljer som 
bosätter sig i de centrala delarna av Munkedal. 

Hur stor ska en förskola vara? 
Nedan redovisas storleken på befintliga förskolor i kommunen och några 
jämförelseobjekt: 
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Storlek på befintliga förskolor i Munkedal: 

Antalet 
avdelningar 

Yta Yta/avdelning Antal 
barn 

M2/barn 

Kungshöjden 3 555 185 53 10,5 
Hedekas 3 562 187 57  9,9 
Lilla Foss 4 834 208 71 11,9 
Önnebacka 7 1406 201 114 12,3 
Dingle 3 647 216 57 12,0? 
Summa 20 4004 200 

En-avd förskolor i sutteränglokaler mm är ej medtagna 

Exempel på andra förskolor: 

Antal avdelningar Antal barn M2/barn 
Göteborg, 
Lillhagen 

8 144 (18/avd) 9,6 

Halmstad, Linehed 12 200 (16,7/avd) 
Kungshamn, 
Solhagen 

6 Ca 100 (16,7/avd) Ca 13,5 

Göteborg, Kville 8 152 (19/avd) 8,2 

För en ny avdelning bedöms ett ytbehov av ca 180 m2 inklusive kök, matsal och 
personalutrymme, dvs 720 m2 för fyra avdelningar och 900 m2 för fem avdelningar. 

För lekytor mm krävs ca 30-40 m2 per barn inhägnad yta, dvs ca 2500 m2 för fyra 
avdelningar och 3200 m2 för fem avdelningar. 

Brudås 
Området förvaltningen studerat är fastigheten Brudås 2-12 (Foss 13:9), där 
kommunen rivit en bostadsfastighet. Området ligger i direkt anslutning till 
Kungshöjdens förskola. Genom denna placering kan samordningsvinster nås genom 
samverkan med Kungshöjdens förskola. I förstudien ingår att grovt studera platsens 
lämplighet. Förskolan har eget kök eftersom samutnyttjande med Kungshöjdens 
förskola inte är möjlig. En avdelning plus köket bör vara anpassade för att hantera 
allergiska barn. 

Foss 13:9 är på 7313 m2 och bedöms inrymma en ny förskola. De planmässiga 
förutsättningarna ska utredas, dvs detaljplanen måste ändras något som bedöms ta 
1,5-2 år. 

Befintliga p-platser på Brudås kan utnyttjas. Leveranser till förskolorna måste 
studeras särskilt. 

Kostnaden bedöms till ca 32 mnkr för byggnaden och ca 5 mnkr för markarbete, 
tillfart mm. Totalt ca 37 mnkr. 

Örekilsparken 
Örekilsparken har förts fram som möjligt läge för förskolan. I pågående planarbete 
kan beredas möjlighet för ett brett användningsområde för byggnaderna i parken.  

Förskolan kan placeras i sutterängplanet i en av de planerade byggnaderna, då som 
”hyresgäst” hos en annan fastighetsägare. En förskola där innebär dock att ett stort 
område hägnas in (negativt för parken) och att antal parkeringsplatser i 

32

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


Örekilsparken ökar. Inom förskolans område får inte obehöriga personer vistas under 
verksamhetstid. Samverkansmöjligheter med andra förskolor är liten. 

Det blir ingen investeringskostnad (annat än verksamhetsrelaterade) men väl 
hyreskostnader som årligen uppgår till ca 2-3 mnkr i hyra per år. 

Tidplanen för detaljplanearbetet är oklar. Förhoppningsvis antagande under 
senhösten 2019. Överklagande? Byggnationen tar därefter drygt ett år efter att 
byggrätter fördelats. Osäkerheten här är stor. 

Kungsmarken 
En placering av en ny förskola på Kungsmarken kan samordnas med ny skola. Det 
innebär att vissa funktioner, tex kök och matsal kan samordnas. Det innebär att det 
totalt sett blir lägre investeringar och därmed lägre hyreskostnader.  

Detaljplanen tillåter byggnation av förskola inom skolområdet, något som kortar 
tiden för processen. 

Kostnaden bedöms till ca 30 mnkr för byggnaden och ca 5 mnkr för markarbete, 
tillfart mm. Totalt ca 35 mnkr. 

Verksamhetens synpunkter 
När det gäller byggnation av ny förskola rekommenderar verksamheten att den bör 
förläggas till Brudås intill Kungshöjdens förskola. Starkt argument är att komma från 
den segregation som uppstått i området. 

En förskola på Kungsmarken minskar samverkansmöjligheterna med andra förskolor 
men ökar med skolverksamheten. Möjligheten att utnyttja sporthall och andra 
anläggningar ökar.  

Kostnaderna bedöms vara ungefär lika höga i jämförelse mellan Brudås och 
Kungsmarken. Det är relativt omfattande markarbeten på båda ställena. På Brudås 
finns redan p-platser men platser för hämtning och lämnande av barn samt 
inlastning bör ordnas. På Kungsmarken behöver nya p-platser byggas, som kan 
samutnyttjas mellan förskola, skola och hallen.  

Enligt den politiska programförklaringen (2014) är det ett önskemål att det ska vara 
15 barn per grupp. Enlig Skolverkets riktlinjer bör yngre barn 0-3 år inte vistas i 
grupper större än 12 och 4-5 åringar i grupper om 15. Om nuvarande lokaler varit 
mer ändamålsenliga hade det gått att gruppera om och då också kunna ansöka om 
det statliga bidraget till minskade barngrupper. 

Det är mycket svårt att rekrytera personal till förskolans verksamhet överlag och det 
är synnerligen ineffektivt och kostnadskrävande att driva ensamavdelningar. För att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare krävs det att kommunens förskolor är 
ändamålsenliga med för verksamheten anpassade lokaler. Lokalerna behöver vara 
flexibla utifrån barns olika behov. Förvaltningens uppdrag är att skapa likvärdiga 
förskolor och komma ifrån den segregering som har uppstått. Större enheter skapar 
möjligheter till effektiv samordning av resurserna vid öppning, stängning, sjukdom 
m.m. Till ensamavdelningarna körs mat och det minskar förutsättningarna för
måltidspedagogik. Kollegialt arbete och säkerhetsaspekten försvåras.
I dagsläget finns det mycket begränsade möjligheter för personalen att samlas i
ändamålsenliga miljöer. APT genomförs i barnmiljöer sittande på låga stolar.
Det saknas rum för personalsamtal och administrativa uppgifter.
Om barngrupperna minskas till 15 skulle det innebära 12 avdelningar. (12 x 15
platser= 180 platser). Med en ny förskola med 5 avdelningar blir det sammanlagt 12
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avdelningar i Centrum. Flera närkommuner bygger idag med en avdelning extra för 
att ha möjlighet att dela grupper och söka bidrag. 

I samband med att uppföra en ny förskola i anslutning till Kungshöjden på Brudås 2-
12 möjliggörs samverkan med nuvarande enhet på Kungshöjdens förskola. 
Upptagningsområdet blir samlat till ett. Detta för att motverka segregerande 
tendenser. I samband med nybyggnation kan även möjligheterna till 
allergimotverkande miljöer övervägas.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Ekonomi 
De årliga kostnaderna för förskoleverksamheten i Munkedal ökar. 
De årliga kostnaderna för idrotts- och föreningsverksamheten ökar  
De årliga kostnaderna för skolverksamheten ökar. 
Detta har en påtaglig undanträngningseffekt på annan verksamhet. 

Miljö 
Inriktningen är att miljövänligt material ska användas. 
Miljöerna för barnen i en anpassad anläggning för verksamheten förbättras avsevärt. 
Arbetsmiljön för personalen förbättras då det blir mer lättarbetat och ökar 
möjligheterna till samarbete mellan avdelningar samt även säkerheten. Mindre risk 
för ensamarbete. Måltidspersonal, lokalvårdare och fastighetsskötare kan arbeta mer 
effektivt och i bättre miljöer. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Samverkan kommer att ske i olika faser i processen 

Barnkonventionen 
Barnens behov kommer att vara fokus under processen. Ur ett barnperspektiv 
skapas förutsättningar för hög och likvärdig kvalitet. 
För att barngruppernas storlek ska kunna minskas behövs lokaler som är anpassade 
för förskolans verksamhet. Under processen inför byggnation ska omvärldsanalys 
göras, t.ex. studiebesök på andra nybyggda förskolor. Viktigt att bygga in flexibilitet 
så att det går att anpassa till nya förutsättningar.  

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Rigni 
Barn- och Utbildningschef 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef 
 

Kommundirektör 
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2019-03-26 Dnr: KS 2019-06 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Pernilla Niklasson 
HR-chef 
HR-avdelningen 

Arbetsmiljöpolicy 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsmiljöpolicy. 

Sammanfattning 
Kravet på att en arbetsgivare skall ha en arbetsmiljöpolicy finns i Arbetsmiljöverkets 
föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1 5 §). Paragrafen lyder: 

• Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i
arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet
skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsklimatet i Munkedals kommun ska kännetecknas av hänsyn, tillit och omtanke 
för att anställda skall må bra, trivas och känna delaktighet. En god arbetsmiljö är en 
förutsättning för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare samt bidrar till god 
kvalitet och effektivitet i vår service till medborgarna. 

Munkedals kommuns målsättning är att skapa säkra arbetsplatser som utöver fysisk 
och psykosocial trygghet också ger utrymme för en god samverkan, tydliggjorda 
krav och förväntningar vad gäller arbetsuppgifter, möjligheter till utveckling för 
medarbetarna där ledarskapet är inriktat på att skapa sådana förutsättningar. 

Arbetsmiljöpolicyn utgör grunden för kommunens strategiska arbetsmiljöarbete och 
dess mål ska följas upp årligen i samband med årsbokslut och redovisas i 
kommunstyrelsen och respektive nämnd.  

Under 2017 gjordes en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
Munkedals kommun. Det framkom att nuvarande arbetsmiljöpolicy saknar en 
beskrivning av kommunens arbetsmiljöarbete. Granskningen visade också att KS inte 
har antagit mål kopplat till OSA, arbetsanpassning eller rehabilitering. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Den totala sjukfrånvaron ligger på 8 %, varav ca hälften är korttidsfrånvaro, dag 1-
60. Enligt tidigare beräkningar av korttidssjukfrånvaron kostar 1 % sjukfrånvaro ca 1
miljon kr.

Facklig samverkan enligt FAS05 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Avdelningschefer  
HR-chef 

Håkan Sundberg 
 Kommundirektör 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Arbetsmiljöpolicy 
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Arbetsmiljöpolicy 

En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Munkedals kommun. I arbetsmiljön ingår 
allt som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, organisatoriskt och socialt. En bra arbetsmiljö är 
en förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att 
Munkedals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.  

Vårt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och genomsyra alla 
beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.  

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och hälsofrämjande. 

Ledarskapet har stor betydelse för att främja medarbetares motivation, engagemang och 
prestation. Hållbart ledarskap och medarbetarskap är därmed beroende av varandra. Vi 
ska uppmuntra ledarskap som främjar tilltro och välfungerande kommunikation mellan 
ledare och medarbetare.  

Vi accepterar inte någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier. Vår arbetsmiljö 
ska präglas av jämlikhet, tillit och respekt.  

Mål 

• Under mandatperioden 2018-2022 ska sjukfrånvaron minska från 8% till 5%.
• Chefer har kunskap om hur man förebygger och hanterar hög arbetsbelastning och

arbetstidsförläggning.
• Chefer har kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling

på arbetsplatsen.
• Medarbetare ska ha god kännedom om verksamhetens mål, uppdrag och

arbetsinnehåll.
• Medarbetare ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i frågor som rör den

egna arbetssituationen.
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Roller och ansvar 

Alla som verkar i Munkedals kommun (politiker, chefer, medarbetare) är 
varandras arbetsmiljö och har ett gemensamt ansvar för aktivt medverka till en 
god arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön som en del i verksamhetsansvaret. I 
Munkedals kommun har kommunfullmäktige det övergripande och samlade ansvaret för 
att lagar och föreskrifter följs och att bevaka att nödvändiga arbetsmiljöinvesteringar 
görs. I övrigt vilar arbetsmiljöansvaret främst på respektive nämnd och förvaltning och 
framgår av förvaltningens skriftliga dokumentation rörande uppgiftsfördelning.  

Chefer och arbetsledare ska arbeta aktivt i enlighet med sin fördelning av uppgifter 
inom arbetsmiljöområdet. Om befogenheter, resurser eller nödvändiga kunskaper saknas 
för uppgiften ska närmaste övre nivå informeras och arbetsmiljöuppgiften skriftligt 
returneras.  

Alla medarbetare ska medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet i syfte att åstadkomma 
en god arbetsmiljö. Alla har ansvar för att följa regler och föreskrifter så att arbetet 
utförs på ett säkert sätt. 

Skyddsombud ska företräda medarbetare i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfreds-
ställande arbetsmiljö genom att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet inom kommunen.  

Företagshälsovården är kommunens expertresurs i undersökning och bedömning av 
fysiska och psykiska risker i arbetet. Företagshälsovården fungerar som ett stöd för både 
arbetstagare och chefer i arbetsrelaterad sjukvård, rehabiliteringsprocessen, 
hälsoutveckling, arbetsmiljökartläggningar och samtalsstöd. Företagshälsovården kan 
också vara en strategisk resurs i det förebyggande hälsoarbetet. 
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2019-01-08 Dnr: KS 2019-07 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Pernilla Niklasson 
HR-chef 
HR-avdelningen 

Handlingsplan ”Heltidsresan” 

Förslag till beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad handlingsplan och ersätta

tidigare beslut, KF 2012-10-25 § 58.
• Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna att ta fram

kostnadsberäkningar för att uppnå föreslagna mål i SKL och Kommunals
överenskommelse. 

Sammanfattning 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att 
heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens 
behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. 
Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av 
visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet.  

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att 
redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag.  

Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen 
försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas 
attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.  

SKL och Kommunal är överens om tre mål: 
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar
deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

Handlingsplanen ska årligen följas upp av kommunstyrelsen t om 21 maj 2021. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Varje förvaltning behöver göra beräkningar inför anställdas uppgång i 
sysselsättningsgrad avvägt mot minskade kostnader för tim- och visstidsanställda. 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Inga ytterligare konsekvenser 

åk db
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Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Avdelningschefer 
HR-chef 

Kommundirektör 
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Munkedal

Kommunal + SKL

HELTIDSPLAN
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Fler ska arbeta heltid i framtiden
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att 
heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. 
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda 
attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av 
visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. 

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda 
medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska 
oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom 
positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. 

SKL och Kommunal är överens om tre mål: 
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, 

ska eftersträva heltidsarbete.
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Arbetsgivaren ska planera för heltid

Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, 
vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). När 
heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.

En plan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december 2017. Planen ska utgå 
från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av årligen fram till den 
21 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar fram planen 
tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. Planen ska omfatta 
Kommunals avtalsområde, men självklart är det önskvärt att hela organisationen strävar 
efter att bli en heltidsorganisation.
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Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig

Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig. Därför är det viktigt att följande 
områden är genomgångna och väl omhändertagna när ni ska införa en 
heltidsorganisation. 

1. Nulägesanalys
2. Rekryteringsbehov
3. Organisation och bemanning
4. Arbetstider och arbetsmiljö
5. Delaktighet
6. Beslut och avtal
7. Mål
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1. Nulägesanalys

Börja med att kartlägga nuläget. 

För att ni ska få en överblick över bemanningen redovisar vi här och på följande sidor 
uppgifter om kommunens anställda. Vilken är er slutsats, är ni nöjda eller finns det 
något som behöver förändras?

Hela kommunen
2018-12-31

Välfärdsförvaltningen

Tillsvidareanställda 
månadsavlönade

915 Totalt: Stöd: 106, IFO: 27, VoÄ: 280

Visstidsanställda 
timavlönade

343 Totalt: Stöd: 13, IFO: 2, VoÄ: 159
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1. Nulägesanalys, fortsättning
Hel- och deltidsanställda 2018-12-31

Av de 915 tillsvidare månadsavlönade i Munkedal kommun är 65,5 % anställda på 
heltid.

Av de 413 månadsavlönade inom Välfärdsförvaltningen 44,1 % anställda på heltid.

Av de 106 tillsvidare månadsavlönade inom Stöd är 30,2 % anställda på heltid.

Av de 280 tillsvidare månadsavlönade inom VoÄ är 44,3 % anställda på heltid.

Hela kommunen Antal Andel

Heltidsanställda 599 65,5 %

Deltidsanställda 75,01–99,99 procent 222 24,3%

Deltidsanställda 1,00–75,00 procent 96 10,5%

Välfärdsförvaltningen Totalt, 
Antal

Totalt, 
Andel

Stöd, 
Antal

Stöd,
Andel

VoÄ, 
Antal

VoÄ,
Andel

Heltidsanställda 182 44,1% 32 30,2% 124 44,3%

Deltidsanställda 75,01–99,99 procent 167 40,4 % 57 53,8% 109 38,9%

Deltidsanställda 1,00–75,00 procent 64 15,5 % 17 16,0% 47 16,8%
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1. Nulägesanalys, fortsättning

I tabellen nedan finns andelen (procent) heltidsanställda, av de månadsavlönade, 
inom olika verksamhetsområden i kommunen. Observera att Kommunal har 
medlemmar som arbetar deltid inom samtliga dessa verksamhetsområden. 

Verksamhetsområde Andel heltidsanställda 2018-12-31

Välfärdsförvaltningen 44,1 %

Barn och utbildningsförvaltningen 83,7 %

Samhällsbyggnadsförvaltningen 73,3%
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1. Nulägesanalys, fortsättning

Ta själva fram er nuvarande kostnad och/eller antalet timmar för följande:

• Fyllnadstid.
• Övertid. 

Ta också fram uppgifter för frånvaro, exempelvis: 

• Sjukfrånvaro
• Föräldraledighet
• Ledighet

Med rätt bemanning kan kostnader för fyllnadstid och övertid begränsas. Inför 
övergången till heltid är det bra att veta hur utgångsläget ser ut. 

2017-01-01
t.o.m.
2017-11-30

Avtalad tid 
timmar

Tillgänglig tid, timmar Frånvaro, timmar Faktisk 
arbetad tid 

timmar
Timtid Övertid Fyllnadstid Sjukfrånvaro F-ledighet Övrig 

ledighet

Hela
kommunen

1 672 003 148 771 9 281 17 173 -114 775 -65 457 -259 087 1 407 910

Sektor 
Omsorg

805 443 100 216 7 096 11 709 -64 302 -35 611 -143 370 681 180

Avdelning 
Stöd

234 287 35 749 3 368 4 255 -19 934 -9 005 -39 554 209 165

Avdelning 
VoÄ

492 385 63 669 3 668 7 454 -37 100 -23 047 -96 250 410 778

Sektor 
Barn o Utb.

598 668 36 035 675 3 412 -36 746 -20 041 -76 654 505 348

Samhälls-
byggnad

174 588 11 249 1 491 1 910 -6 884 -3 130 -24 302 154 922

Kommun-
ledningsk.

93 305 1 271 19 142 -6 842 -6 674 -14 760 66 460
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1. Nulägesanalys, fortsättning

Ta själva fram er nuvarande kostnad och/eller antalet timmar för följande:

• Fyllnadstid.
• Övertid. 

Ta också fram uppgifter för frånvaro, exempelvis: 

• Sjukfrånvaro
• Föräldraledighet
• Ledighet

Med rätt bemanning kan kostnader för fyllnadstid och övertid begränsas. Inför 
övergången till heltid är det bra att veta hur utgångsläget ser ut. 

2017-01-01
t.o.m.
2017-11-30

Avtalad tid 
kostnad (kr)

Tillgänglig tid, kostnad (kr) Frånvaro, kostnad (kr) Faktisk 
arbetad tid 
kostnad (kr)

Timtid Övertid Fyllnadstid Sjuklön Övrig 
ledighet

Hela 
kommunen

312 089 057 20 006 050 2 935 709 5 424 402 5 470 460 34 808 871 310 972 312

Sektor 
Omsorg

143 787 711 13 240 875 2 369 022 4 370 887 3 078 318 17 745 790 146 655 323

Avdelning 
Stöd

40 992 078 4 488 758 1 111 268 712 340 971 021 5 172 202 42 975 722

Avdelning 
VoÄ

86 265 131 8 609 286 1 236 929 3 658 547 1 807 794 10 495 045 88 150 524

Sektor 
Barn o Utb.

120 448 716 5 092 534 147 649 495 147 1 870 047 10 803 674 116 949 315

Samhälls-
byggnad

29 554 713 1 473 043 415 224 219 668 348 741 3 327 569 30 287 145

Kommun-
ledningsk.

18 297 916 199 598 3 814 338 701 173 354 2 931840 17 080 529
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2. Rekryteringsbehov
Prognos över kommunens rekryteringsbehov de kommande åren. 

Nya tillsvidareanställda

2014 94

2015 101

2016 151

År Antal anställda Externa avgångar, tillsvidareanställda

tillsvidare visstid timavlönade pension egen uppsägning totalt

2014 794 82 335 23 31 54

2015 815 101 396 27 45 72

2016 850 101 354 16 74 90

2017 (jan/dec) 904/948 111/120 386/406 20 80 100

2018 915 168 343 21 83 149
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2. Rekryteringsbehov, fortsättning
Fyll i er rekryteringsprognos. Ni kan också bryta ner prognosen på olika 
verksamhetsområden.

Rekryteringsbehovet minskar om fler arbetar heltid.
När fler arbetar heltid ökar antalet arbetade timmar, trots att antalet anställda är 
oförändrat. Om alla månadsavlönade i Munkedal kommun skulle gå upp i tid och 
faktisk arbeta heltid, skulle den ökningen motsvara 237 heltidsarbetande. Sektor 
omsorg ökning med 55 heltider. Sektor barn och ungdom ökning med 18 heltider. 
Sektor samhällsbyggnad ökning med 

Pensionsavgångar är inte medräknade. 

Pensionsprognos 2018 2019 2020

Hela kommunen 12 19 33

Sektor Omsorg 7 7 14

Avdelning Stöd 1 2 1

Avdelning VoÄ 5 5 12

Sektor Barn o Utb. 4 9 11

Samhällsbyggnad 1 1 5

Kommunledningskontoret 0 2 3
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Följande bör framgå av er plan:

• Hur tänker ni organisera det framtida arbetet för att åstadkomma en 
jämnare arbetsbelastning? Kombitjänster, individuella scheman, lokala 
avtal, arbetstopparna inom t ex Stöd ligger 7-9 och 15-22. Ökad 
grundbemanning. Geografisk anpassande enheter för resurseffektivitet, t 
ex Svarteborgsområdet, Hedekas osv.
Enkät till medarbetare om intresse av heltid, kombitjänster? 
Räkna på en enhet ex Allégården och Hemtjänsten Munkedal, personlig 
assistansgrupp - hur mkt tid som går till annat än omvårdnadsarbete? T ex 
APT, teamträffar, utbildningar, samverkan mellan yrkesgrupper. 6-8 
tim/vecka- realistiskt? 

3. Organisation och bemanning
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• Behöver arbetet med bemanning utvecklas när fler ska arbeta heltid? I så fall
hur? Vi behöver utbildning i modulen för R-turer. Alla R-turer ska tillhöra
Bemanningen. Allt ska ligga klart i Heroma och böckerna ute i verksamheterna
måste bort.

• Behöver bemanningen över verksamhets- och enhetsgränser utvecklas? Hur går
ni i så fall vidare med den frågan? Samarbete och träffar med verksamheterna
angående R-turerna.

• Behöver bemanningen vid frånvaro organiseras och samordnas på ett annat sätt
än i dag? Hur går ni i så fall vidare med den frågan?  Helgarbete?

Fortsättning…..
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Följande bör framgå av er plan:

• Hur ska införandet av heltid samordnas med det ordinarie arbetsmiljöarbetet?  

• Scheman ska både tillgodose verksamhetens behov och vara hälsosamma för 
medarbetarna. Hur arbetar ni med den frågan? Vi undviker delade turer och 
arbetar tillsammans med medarbetarna med det. 

• Centrala parter rekommenderar en sammanhållen arbetstid. Behöver ni en 
strategi för att undvika delade turer? Hur går ni vidare med den frågan? Se över 
hur arbetet kan organiseras på ett annat sätt. Omfördela arbetsuppgifter under 
dagen. Se över vilka arbetsuppgifter som inte är tidsstyrda. Vara beredd att byta 
arbetsplats. 

4. Arbetstider och arbetsmiljö
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Följande bör framgå av er plan:

• Vilka är berörda av förändringen?
- Alla anställda i Munkedals kommun som arbetar deltid.

• Hur säkerställs att de får den information och utbildning de behöver?
- Information genom workshops, apt, hemsidan.
• Vilka forum bör finnas för säkerställa delaktighet?
- Samverkan, ledningsgrupper, APT och workshops.

Tänk på att förändringsprocesser kan väcka olika typer av reaktioner hos olika människor!

5. Delaktighet
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6. Beslut och avtal

Följande bör framgå av er plan:

 Politiskt beslut :
KF 2012-10-25: ”Heltidsuppdraget – en rättighet, deltid en 
möjlighet”.

 Revideras 2019-04 ”Heltid som norm.”

 Har ni ett lokalt kollektivavtal som reglerar heltidsfrågan? Behöver det 
revideras? Se över Orustmodellen. 
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7. Mål
Använd den information och det underlag ni har tagit fram på följande 
sätt:

• Dra slutsatser utifrån er analys.
- Slutsatser från pilotprojektet Dingle, utvärdering Flisa-avtal, enkät heltid,
• Formulera ett förslag till plan för att fler ska arbeta heltid utifrån slutsatserna.
- Lokalt avtal, smart bemanning, förankringsprocess genom utbildningsinsatser,
workshops, arbetsgrupp t ex usk, trygghet genom geografiska områden, handledare.
• Sätt mål för hur och när heltid ska införas.

- Pågående process med  kontinuerlig förankring i verksamheterna. Erbjuda alla
nyanställda heltid.

• Använd om möjligt planen som underlag för ett politiskt beslut.
Mål, andel heltidsarbetande 2017 2018 2019 2020 2021

I hela kommunen

Inom vård och omsorg
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Totalt årsarbetare Antal jan 2018 deltidsarbetare Utöka upp till 75% Utöka upp till 80% Utöka upp till 100% Varav kstn för semvik

Antal årsarbetare 190,40 197,30 202,00 242,00

Utökning 0,00 6,90 11,60 51,60

Total årskstn 102 139 809 105 904 003 108 443 967 129 998 776 11 738 462

Kst för utökning 0 3 764 195 6 304 158 27 858 968 2 515 573

Slutsats:

Att utöka till 100% skulle innebära en utökning av 51,60 årsarbetare i tid räknat, inte 
antal personer.
Kostnaden för utökning skulle vara 28 mnkr varav 2,5 mnkr är ersättning för 
semestervikarie.
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Heltid som norm - reflektioner
Enkäten
132 svar
Enligt min analys ser jag att det är två frågor som är angelägna att fokusera mer på:

1. Varför det är så många som inte önskar arbeta heltid och vad det beror på?
75 personer (56,8%) deltidsanställda vill jobba heltid
49 personer (37,1%) vill jobba mellan 75-85%

De fåtal som vill jobba ännu lägre % kan man anta antingen jobbar natt, närmar sig pension eller av annan anledning 
inte kan arbeta mer (sjukersättning, deltidspension).

2. Hur kan vi skapa en flexibel bemanning och nyttja resurserna effektivt utan att personal ska behövs ”hoppa” runt
för mycket?

54 personer (40,9%) svarar att man kan tänka arbeta på annan arbetsplats än sin egen.
78 personer (59,1%) kan inte tänka sig byta arbetsplats för att få jobba heltid
Som en effekt av heltidsinförandet uppstår resurstid som då får täcka vakanser i verksamheten. Varje medarbetare med 
resurstid bör först och främst för att täcka vakanser på den egna arbetsplatsen. När enheten har resurstid som ska täcka 
frånvaro även på andra enheter inom förvaltningen introduceras berörd personal på dessa enheter. 
En ökad rörlighet är en förutsättning vid ett heltidsinförande, vilket inledningsvis kan få som konsekvens en försämrad 
personalkontinuitet för brukarna. När rörligheten efterhand har stabiliserats och personal med resurstid har blivit en 
del av det ordinarie arbetet, kan kontinuiteten bli förbättrad. 
Viktigt att ha en dialog med medarbetare i organisationen kring dessa frågor
Workshops
Dialog på enheterna
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Vad har genomförts?
Projektledning

Pilotprojekt Dinglegården, Vässjegården och hemtjänst

BOU:
SB:
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2019-03-25 Dnr: KS 2019-65 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB 
Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

• Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för
ny mandatperiod enligt gällande stadgar

• Godkänner Resultat- och balansräkning
• Godkänner föreslagen disposition av underskott
• Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Sammanfattning 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med årsredovisning. Handlingen är ännu inte 
undertecknad av revisorerna.  

Årets resultat uppgår till 1 kr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Inga särskilda konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud  

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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2019-03-25 Dnr: KS 2019-66 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Lars-Erik Hansson 
Ekonomichef 

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo) 
org nr 556434-5089 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

• Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för
ny mandatperiod enligt gällande stadgar

• Godkänner Resultat- och balansräkning
• Godkänner föreslagen disposition av resultat
• Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
• Godkänner ansvarsfrihet för VD

Sammanfattning 
Sammanfattning 
Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu inte 
undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 2018 visar på ett resultat efter skatt 
på 2,5 mnkr.  

Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals 
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en 
sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 258 m² på tre orter i kommunen; Munkedal, 
Hedekas och Dingle. 

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är 
- underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta
- marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler
- utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida fastighetsbestånd
till bostadsmarknadens efterfrågan.

Resultat 
Resultatet efter skatt uppgår till 2,5 mnkr. I Resultatet ingår en reavinst på 4,5 mnkr 
från en fastighetsförsäljning. Resultatet belastas av en uppskjuten skattekostnad på 
1,8 mnkr. 

Den genomsnittliga vakansgraden för året har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 1,4 
% (0,8). Flyttningsfrekvensen är 22% (17) vilket innebär att 119 (89) lägenheter avflyttades under 
2018. Efterfrågan på lägenheter bedöms vara oförändrad. 
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Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr. 

Investering 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 39 mnkr avser i stort stamrenovering på 
område Jonsäng. 
Bolaget har ökat sin upplåning under 2018 med 15 mkr till följd av årets investeringar 

Intern kontroll 
Inget rapporterat. 

Viktiga händelser  
Bolagets fastighet Foss 7:75 (Vadholmen) med 13 lägenheter har sålts för 6,275 mnkr. 

Rotrenovering på Jonsängsområdet har avslutats. Projektet omfattade 160 lägenheter till en 
kostnad av ca 130 mnkr, dvs ca 800 tkr per lägenhet. 

Planeringen av rotrenovering av Brudås-området har inletts. 

I Hedekas har flera byggnader renoverats på utsidan. 

Radon mäts i samtliga byggnader enligt krav från Miljönämnden. Resultat kommer att redovisas 
våren 2019. Om halterna är för höga kommer åtgärder att behöva vidtagas. 

Utmaningar framåt 
Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att 
stärka bolagets ekonomi långsiktigt. 

Måluppfyllelse 
Inget rapporterat 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Bolagets låneskuld fortsätter att öka, bolaget bör påbörja amortering av lån. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Ombud för Munkbo AB 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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2019-03-26 Dnr: KS 2019-68 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB 
org nr 556901-9648 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

• Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för
ny mandatperiod enligt gällande stadgar

• Godkänner Resultat- och balansräkning
• Godkänner föreslagen disposition av resultat
• Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
• Godkänner ansvarsfrihet för VD

Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av 
styrelsen 2018-02-20. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. 
Redovisningen för 2017 visar på ett överuttag motsvarande 730 tkr. Överuttaget 
fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd. 

Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 
allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som 
har anknytning till denna verksamhet. 

Resultat 
VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de 
nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. 
Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Årets överuttag uppgår till 914 tkr (730 tkr i överuttag år 2017). Resultatet avsätt till 
Va-fonden som därmed uppgår till ca 4,6 Mnkr. 

Intäkterna ökar med 416 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,8 %. Kostnaderna ökar 
jämfört med 2016. Detta beror i huvudsak på ärendet om vattenskador från 2014 
som inte resulterade några skadestånd. Det gjorde att 3,2 mnkr hade bokats för 
eventuella skadestånd återfördes vilket minskade kostnaderna 2016. Med hänsyn 
tagen till det ökade kostnaderna med 7%. Främst ökade kostnaderna för köpta 
tjänster från Västvatten AB och entreprenader. 

Investeringar har skett med 14 811 tkr (11 543 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 
uppgår till 4 929 tkr (2 995 tkr). 
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På Vadholmsvägen har nya spill, dag- och vattenledningar dragits för att serva en ny 
exploatering samt att få en bättre vattenförsörjning till området 
Omläggning av gamla ledningar i Kung Östens väg har påbörjats under hösten 2018 

Nya ledningar och serviser samt flytt av ledningar för den nya exploateringen på 
Vadholmsvägen har startat under året. 

Viktiga händelser  
Bevattningsförbud infördes i Munkedal kommun. Det berodde på låga 
grundvattennivåer och risken att vattnet skulle ta slut. Ett av tre borrhål vid 
Kärnsjön sinade under sommaren, vilket hanterades med hjälp av högre produktion 
från andra vattenverk. 

Flödesmätare installerades i vattennätet. Dessa ska användas för att logga 
förbrukningen och eventuella vattenläckor. 

Överföringsledning Faleby-Gårvik påbörjades i juni. Projektet är försenat då tillstånd 
inväntas angående pumpstationer av Länsstyrelsen. Kungörelse angående pumparna 
har annonserats. 

Utmaningar framåt 
Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i Munkedal och projektering pågår för att öka 
vattenkapaciteten i Dingle vattenverk. 

Ledningsnätet behöver förnyas och inventeras för att rätt åtgärder ska kunna sättas 
in i tid och på rätt plats. 

En filteranläggning utreds i anslutning till reservoaren vid Kärnsjön för ökad framtida 
dricksvattenproduktion. 

Vattenskyddsområden ska inrättas/revideras för sju grundvattentäkter i Munkedal 
kommun. 

Intern kontroll 
Inga allvarliga brister upptäcktes. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och framtida förändringar av ränteläget har 
en stor påverkan på kostnadsutvecklingen. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Mats Tillander 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud 

Samhällsbyggnadschef 
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2019-03-25 Dnr: KS 2019-69 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanlägning i 
Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

• Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för
ny mandatperiod enligt gällande stadgar

• Godkänner Resultat- och balansräkning
• Godkänner föreslagen disposition av överskott
• Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
• Godkänner ansvarsfrihet för VD

Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2018 visar på ett 
positivt resultat efter finansiella poster på 3,7 mnkr (efter skatt 0,7 mnkr). 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. 
Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 

Kort beskrivning av verksamheten 
Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera 
och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet 
såsom återvinnings- och miljötjänster. 

Resultat 
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till 0,7 mnkr.  
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. 
Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 

Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med 1,8 mnkr och intäkterna med 
4,2 mnkr.  

Investering 
Investeringsutgifterna uppgick till 11,7 mnkr. Nyupplåning uppgår till 12 mnkr. 
Soliditeten ligger på 58%.    

Intern kontroll 
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Inget rapporterat. 

Viktiga händelser  
Under 2018 slutfördes införandeprojektet av det nya insamlingssystemet i Lysekil. 
Detta innebär att hela insamlingssystemet nu är driftsatt och Lysekils kommun 
erbjuds ett modernt och effektivt insamlingssystem med möjlighet till hemsortering. 
Årets kundundersökning visar att 94 % av de boende i Lysekil som har Hemsortering 
är nöjda eller mycket nöjda med sin sophantering. 

Under året har upphandling av ny entreprenad för införande av nytt 
insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal genomförts. Efter sammanlagt tre 
upphandlingar som alla avbröts på grund av bristande konkurrens och höga priser 
beslutade ägarkommunerna att tilldela Rambo i uppdrag att införa det nya 
insamlingssystemet med hemsortering i egen regi. Projektet kommer att vara det 
största i Rambos historia och löpa under en flerårsperiod med start 2019. 

Under hösten påbörjades byggnationen av en ny återvinningscentral på Tyfts 
avfallsanläggning. Återvinningscentralen planeras att färdigställas under 2019. 

Deponisluttäckningen på Hogenäs avfallsanläggning färdigställdes under året. 
Deponin var den sista av bolagets tre avslutade deponier att sluttäckas. 

Utmaningar framåt 
Införandet av de nya insamlingssystemen i Sotenäs, Tanum och Munkedal kommer 
att påbörjas under 2019 och löpa under en flerårsperiod. Införandet kommer att ske 
i egen regi vilket innebär investeringar i fordon och kärl till en uppskattad 
investeringsvolym av 81 500 tkr. Investeringarna kommer att lånefinansieras genom 
kommunal borgen och amorteras på åtta år.  

I juni 2019 planeras det nya tillståndet för Siviks avfallsanläggning att tas i bruk. 
Förberedande arbete inför detta och fram tills att de slutgiltiga villkoren fastställs 
under 2020 kommer att pågå under hela nästa år. Enligt 15 kap. 34 § och 16 kap. 3 
§ miljöbalken får tillstånd till verksamhet som omfattar deponering av avfall endast
meddelas om verksamhetsutövaren ställer en ekonomisk säkerhet för kostnader för
avhjälpande av miljöskada eller de andra återställningsåtgärder som verksamheten
kan föranleda. Detta innebär att bolaget för tillståndets giltighet, ska ställa en
ekonomisk säkerhet till ett belopp om 10 225 tkr. Säkerheten ska godkännas av
Miljöprövningsdelegationen.

Målarbetet fortsätter under 2019. Arbetet utgår ifrån att alla i organisationen är 
delaktiga. Den enskilde medarbetaren ska känna hur hen kan vara delaktig och vad 
hen dagligen tillför genom sin arbetsinsats för att Rambo ska kunna nå de 
övergripande målen.  
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Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. 
Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, 
operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att 
bolaget är kommunägt. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en 
utmaning att klara detta i och med investeringarna i ett nytt insamlingssystem. 

Miljö 
Källsorteringsgraden bör öka ytterligare och liksom mängden material som 
nyttiggörs. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Ombudet för Rambo 
Ekonomienheten 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef 
 

Kommunchef 
 Mats Tillander 

Sektorchef Samhällsbyggnad 
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2019-03-25 Dnr: KS 2019-67 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

• Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för
ny mandatperiod enligt gällande stadgar

• Godkänner Resultat- och balansräkning
• Godkänner föreslagen disposition av överskott
• Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Sammanfattning 

Årets resultat landar på ett överskottskott om 48 tkr. 

Detaljplanearbete för ”Sohlbergs-område” pågår. Avsikten är att möjliggöra 
uppförandet av bostäder och lokaler för verksamheter. Under året har en rad 
utredningar om buller, vibrationer, geoteknik mm genomförts.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Det positiva resultatet stärker det egna kapitalet. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud  

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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2019-03-25 Dnr: KS 2019-70 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Ombudsinstruktion för Hyresrättsförening Grönskan 
(769600-9880) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras 
följande: 

- Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för ny
mandatperiod enligt gällande stadgar.

- Fastställa resultat- och balansräkning

- Godkänna föreslagen disposition av resultatet

- Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter

- Föreslå och besluta om arvode för styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och
valberedning 

Sammanfattning 
Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 1 423 tkr (f. år. 1 017 tkr). 
Föreningens driftskostnader är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. 
Räntekostnaderna har minskat med 214 tkr på grund av omsatta lån till lägre 
räntekostnader.  
Borgensavgiften för 2018 uppgår till 0,25 % (86 tkr) av den låneskuld som 
Munkedals Kommun gått i borgen för. 

Beskrivning av verksamheten 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals kommun och i föreningens hus, mot 
ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent 
boende om inte annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet även i övrigt 
främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 

Föreningens medlemsantal uppgick på bokslutsdagen till 18 personer. Antalet 
bostäder/lokaler är 67 lägenheter och 18 lokaler. 

Kommunen har sedan tidigare ingått borgen till föreningen med motsvarande 37 
mnkr. Underhållsplan för de kommande 10 åren uppgår till 11,6 mnkr för 
Dinglegården och 12,3 mnkr för Sörbygården inkl Läkarstationen.  

Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
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Viktiga händelser 
Inget rapporterat. 

Miljö 
Föreningen köper energitjänster från riksbyggen för att få kontroll över föreningens 
samlade energianvändning. Bergvärme har installerats på Dinglegården och 
Sörbygården. Lågenergilampor används generellt. 

Utmaningar framåt 
Enligt beslut i äldreomsorgsutredningen kommer Dinglegården att upphöra att vara 
äldreboende ca 2021. Utredning för att omvandla Dinglegården till trygghetsboende 
har inletts. 

Måluppfyllelse 
Inget rapporterat 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Positivt resultat under året före avsättning och ianspråktagande av underhållsfond. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunens ombud 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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2019-03-15 Dnr: KS 2019-50 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till 
Kristdemokraterna i Munkedal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018 

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

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 2 23 250 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. 

Kristdemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-03-15. 
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. 

Beslutet expedieras till: 
Kristdemokraterna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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2019-03-15 Dnr: KS 2019-52 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Munkedal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018 

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

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 8 93 000 104 625 

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. 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 
2019-03-15. 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. 

Beslutet expedieras till: 
Arbetarpartiet socialdemokraterna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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2019-03-15 Dnr: KS 2019-58 

Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till 
Vänsterpartiet i Munkedal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018 

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

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 2 23 250 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. 

Vänsterpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-03-19. 
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. 

Beslutet expedieras till: 
Vänsterpartiet i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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  2019-02-21 Dnr:KS 2018-174

      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Motion – tiggeriförbud på avgränsad plats 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 

Ann-Sofie Alm (M) har lämnat in en motion med förslag att passivt och aktivt tiggeri 

inte tillåts i Munkedals kommuns tätorters torg och handelsområden ej heller vid 

idrottsplatser eller badplatser. Förbudet ska innefattas av § 21, överträdelse av lokal 

föreskrift. Skolklasser och föreningar registrerade i Munkedals kommun behöver inte 

söka tillstånd för försäljning och penninginsamling till sina respektive verksamheter. 

Den i motionen nämnda karta har inte bifogats motionen 

 

 

Beskrivning 
Lokala ordningsstadgor avser alla platser inom kommunen som är offentlig plats 

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

avses 

   1. allmänna vägar, 

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

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 

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

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

   4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik. 

 

De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller 

tillståndsplikt (§12) avseende insamling av pengar. 

 

Möjligheten att förbjuda tiggeri på begränsade platser har prövats i rättsinstanser 

bland annat av Vellinge kommun där prövningen har funnits lagenligt. Vellinge 

kommun har motiverat förbudet med att kommuninvånare tycker att det är 

obehagligt att gå till affärer där tiggare sitter samt att tiggare orsakar störningar 

genom "upprepad urinering och nedskräpning på allmän plats". 

 

Synpunkter på motionärens förslag 
”Föreningar ska inte behöva söka tillstånd”. Om tiggeriverksamhet organiseras i 

någon form av föreningsverksamhet skulle det med andra ord inte krävas tillstånd. 

 

Det är skillnad på ”tillstånd krävs” och ”tillåts inte”. Med ”tillstånd krävs” kan en 

ansökan prövas och godkännas. Med ”tillåts inte” ska inte tillstånd lämnas.  

 

Motionärens förslag kan därmed bli onödigt begränsande. 

 

Vellinges ordningsstadga innehåller texten: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får 

ej ske på de områden som framgår av särskilda platser i kommunen”. 
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Bedömning 
Förvaltningen har inte upplevt eller hört om problem med ordning, säkerhet eller 

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

ett eventuellt förbud. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ann-Sofie Alm (M)  

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2019-02-28 Dnr:SBN 2019-58

      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Motion om information och tillgänglighet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad 

Sammanfattning 

Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion att 

• Det skapas resurser för att i första hand uppdatera den befintliga listan som 

ligger nu ta bort de objekt som inte stämmer/finns längre 

uppdatera/stryk så uppgifterna stämmer 

 

• Det skapas resurser för att lägga till de objekt som saknas; gärna i samarbete 

med de organisationer/föreningar/platser som ansvarar för de objekten 

Ansvarig handläggare och administratör av tillgänglighetsdatabasen (TD) är placerad 

på administrativa avdelningen. TD uppdateras löpande efter att handläggaren skickar 

ut fråga till inventerade anläggningar om det skett några förändringar i 

tillgängligheten, exempelvis om det tillkommit ramp eller liknande. Om så skett görs 

en inventering på plats och därefter uppdateras TD. En ny TD lanseras den 21 maj 

2019. I avvaktan på lanseringen uppmanas kommunerna att inte göra några nya 

inventeringar eller ändra i databasen. Kommunen har sedan ett år planerat för ett 

projekt för uppdatering/inventering av TD. Projektet genomförs med stöd av 

personal från AME. Projektet är för närvarande vilande i avvaktan av den nya 

databasen. I nuläget bedöms att projektet kan starta i anslutning till sommaren 

2019.  

Förvaltningen bedömer att det finns tillräckliga resurser inom organisationen för att 

återuppta arbetet med tillgänglighetsdatabasen när den nya versionen har tagits i 

bruk.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Löses inom tilldelad ramen genom samarbete mellan administrativa avdelningen och 

AME.  

Folkhälsa 

Bättre information gör det lättare att planera besök etc 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Mats Tillander 

 

 

 

Samhällsbyggnadschef  
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   Munkedal 20180117 

 

Motion om information och tillgänglighet 

 

 

Munkedals kommun tar steg efter steg vad gäller tillgänglighet för alla i kommunen. 

På  den nya hemsidan, som  fortfarande är under uppbyggnad,  har vi idag talsyntes samt TD, 

 Tillgänglighetsdatabasen, ligger väl synlig på första sidan. 

Men, arbetet är inte klart med detta, och Liberalerna kommer att fortsätta att lyfta dessa  

frågor, så länge det behövs. 

Vi har idag en kommunikatör, ett medborgarcentrum och en turismansvarig, och dessa 

resurser, kanske kopplade till fler insatser, bör kunna leda till att vi tar ännu fler steg. 

Liberalerna vill att 

• Det skapas resurser för att i första hand uppdatera den befintliga listan som ligger nu; 

ta bort de objekt som inte stämmer/finns längre 

uppdatera/stryk så uppgifterna stämmer 

 

• Det skapas resurser för att lägga till de objekt som saknas; gärna i samarbete med de 

organisationer/föreningar/platser som ansvarar för de objekten 

 

För Liberalerna Munkedal 

 

Karin Blomstrand 
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 Mats Tillander 
(Samhällsbyggnadskontoret) 
45580 MUNKEDAL 

 
 
 
Remissvar till Munkedals kommun gällande lokala 
avfallsföreskrifter  
 
 
Yttrande 
Miljönämnden har följande synpunkter på förslag till ändring av § 46, lokala 
avfallsföreskrifterna i Munkedals kommun. 
 
 Miljönämnden ser att förslaget till ny skrivning av § 46 är omfattande och att 
konsekvenserna av ändringen skulle behöva utredas ytterligare. Miljönämnden deltar 
gärna i det arbetet. 
 
§§ 45–47 ger i dag möjlighet att lämna dispens från hämtning av hushållsavfall till de 
fastighetsinnehavare som har mycket lite avfall.  
 
I § 45 ges möjlighet att efter anmälan till miljönämnden få dispens från skyldigheten att 
lämna hushållsavfall till kommunen under vissa omständigheter. Dispensen gäller i fem 
år och betalningsskyldighet för grundavgiften kvarstår. 
 
I § 46 ges möjlighet för fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den 
sär helt obeboelig möjlighet, att efter ansökan till miljöenheten, få uppehåll i hämtning 
av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Uppehåll i hämtning gäller 
som längst fem år i taget. Obeboelig fastighet debiteras ingen grundavgift.  
 
I § 47 beviljar Rambo uppehåll i hämtning, ett år i taget, för dem som inte nyttjar 
fastigheten under en längre sammanhängande period. Fastighetsägaren får då alltid 
betala grundavgiften.  
 
 
En ändring i enlighet med det remitterade förslaget skulle kunna ge följande 
konsekvenser: 

1. Den skillnad som i dag finns mellan § 46 och § 47 suddas ut och det kan komma 
att uppfattas som godtyckligt vem som framöver ska betala grundavgift och vem 
som inte behöver göra det. 

2. Det nya förslaget kan innebära att man ansöker hos miljöenheten i mellersta 
Bohuslän om samma dispens som man även söker hos Rambo för ett år i taget, 
men nu för flera år i taget och då man söker för en flerårsperiod inte behöver 
betala grundavgift. 

3. Miljönämnden ser det som betydelsefullt att befrielse från grundavgiften lämnas 
ytterst restriktivt och endast när fastigheten är obeboelig. Att de fastigheter som 
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beviljas uppehåll under längre tid än ett år inte skulle debiteras grundavgift ser 
miljönämnden som problematiskt. I förlängningen skulle ett sådant 
inkomstbortfall kunna bli betydande och leda till att kommunen inte längre kan 
upprätthålla hämtning av hushållsavfall och ge tillgång till återvinningscentraler 
med samma kvalitet som idag utan avsevärda taxehöjningar. Grundavgiften ska 
täcka kostnader som renhållningen har för licenser till dataprogram, information 
till abonnenter, drift av återvinningscentraler, årlig grovsopinsamling, löner till 
administrativ personal, kapitaltjänst samt administrativa avgifter för porto, IT 
och kundtjänst. Det är kostnader som en fastighetsägare kan ta del av och fasta 
kostnader som kommunen har utan att fastighetsägare lämnar något 
hushållsavfall i sitt sopkärl.  

4. Innan man fattar beslut om en så stor förändring som den som föreslås här ser 
miljönämnden att det är nödvändigt att se på eventuella ekonomiska 
konsekvenser.  

5. Miljönämnden ser att § 47 eventuellt skulle kunna utökas så att man kan ansöka 
om uppehåll för mer än ett år i taget. Fastighetsägaren ska betala grundavgift. 
Det skulle kunna underlätta för de kunder som nu söker varje år under en längre 
period. Ansvaret för prövningen skulle fortsatt vara hos Rambo. 

6. Miljönämnden deltar gärna i arbetet med att ta fram nya avfallsföreskrifter och 
skulle kunna delta i en arbetsgrupp genom att tillexempel lämna underlag för 
utvärdering av nuläget. 

7. I underlaget till förslag till beslut anges ett syfte. Det syftet uppnås redan idag av 
§§ 45–47.  Att ge befrielse från grundavgiften anges inte som kommunens avsikt 
i underlaget till beslut men är trots det en väsentlig ändring av formuleringarna i 
§ 46. 

 
Delegationshänvisning 
Yttrande lämnas med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän fastställd 2016-02-24  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 mars 2019 § 33 beslutades att 
remittera förslag till ändring i de lokala ordningsföreskrifterna § 46 till bland annat 
miljöenheten i mellersta Bohuslän. Syftet med ändringen av § 46 är att föreskrifterna 
bättre ska spegla kommunens avsikt att hus som inte nyttjas under en längre 
sammanhängande period eller som inte kan nyttjas som bostad ska få uppehåll i 
hämtning av hushållsavfall och slam.  
 
 
 

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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Beslutande 
 
 
 
  
 
Maria Bylund 

 

miljöchef  
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2019-02-19 Dnr: SBN 2019–52

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remittera förslaget till Miljönämnden och 

Rambo AB för synpunkter: 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring av § 46, lokala avfallsföreskrifter: 

”Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare till fastighet som inte nyttjas 

under en sammanhängande period eller som inte kan nyttjas som bostad kan efter 

ansökan få uppehåll i tömning av hushållsavfall och slam av Miljönämnden. 

Ett skriftligt intyg från ägare/nyttjanderättsinnehavare ska bifogas ansökan. 

Helårsboende (mantalsskrivna) får uppehåll under tid då fastigheten är outnyttjad, 

dock minst 6 månader. 

Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är 

outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela perioden fr o m april t o m 

september. 

Uppehåll i hämtning gäller som längst 5 år i taget. 

Fastighet med uppehåll under längre tid än ett år debiteras ingen grundavgift.” 

Sammanfattning 

Arne Karlsson, Lysekil, framför i en skrivelse synpunkter på svårigheterna att få 

uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam. Arne Karlsson äger fastigheten 

Gläborg 4:23. Fastigheten kopplades bort från elnätet 2016 och har inte förbrukat el 

sedan 2012. Element och ledningar är sönderfrusna, ingen bor på fastigheten och 

ingen verksamhet bedrivs. 

Möjligheten att få dispens från eller uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam 

styrs av de lokala avfallsföreskrifterna §§ 46-47: 

§ 46 = Ansökan till miljönämnden om uppehåll eftersom huset är obeboeligt.

§ 47 = Anmälan till Rambo om uppehåll eftersom huset tillfälligt inte bebos.

Fastighetsägarens ansökan till miljönämnden har avslagits. Nämnden har inte ansett 

huset ”obeboeligt”. 
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Det förefaller som om tolkningen om i vilket skick ett hus ska befinna sig i för att 

vara obeboeligt varierar. Det är samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning (efter 

besök på plats) att huset på Gläborg 4:23 är ”obeboeligt” och att miljönämndens 

tolkning av föreskrifterna är för snäv. Kommunens avsikt är att hus som inte nyttjas 

under en längre sammanhängande period eller som inte kan nyttjas som bostad ska 

få uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam. 

Förslag till ny lydelse av § 46: 
”Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare till fastighet som inte nyttjas 

under en sammanhängande period eller som inte kan nyttjas som bostad kan efter 

ansökan få uppehåll i tömning av hushållsavfall och slam av Miljönämnden. 

Ett skriftligt intyg från ägare/nyttjanderättsinnehavare ska bifogas ansökan. 

Helårsboende (mantalsskrivna) får uppehåll under tid då fastigheten är outnyttjad, 

dock minst 6 månader. 

Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är 

outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela perioden fr o m april t o m 

september. 

Uppehåll i hämtning gäller som längst 5 år i taget. 

Fastighet med uppehåll under längre tid än ett år debiteras ingen grundavgift.” 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Marginell påverkan. 

Miljö 

Ingen effekt 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Miljönämnden 

Rambo AB 

Mats Tillander Henrik Gustafsson 

Samhällsbyggnadschef Enhetschef gata/mark 

101

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


102



103



104



105



106



107



108



109



110



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 48    Dnr: KS 2018-463 
 
Reviderat reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2018-11-29 §§ 105–106 antagit 
reviderade reglementen för miljönämnden i mellersta Bohuslän respektive för 
samhällsbyggnadsnämnden. Olyckligtvis har såväl miljönämnden som 
samhällsbyggnadsnämnden tilldelats ansvar för strandskyddsärenden i de 
reviderade reglementena. Det är ett förbiseende som beror på ett 
fullmäktigebeslut per 2014-12-17 § 97, där det anges att strandskydd ska 
hanteras i Munkedals kommun och inte av den gemensamma miljönämnden. 
Skälet för fullmäktiges beslut 2014 är att situationen är väsentligt annorlunda än 
i Sotenäs och Lysekil när det gäller mängden sjöar och vattendrag. Fullmäktiges 
beslut har dock inte verkställts tidigare. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-15 § 27 
Samhällsbyggnadschefen och administrativa chefens tjänsteskrivelse 2019-02-
13. 
Kommunfullmäktige 2018-11-29 §§ 105-106. 
Utdrag ur reglemente för Miljönämnden 
Utdrag ur reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att strandskyddsärende i Munkedals 
kommun handläggs och beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, i 
enlighet med antaget reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget för miljönämnden i mellersta 
Bohuslän så att strandskyddsärenden avseende Munkedals kommun inte 
längre handläggs av miljönämnden. 
 

* Kommunfullmäktige beslutar om följande lydelse i § 4 reglemente för 
miljönämnden avseende Munkedals kommun: ”Nämnden ansvarar för de 
samverkande kommunernas uppgifter, inklusive prövning/dispens och 
tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), exklusive 
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13-18h §§ miljöbalken. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf 
Jacobsson (KD): Bordläggning av ärendet till dess att miljönämnden har 
inkommit med ett yttrande. 
 
 
 
 

111

karekh001
Rektangel



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 48 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer propositions på M-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

* Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till dess att 
miljönämnden har inkommit med ett yttrande.  
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 Mats Tillander 
Samhällsbyggnadskontoret 
45580 MUNKEDAL 

 
 
 
Remiss från Munkedals kommun om förslag till eventuell 
ändring av miljönämndens reglemente 
 
 
Yttrande 
Miljönämnden har följande synpunkter på förslag till ändring av miljönämndens 
reglemente gällande prövning och tillsyn av strandskyddsbestämmelserna i Munkedals 
kommun.  
 

• Miljönämnden ser gärna att ett möte initieras där miljönämnden samt 
tjänstepersoner från enheten deltar och har möjlighet att möta representanter för 
Munkedals kommun. Detta för att genomlysa frågan om behovet av att lyfta ut 
tillsyn och prövning av strandskydd ur miljönämndens reglemente. Kanske kan 
tillexempel förändring i rutiner och remisshantering vara en annan 
tillfredsställande lösning. Nämnden ser att fördelarna med att reglementet ser 
lika ut för alla tre kommunerna är stora för att få de samordningsvinster och nå 
den effektivitet man eftersträvar.  

• Miljönämnden ser fördelar med att prövningen sker i den gemensamma 
nämnden. I dag hanteras mellan 5 och 10 dispensärenden per år för Munkedals 
kommun. För nämnden totalt rör det sig om mellan 30 och 40 ärenden per år. 
Prövning av dispenser samt tillsyn av strandskyddsbestämmelserna skiljer sig så 
pass mycket från annan prövning och tillsyn att det finns betydande 
effektivitetsvinster med att hantera flera ärenden per handläggare. 

• Det är ingen väsentlig skillnad i prövningen av strandskyddsdispenser i 
Munkedals kommun jämfört med Lysekil och Sotenäs. Det finns utpekade LIS-
områden i Munkedal och där kan strandskydd prövas friare vilket också görs om 
det kommer in dispensansökningar i sådana områden. I grunden är prövningen 
den samma i alla tre kommunerna. 

• Kommer den här förändringen tillstånd behöver det göras en omarbetning av 
reglementet. Det kan behövas två separata skrivningar gällande nämndens 
hantering av miljöbalken för Munkedal och för Lysekils-Sotenäs. Detta för att 
inte skapa otydligheter. 

• Förändringar av miljönämndens reglemente är i huvudsak en fråga som måste 
beredas med respektive kommun. Miljönämnden utför sedan det arbete som 
respektive kommunfullmäktige beslutat att delegera. 

• De tre samverkanskommunernas kommunfullmäktigen måste besluta om samma 
reglemente innan reglementet kan börja gälla.  

• Det går inte som nämnden ser det att besluta om att reglementet ska gälla 
retroaktivt.   
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Delegationshänvisning 
Yttrande lämnas med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän fastställd 2016-02-24 § 8 enligt punkt A.7.  
 
Beskrivning av ärendet 
Vid Munkedals kommunfullmäktiges sammanträde 17 december 2014, §97, beslutades 
att strandskyddsprövning och tillsyns ska hanteras av Munkedals kommun istället för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Motiveringen till beslutat är att situationen i 
Munkedal är väsentligt annorlunda än i Sotenäs och Lysekil när det gäller mängden 
sjöar och vattendrag. Detta beslut har dock inte verkställts. I samband med en revidering 
av miljönämndens reglemente beslutade kommunfullmäktige 29 november 2018, §§ 
105–106 att strandskyddet ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals 
kommun. Det går dock att tolka både samhällsbyggnadsnämndens reglemente och 
miljönämndens reglemente som att båda nämnderna hanterar strandskyddsfrågan.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedal lyfter därför på nytt frågan till 
kommunfullmäktige för att revidera miljönämndens reglemente så att det tydligt 
framgår att miljönämnden inte hanterar strandskyddsärenden i Munkedals kommun. 
Förslaget är att miljönämndens reglemente §4 ändras till att lyda som följer: 

Nämnden svara för de samverkande kommunernas uppgifter, inklusive 
prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), exklusive 
strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 13-18h §§ miljöbalken. 

Miljönämnden har lämnats utrymme att yttra sig över förslaget till ändring av 
miljönämndens reglemente. 
 
För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 

Beslutande 
 
 
 
  
 
Eva Abrahamsson 
Miljönämndens ordförande 

 

 Föredragande 
 
 
 
  
 
Maria Bylund 
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Miljöchef 
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2019-02-28 Dnr:KS 2018-563

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Medborgarförslag - Vägsalt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

Sammanfattning 

Siv Göransson, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag 

-att alla kommuninvånare som har behov av vägsalt till privata tomter kan hämta en

hink med salt på kommunens förråd

-att man kungör detta genom annonser och inslag i radio o TV eller utskick till

fastighetsägarna i kommunen.

Munkedals kommun köper årligen och löpande under vinterhalvåret in stora mängder 

salt, som används vid halkbekämpning. Saltet köps i ”lösvikt”. Det är ogörligt att 

paketera detta salt i hinkar för gratis avhämtning av kommuninvånare eller 

fastighetsägare. Sett ut konkurrenshänseende med de affärer och verksamheter som 

säljer salt i säck/hink skulle gratis utdelning vara olämpligt. 

Kommunen erbjuder hämtning av isgrus med saltinblandning på några platser i 

kommunen, men då får hämtningen ske med medhavd hink eller motsvarande. 

Om förslagsställaren avser det salt som inköptes i hinkar under några år runt 2010 

finns för närvarande 5 hinkar a 17,5 kg, dvs 87,5 kg, kvar. Fördelat per invånare blir 

det 8-9 g till var och en eller 20-25 gram per fastighetsägare. Det är förvaltningens 

bedömning att det inte är lönt att paketera denna mängd i hinkar för avhämtning 

utan att saltet gör störst nytta om det används av kommunen för halkbekämpning i 

trappor etc.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Att köpa in och packa salt skulle kosta relativt mycket och vara resurskrävande 

Folkhälsa 

Salt finns lättillgängligt och är relativt billigt i ”vanliga” affärer så de som anser sig 

behöva kan köpa där. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Förslagsställaren 

Mats Tillander 

Samhällsbyggnadschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2(9) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 124   Dnr: KS 2018-563  
 
Anmälan av medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag om att kommuninvånare som har behov av vägsalt ska 
kunna hämta detta i kommunens förråd inkom 2018-11-29. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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2019-02-18 Dnr:SBN 2019-56

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Motion - flaggriktlinjer 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. Munkedals kommun följer förordningen 

(2018:1608) om allmänna flaggdagar. 

Sammanfattning 

Åsa Karlsson (S) föreslår i en motion att kommunens riktlinjer för flaggning utökas 

med flaggning under ”West Pride-festivaler”. 

Kommunen har tidigare (2016) antagit riktlinjer för flaggning och då valt att tillämpa 

de av Justitiedepartementet beslutade riktlinjerna ”Förordning (2018:1608) om 

allmänna flaggdagar”. Allmänna flaggdagar är: 

- nyårsdagen,

- den 28 januari; Konungens namnsdag,

- den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag,

- påskdagen,

- den 29 maj; veterandagen,

- den 30 april; Konungens födelsedag

- den 1 maj,

- pingstdagen,

- den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag

- midsommardagen,

- den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag,

- den 8 augusti; Drottningens namnsdag,

- dag för val i hela riket till riksdagen,

- den 24 oktober; FN-dagen,

- den 6 november; Gustav Adolfsdagen,

- den 10 december; Nobeldagen,

- den 23 december; Drottningens födelsedag,

- juldagen.

Det är ”enkelt” att välja att tillämpa riktlinjer som prövas och fastställs centralt. Det 

finns fler organisationer som ägnar sig åt jämställdhetsarbete, frågor om mänskliga 

rättigheter mm. Det kan bli svårt att dra gräns och säga nej till flaggning vid andra 

organisationers festivaler eller andra typer av aktiviteter.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Flaggning utförs av kommunal personal. Flaggdagar är ofta helgdagar vilket innebär 

relativt höga kostnader. 
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Folkhälsa 

Kommunen och kommunala representanter kan välja andra sätt än flaggning för att 

visa stöd och sympati för olika åsikter och arrangemang. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Administrativa chefen 

Fastighetschefen 

Mats Tillander 

 

 

 

Ulrika Johansson 

Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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