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Introduktion till vår granskning

1

Introduktion till vår granskning

1.1

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2018 att uppdra åt kommunchefen att
upphandla extern granskning för kontroll av kommunens fakturahantering från
upphandlade leverantörer inom fastighetsenheten. Granskningen avser att tydliggöra
om kommunens uppföljning av avtal och kontroll av fakturor görs på ett
ändamålsenligt sätt.
Mot bakgrund av det befintliga avtal om revisionstjänster som finns mellan
Munkedals Kommun och EY valde kommunen att vända sig till EY för granskningen.
1.2

Omfattning av uppdraget

Granskningen har omfattat följande delar avseende kommunens inköp av tjänster
från av kommunen förbestämda leverantörer:
•
•
•
•

1.3

Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster.
I vilken utsträckning det kan finnas brister i leverantörernas sätt att fakturera
kommunen.
Eventuella brister i de upphandlade ramavtalen.
Eventuella brister i kommunens uppföljning och kontroll av ramavtal eller fakturor.
Metodik

Granskningen omfattat följande moment utifrån ovanstående definierade omfattning
av uppdraget:
•
•

•

•

Inläsning av de ramavtal kommunen har för hantverkstjänster och relevanta
policydokument och rutiner.
Stickprovsvis granskning av fakturor från de leverantörer som kommunen anvisat.
Stickproven har valts ut genom slumpurval. Syftet är att kontrollera om
leverantörernas fakturering är i enlighet med ingångna avtal, att de är aritmetiskt
korrekta, och innehåller fullständig information.
Granskning av att kommunens kontroll av inkomna fakturor har fungerat
tillfredställande med utgångspunkt i ovan stickprovsgranskning, policydokument
och rutiner.
Utvärdering av ingångna avtal med avseende på tydlighet i prissättning och
möjlighet till kontroll av efterlevnad.
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Därutöver har EY också genomfört intervjuer med personer hos kommunen för att få
ytterligare förståelse för upphandlingsprocessen, attestordning, med mera.
1.4

Avgränsning

Vår granskning är begränsad till att avse de avtalsförhållanden som kommunen har
bestämt att vi ska granska. Granskningen har avsett arbeten som omfattas av de
granskade ramavtalen och fakturerade under perioden från den 1 april 2015 till och
med den 4 juni 20181. Vår granskning är baserad på det underlag vi har tagit del av
från kommunen.
Uppdraget är inte att betrakta som en lagstadgad revision enligt ISA2 eller översiktlig
granskning enligt ISRE3 med syfte att bestyrka den ekonomiska redovisningen eller
de granskade rutinerna och kan inte åberopas som sådan.
Rådgivningen i sin helhet samt innehållet av våra rapporter utgör inte någon juridisk
rådgivning.
1.5

Konfidentialitet

Denna rapport är endast avsedd att användas internt inom Munkedals kommun.
EY tar inte något ansvar för om rapporten används av någon annan eller i något
annat syfte.

1

Datum för erhållen leverantörreskontra.
2 International Standards on Auditing
3 International Standards on Review Engagements
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2

Kommunens ramavtal

2.1

Introduktion

Kommunen har ingått ramavtal med ett antal leverantörer för tjänster på
fastighetsområdet. Ramavtalen avser specifikt följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El, data, telefoni, lås och larm
Glasmästeri
Golv- och mattläggning
Kyl- och storköksmontör
Plåtslageri
Ventilation
Vitvaruservice
VVS Rörmontör
Bygg
Måleri

För varje ramavtal har kommunen upphandlat en eller flera leverantörer. I de fall flera
leverantörer har upphandlats, har dessa rangordnats efter resultatet vid
anbudsutvärderingen i respektive upphandling. Ett avtal har sedan ingåtts med
respektive leverantör där det framgår vilka andra leverantörer som omfattas av
samma ramavtal och hur dessa har rangordnats.
Vi har som framgår av ovan beskrivning av vårt uppdrag tagit del av och granskat
dessa avtal med avseende på tydlighet i prissättning och möjlighet till kontroll av
efterlevnad. De granskade avtalen avser perioderna 2015-04-01 – 2017-03-31
respektive 2017-04-01 – 2019-03-31.
De ramavtal vi har tagit del av är upprättade efter samma mall och är därmed
standardiserade med avseende på bestämmelser om hur avrop, fakturering och
beställningar ska göras. De innehåller också samma möjligheter till kontroll av
avtalsefterlevnaden. Mellan de två avtalsperioderna har endast mindre justeringar
gjorts med avseende på reglering av prissättning och kontroll. Vi behandlar därför
avtalen gemensamt i det följande men redogör för eventuella skillnader där det är
nödvändigt för vår analys.
Ramavtalen förefaller ha upphandlats i enlighet med kommunens policys och
regelverk. Nämligen policyn för inköp och upphandling och regeldokumentet ”Regler
för inköp och upphandling”.
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2.2

Prissättning

I samtliga ramavtal som har ingått i vår granskning framgår det att leverantören ska
debitera kommunen på löpande räkning. Det finns i avtalen en möjlighet för
kommunen att kräva att leverantören offererar ett takpris för det beställda arbetet.
Det framgår av respektive ramavtal vilka timpriser som ska tillämpas av kommunens
upphandlade leverantörer för eget nedlagt arbete. Samtliga avtal är tydliga i detta
avseende.
I övrigt hänvisas till de allmänna föreskrifterna (AFD.61) vilka i sin tur hänvisar till
bestämmelserna för ersättning enligt självkostnadsprincipen enligt standardavtalet
ABT06. Enligt AFD.61 ersätts entreprenören för redovisade kostnader för material
etc. med ett procentuellt påslag. För underentreprenörer i egen hantverkskategori
görs inget procentuellt påslag. I första hand ska som underentreprenör anlitas
kommunens upphandlade ramavtalsleverantörer och till samma priser som framgår
av respektive leverantörs avtal med kommunen.
Ramavtalen innehåller också bestämmelser om hur och när uppräkning av prisnivåer
ska göras.
Prissättningsbestämmelsen i de olika avtalen förefaller för oss vara tydlig till den del
den avser leverantörens egna nedlagda arbete. Hänvisningen från ramavtalet till de
allmänna föreskrifterna för övriga ersättningar ställer dock höga krav på kunskap om
innehållet i såväl avtal som underliggande upphandlingsdokumentation för de som
gör beställningar och ingår i godkännande- och attestflödet för inkommande
fakturor.
Som framgår i nedan avsnitt 5 innehåller de ingångna ramavtalen bara pris för en
hantverkarkategori/yrkesroll per avtal. Det innebär att vid större avropade arbeten
som har skett under ramavtalen men som krävt medverkan av projektledare,
konsulter och liknande har timpriserna för dessa yrkeskategorier inte gått att härleda
till ramavtalen.
2.3

Möjlighet till kontroll av efterlevnad

I de administrativa föreskrifterna uppställs ett antal krav på vilken dokumentation
kommunens upphandlade leverantörer ska tillhandahålla kommunen.
Av de administrativa föreskrifterna framgår det att underlag för alla kostnader ska
bifogas faktura. Underlag i övrigt bifogas enligt beställarens anvisningar (såsom t.ex.
kopia på beställning). Av de administrativa föreskrifterna framgår det också att det
klart ska framgå debiterad tid för namngivna yrkesmedarbetare och lärlingar enligt
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bifogade, daterade, numrerade och av båda parternas ombud attesterade tidssedlar.
Använt material som ej ingår i avtalade priser, ska klart anges beträffande kvalitet,
antal använda enheter och á-pris m.m. Kopior av leverantörsfakturor ska i
förekommande fall bifogas.4
Motsvarande skrivning i ramavtalen är för båda perioderna (2015 resp. 2017)
mindre specifik än de administrativa föreskrifterna. I den senaste versionen, som har
den tydligaste skrivningen, framgår det att ”följesedlar uppvisande materialåtgång
och tidsåtgång ska bifogas fakturan”5.
I ramavtalen för båda perioderna ges beställaren rätt att genom kontroll förvissa sig
om att arbetet som anges i faktura motsvaras av utfört arbete 6.
Vi noterar således en diskrepans mellan de administrativa föreskrifterna och de
tecknade ramavtalen som sådana. Diskrepansen medför att om ramavtalen tillämpas
direkt utan hänsyn till de administrativa föreskrifterna kan kommunens möjlighet att
kontrollera och göra en bedömning av rimligheten i leverantörernas fakturering
försämras.
Den skrivning som ändå finns i ramavtalet ”se även AFD.624 i de administrativa
föreskrifterna” innebär i och för sig att de administrativa föreskrifterna ska beaktas.
Men avsnittets disposition där hänvisningen till AFD.624 kommer sist och
formuleringen som sådan gör den faktiska innebörden och vikten av AFD.624
otydlig7.
2.4

Sammanfattning och slutsatser kommunens ramavtal

Ramavtal och underliggande upphandlingsdokumentation ger tydliga ramar för
leverantörernas fakturering med avseende på prissättning och kommunens möjlighet
till kontroll av densamma. Som framgår ovan är emellertid de krav som ställs i
ramavtalen som sådana inte alltid desamma som framgår av de administrativa
föreskrifterna med avseende på utformningen av leverantörernas fakturor och vilket
underlag som ska bifogas eller annars framgå till varje faktura. I de fall som vi har
uppmärksammat är skrivningen i ramavtalen mindre specifik och innebär lägre krav
på kommunens leverantörer än den skrivning som återfinns i de administrativa
föreskrifterna.

4

AFD.624
Ramavtal 2017, 3.3.
6
Ramavtal 2015, 4.2. Ramavtal 2017, 3.3.
7
Vi återkommer till detta i avsnitt 4 där vi behandlar den stickprovsvisa fakturagranskning
som vi har genomfört.
5
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En följd av detta är att det finns en risk att kommunens möjlighet till kontroll av
leverantörernas fakturering försämras. Det innebär också att de personer som ingår i
godkännande- och attestflödet för inkommande fakturor måste vara väl insatta i
såväl ramavtalen som i de administrativa föreskrifterna för att kunna bedöma om
fakturorna faktiskt uppfyller de uppställda kraven och i förlängningen kunna förvissa
sig om riktigheten i mottagna fakturor.

6
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3

Kommunens processer

3.1

Avrop och beställningar

I ramavtalen regleras hur inköp av tjänster under ramavtalen ska göras. I ramavtalen
beskrivs tre metoder:
1. Beställningar. I de fall ett inköp är under ett visst bestämt värde (för de
aktuella ramavtalen mellan 100 000 kr och 650 000 kr beroende på avtal)
görs en beställning direkt till den högst rankade upphandlade leverantören.
Om leverantören tackar nej får nästa leverantör motsvarande förfrågan. Och
så vidare.
2. Konkurrensutsättning inom ramavtalet. Om inköpet överstiger beloppet för
beställningar enligt ovan kan en konkurrensutsättning inom ramavtalet där de
upphandlade leverantörerna för det aktuella ramavtalet får lämna anbud
göras.
3. Ny upphandling. Ramavtalen innehåller ett takbelopp för när de inte längre
ska tillämpas. Takbeloppet är satt till 2 mkr. Om inköpet beräknas överstiga
det beloppet görs en ny öppen upphandling för det specifika arbetet.
Så vitt framkommit vid intervju genomförd med kommunens samhällsbyggnadschef
avser de flesta inköp som görs under de aktuella ramavtalen mindre arbeten som
alltså träffas av det enkla beställningsförfarandet. Enligt kommunen avser flertalet
mindre arbeten akuta åtgärder som måste behandlas omgående.
Beställningar av ovanstående typ görs oftast av kommunens fastighetstekniker och
per telefon. Någon dokumentation av beställningarna finns därför oftast inte8. Den
enskilda fastighetsteknikern är således den enda person som har kunskap om
beställningens innehåll.
Det förekommer också att planerade arbeten beställs enligt detta förfarande. I det
fall dessa fall är det kommunens projektledare, fastighetschefen eller
samhällsbyggnadschefen som genomför beställningen. Dessa beställningar
dokumenteras antingen genom användandet av därför avsedd blankett eller genom
bevarande av e-postkonversationer.
Större inköp görs som framgår ovan genom ny konkurrensutsättning om ramavtalet.
Det handlar i dessa fall ofta om större planerade arbeten. För denna typ av arbeten
avsätts medel under kommunens budgetprocess. Avropet görs sedan av
fastighetschefen och samhällsbyggnadschefen.

8

Enligt intervju med samhällsbyggnadschefen.
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Enligt uppgift från kommunen arbetar kommunen löpande med uppföljning efter
avrop, det är även på löpande basis ÄTA-arbeten diskuteras och beställs.
I samband med att en leverantör lämnar en offert har kommunen möjlighet att göra
en rimlighetsbedömning av den beräknade tidsåtgång som leverantören anger. I
samband med den intervju vi har genomfört med samhällsbyggnadschefen framkom
det att kommunen gör en rimlighetsbedömning av de offerter leverantörerna lämnar.
Sedan ungefär ett halvår tillbaka har kommunen också anställt en projektledare med
erfarenhet från byggbranschen som arbetar bland annat med den typen av
bedömningar.
3.2

Fakturahantering

Hur inkommande fakturor från ramavtalsleverantörerna hanteras är beroende på
vem som har gjort beställningen och enligt vilket förfarande.
För vanliga beställningar gäller att efter utfört arbete godkänner beställande
fastighetstekniker fakturan innan den går vidare för attest och betalning. Beställaren
ska vid sin fakturagranskning kontrollera att fakturerat material och nedlagd tid är
korrekt.
För större arbeten, efter avrop, gäller också att fakturan först går till den som från
kommunens sida ansvarat för projektet. Det är i dessa fall normalt fastighetschefen,
samhällsbyggnadschefen eller kommunens anställda projektledare. När fakturan
godkänts i det ledet går den vidare för attest och betalning.
Attestering av fakturor efter beställningar görs i två steg. Kommunens fastighetschef
gör en godkännandeattest följt av beslutsattest av samhällsbyggnadschefen. Den
ordning vi fått återgiven av samhällsbyggnadschefen är också den som framgår av
den attest-/beslutsordning vi har tagit del av9.
Varje leverantörsfaktura passerar således ofta tre personer och alltid minst två
personer innan den betalas. Det får anses ge goda förutsättningar för att eventuella
felaktigheter ska kunna uppmärksammas. Givet att samtliga involverade personer
förhåller sig kritiska till och på ett fullgott sätt förvissar sig om riktigheten i
fakturorna.
Fakturorna bokförs och belastar det objekt på vilket arbetet utförts. Vid större
arbeten av investeringskaraktär förekommer det även att det tas fram särskilda
projektkoder. Det finns således möjlighet att i efterhand för ett enskilt objekt granska

9

Manuella attester samt… s.8 – s.10
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vilka arbeten kommunen har mottagit fakturor för och göra en jämförelse med vilka
faktiska arbeten som har utförts10.
3.3

Slutsatser och sammanfattning processer

Kommunen har väl upparbetade processer för hur beställningar och godkännande av
inkommande fakturor ska ske. Det finns beslutade attestordningar och definierade
roller. Samtliga fakturor som tas emot av kommunen granskas av åtminstone två
personer.
En begränsning i kommunens process är att det för många, i och för sig
beloppsmässigt mindre, beställningar saknas dokumentation av vad som har
beställts, i och med att de ofta beställts via telefon. Det är i dessa fall bara
fastighetsteknikern som har kunskap om vilket arbete som har utförts och när det
utförts. Fastighetsteknikern bekräftar i dessa fall att inkomna fakturor faktiskt avser
utfört arbete. Efterföljande attestanter har i dessa fall att förlita sig på
fastighetsteknikerns intygande.
För större, planerade, arbeten oavsett inköpsförfarande har kommunen goda
förutsättningar för att bedöma om de offerter som lämnas är rimliga. De har också,
givet dokumentationsrutinerna, goda förutsättningar att följa upp att de fakturor
som tas emot är i överensstämmelse med den beställning kommunen har gjort och
om de avviker från leverantörens lämnade offert.
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Diskuterat under intervju med samhällsbyggnadschefen.
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Stickprovsvis granskning av beställda arbeten

Vi har genomfört en stickprovsvis granskning av leverantörsfakturor samt större
beställda arbeten. Stickprovet har gjorts slumpmässigt11 och har omfattat samtliga
upphandlade leverantörer under de aktuella ramavtalen som upphandlats för
perioden 2015-04-01 till 2017-03-31 samt perioden 2017-04-01 till 2019-03-31.
Stickprovet har tagits fram utifrån underlag tillhandahållet av kommunen.
Syftet med stickprovsgranskningen har varit att kontrollera om: a) ramavtalen
efterlevs med avseende på fakturerade belopp, specifikation av utförda tjänster och
övriga krav som uppställs i ramavtalen och de administrativa föreskrifterna, samt b)
om kommunens hantering av inkomna fakturor har varit i enlighet med attestordning,
policys, och medfört en god kontroll av inkomna fakturor.
Vi har totalt tittat på 50 enskilda fakturor samt 5 större beställningar med
inkluderande fakturor. Syftet med den stickprovsvisa granskningen har varit att
kartlägga kommunens processer och rutiner kring fakturahantering och för att
identifiera brister.
4.1

Iakttagelser mindre beställda arbeten

Vi har granskat hur de fakturor som ingått i vårt stickprov har attesterats. Vår
granskning visar att det har förekommit att fakturor attesterats av andra personer än
de som såvitt vi förstår normalt ingår i flödet för fakturor på fastighetsområdet12.
Dessa personer framgår inte heller av den attestordning vi har tagit del av.
I de fall vi har noterat att fakturorna attesterats av andra personer har vi också
uppmärksammat fall där leverantören har fakturerat ett högre timpris än det som
anges i det tecknade ramavtalet. Alltså att leverantören har debiterat kommunen ett
felaktigt pris och där kommunen inte synes ha uppmärksammat felaktigheten.
Även när attestordningen har följts har vi noterat fakturor där leverantörer har
debiterat högre timpriser än vad som framgår av ramavtalen13.
En sammanställning av identifierade fakturor där redovisat timpris överstiger det
timpris som framgår av respektive ramavtal framgår av Tabell 1 nedan.

11

Såtillvida att fakturorna per leverantör har valts slumpmässigt med hjälp av särskild
programvara framtagen av EY.
12
Exempelvis fakturorna 19470, F22967, 5465 och F25217 har inte attesterats av
samhällsbyggnadschefen, enhetschefen för fastighet, och enhetschefen för gata/mark.
13
Fakturorna 61577983, F25534.
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Tabell 1: Fakturor med feldebiterat timpris
Fakturanummer Fakturadatum
Timpris enligt
Timmar
Timpris
ramavtal redovisade14 redovisat15
F22967
2015-11-17
365
3,5
415
19470
2016-09-05
325
1,76
428
F25534
2016-10-25
365
1,5
525
61577983
2016-12-21
495
4
634
Summa

Feldebiterat16 (kr)
175
181
240
555
6 857

Vidare har vi vid vår granskning uppmärksammat flera fall där fakturor saknar
uppgifter som enligt de administrativa föreskrifterna ska framgå – antingen av
fakturan eller av bilaga. Bristerna avser beställarens referens, leverantörens
referens, debiterad tid för namngivna yrkesarbetare (attesterade tidssedlar) och
underlag för kostnader för material eller underentreprenörer.
4.2

Iakttagelser större beställda arbeten

Samtliga granskade större arbeten har upphandlats genom förnyad
konkurrensutsättning inom aktuellt ramavtal. Inte i något fall har den beräknade
kostnaden för arbetena överstigit gränsen för när förnyad konkurrensutsättning
mellan ramavtalsleverantörerna kan ske, eller när förnyad upphandling utanför
ramavtalet ska ske.
För samtliga granskade arbeten har vi noterat att beställningar gjorts per e-post.
Dokumentationen som för oss har varit tillgänglig har varit svår att följa med
avseende på vad som har beställts, till vilket pris, och hur fakturorna kopplar mot
beställningen. Samma sak gäller i förekommande fall även ÄTA-arbeten17. Detta får
till följd att det i efterhand är svårt att verifiera att samtliga fakturor är riktiga.
Bland de granskade beställda arbetena förekommer arbeten18 som har upphandlats
till ett fastpris, något vi inte finner stöd för i ramavtalen. Enligt ramavtalen ska
samtliga arbeten som görs på beställning utföras på löpande räkning men med
möjlighet till takpris. Det gäller även om leverantörerna vid förnyad
konkurrensutsättning inom ramavtalet ska offerera ett totalpris till grund för
anbudsutvärderingen.

14

Antal timmar redovisade i faktura
Timpris redovisat i berörd faktura
16 (Timpris redovisat – Timpris enl. ramavtal) * Timmar Redovisade
17 Ändrings-, Tilläggs-, eller Avgående arbeten
18 Arbete ”Belysning verkstad” Dingle samt ”Ombyggnad av hus 3”.
15
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Vid ett av de granskade arbetena19 har entreprenören fakturerat ÄTA-arbeten
motsvarande 81 % av anbudsumman, dessa saknar tidredovisning samt
specifikationer över material.
För samtliga granskade arbeten saknar fakturor ofta uppgifter som enligt de
administrativa föreskrifterna ska framgå – antingen av fakturan eller av bilaga.
Bristerna avser beställarens referens, leverantörens referens, debiterad tid för
namngivna yrkesarbetare (attesterade tidssedlar) och underlag för kostnader för
material eller underentreprenörer.
I de fakturor kommunen har mottagit för de granskade arbetena har vi noterat
timpris för arbetare som inte är i enighet med avtalade timpriser, och för vilka vi inte
finner stöd för i ramavtalen. Exempelvis har leverantören vid byggandet av nytt
ventilationsaggregat vid Bruksskolan debiterat ett timpris för konsult á 740 kr.
Upphandlat timpris för ventilation för berörd entreprenör är 418 kr.
Vidare har vi noterat att i faktura 202841 på samma projekt förefaller det att
leverantören tagit ut entreprenörsarvode två gånger.
Vi har granskat hur fakturorna i de större arbetena har attesterats. Vi har vid vår
granskning inte hittat några avvikelser från rådande attestordning.
4.3

Slutsatser fakturagranskning

Den stickprovsvisa granskning som vi har gjort ger inte underlag för en fullständig
redogörelse för alla tänkbara felaktigheter i upphandlade leverantörers fakturering
eller i kommunens hantering av inkomna fakturor. Den har däremot visat att det
förekommer brister i fakturor och fakturaunderlag som tillställts kommunen samt att
dokumentation av beställningar gjorda av kommunen är bristfällig. Den visar också
att kommunen inte synes ha upptäckt och reagerat på dessa brister.
Att kommunen verkar för att få tillgång till fullgoda fakturor och fakturaunderlag
samt dokumenterar beställningar på en tillfredställande nivå, är en
grundförutsättning för att kommunens process för godkännande av fakturor ska vara
effektiv och ändamålsenlig. Utan tillgång till det underlag som specificeras i de
administrativa föreskrifterna är det omöjligt för kommunen att verifiera debiterade
timmar, materialåtgång, med mera. Vidare, utan erforderlig dokumentering av
beställningar och ÄTA-arbeten etc. är det dessutom svårt att bekräfta att
faktureringen av entreprenörers arbete är korrekt.

19

Arbete ”Ombyggnad av hus 3”.
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Även i de fall dokumentation har bifogats av leverantören har inte felaktigheter
uppmärksammats av kommunen.
Kommunen har tillsynes upphandlat arbeten till fastpris, något vi inte finner stöd för i
ramavtalen. Vi har också uppmärksammat att kommunen systematiskt begär in
offerter för bygg från de upphandlade entreprenaderna trots att de planerade
arbetena inte överstiger beloppsgränsen, 650 000 kr, för när konkurrensutsättning
mellan ramavtalsleverantörerna kan ske enligt ramavtalet.
Det är av vikt att de personer som ingår i godkännandeprocessen för inkommande
leverantörsfakturor dels är de personer som framgår av attestordningen men också
att de är insatta i vilka ramavtal som kommunen har såväl som innehållet i dessa.
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5

Övriga iakttagelser

Vid vår granskning har vi noterat att fakturor för arbeten som omfattas av
kommunens ramavtal har erhållits från leverantörer som vid fakturadatumet inte var
upphandlade leverantörer. Dessa leverantörer har upphandlats som leverantörer
efterföljande ramavtalsperiod (med start 2017).
Det har inte ingått i vårt uppdrag att fördjupa granskningen avseende denna
företeelse.
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6

Sammanfattning och slutsatser

Vår granskning har omfattat följande delar avseende kommunens inköp av tjänster
från av kommunen förbestämda leverantörer.
•
•
•
•

Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster
I vilken utsträckning det kan finnas brister i leverantörernas sätt att fakturera
kommunen.
Eventuella brister i de upphandlade ramavtalen
Eventuella brister i kommunens uppföljning och kontroll av ramavtal eller fakturor.

Vår bedömning är att de ramavtal som kommunen har upphandlat är tydliga med
avseende på prissättning. Vad som däremot är mindre tydligt är vad kommunens
leverantörer ska bifoga till, och specificera i, sina fakturor. Här avviker ramavtalen
från de administrativa föreskrifterna och en tillämpning av ramavtalen utan hänsyn
till de underliggande administrativa föreskrifterna ger sämre möjligheter för
kommunen att försäkra sig om riktigheten i mottagna fakturor.
Vidare ger den dokumenterade och beskrivna processen för beställningar och
godkännande av fakturor hos kommunen goda förutsättningar för en väl fungerande
kontroll. Vad vår granskning dock visar är att det vid ett par tillfällen har skett avsteg
från den dokumenterade attestordningen. I ett par av dessa fall har de godkända
fakturorna inte heller varit i överensstämmelse med de upphandlade ramavtalen.
Vår stickprovsvisa granskning visar att det, relativt de administrativa föreskrifterna,
förekommer brister i de fakturor och underlag som kommunen tar emot. Kommunen
förefaller inte ha regerat på bristerna eller verkat för att fullständig dokumentation
enligt ramavtalen och de administrativa föreskrifterna ska tillställas kommunen. En
konsekvens av detta är att det är svårt att kontrollera riktigheten i mottagna
fakturor.
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-100

TJÄNSTESKRIVELSE

Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR)
gällande naturbruksutbildning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtal med Västra
Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning från 2019-01-01 enligt VästKoms
rekommendation.
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp nuvarande avtal från och med 2018-12-31
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-11 §69 att inte godkänna samverkansavtal
med Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner. Anledningen till
ställningstagandet var att avtalet innehåller en debiteringsprincip som kan uppfattas
som ogynnsamt mot friskolor som erbjuder naturbruksutbildning inom regionen.
Länets kommuner och VGR har sedan regionbildningen 1999 ett samarbetsavtal
kring naturbruksutbildning som innebär att VGR är skolhuvudman för
naturbruksprogrammet på kommunernas uppdrag. Samarbetsavtalet har diskuterats
under många år och under hösten 2017 utarbetades ett nytt förslag till avtal där
VästKom och VGR beslutade att rekommendera huvudmännen att teckna det nya
avtalsförslaget till att gälla från 2019 med löptid till och med 2022. Avtalet avser
elever som är folkbokförda i respektive kommunen. Samverkansavtalet omfattar
naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal
vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar avtalet
även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom
naturbruk.
Regionstyrelsen och 44 av länets kommuner har beslutat att följa rekommendationen
att teckna ett fyraårigt avtal. Övriga fyra kommuner, Strömstad, Tanum, Sotenäs
och Munkedal avser att ompröva ärendet under oktober. Samverkansavtalet med
VGR baseras på ett konsensusbeslut bland länets kommuner.
Avtalet har kompletterats med dels specifika och generella förändringar för att
därigenom kunna uppnå en samsyn mellan VGR och länets samtliga kommuner.
Kompletteringen redovisas i bilaga 3 ”uppföljning av det rekommenderade avtalet
kring Naturbruksutbildning i Västra Götaland”.
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandling.

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

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Marginella ekonomiska konsekvenser för kommunen
Folkhälsa
Utökade möjligheter till utbildningsinsatser påverkar folkhälsan positivt
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Fyrbodal
VästKom
Sektorchef Barn- och utbildning

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING
Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och .............………….... kommun,
nedan kallad kommunen, träffas följande Samverkansavtal om Naturbruksutbildning.
Utgångspunkt
De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna
känner stort ansvar för näringens tillväxt och utveckling. En modern och attraktiv
gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan
upprätthållas och utvecklas.
Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning.
Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.
VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna
varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det
här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma
lagrum för sin verksamhet som en kommun.
Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en
fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram.
Verksamheten ska kännetecknas av framtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där
digital teknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.
Omfattning
Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är
folkbokförda i kommunen.
Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar
avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning
inom naturbruk.
Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi eller teckna
samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region
Antagning
Kommunen ansvarar för att grundläggande information om de utbildningar som
samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som
kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att
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delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på
samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar.
VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av
avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat
antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal
behöver omförhandlas.
För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen
att, om sekretess inte hindrar detta, överlämna information om de elever som har haft
behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro.
Verksamhetens finansiering
Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO),
yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk.
Kommunen förbinder sig att till VGR erlägga interkommunal ersättning (IKE) för de elever
från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram
avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämning är den 15 september för
höstterminen och den 15 februari för vårterminen. Elever som börjar efter
avstämningsdatum har avstämningsdag den femte undervisningsdagen och kommunen
debiteras vid nästkommande månadskifte.
VGR förbinder sig att inom 14 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen
förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen
efter avstämningsdagen om rapport om detta har lämnats i överenskommen ordning. I
annat fall erläggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina
studier mellan den 15 september och den 15 oktober samt mellan den 15 februari och 15
mars betalar kommunen endast halva terminskostnaden.
Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning
antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att
gälla.
Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor är 30 dagar efter
mottagen faktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad
betalning.
Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra
Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderingstillägg inte utgår.
Med skola avses här den plats där undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning
genomförs.
För elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår naturbruksutbildning i
annat län svarar kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad
kommunen skulle ha haft om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR
erlägger resterande del av kostnaden till kommunen efter faktura som skall vara VGR
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tillhanda senast 30 dagar efter det att kommunen betalat interkommunal ersättning till
anordnande skolhuvudman.
Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (IKE) som kommunen betalar till
VGR är ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas av
Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den gemensamma
samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 50% av kostnaden och VGR ska svara
för 50% av kostnaden.
Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för
varje av naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma samverkansorganisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan budgetera
sin verksamhet.
Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och
rationell organisation med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning, som VGR har för
verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en
egen resultatenhet med egen resultaträkning. Gymnasieverksamheten ska redovisa eget
kapital där eventuella över- och underskott balanseras mellan verksamhetsåren.
VGR ska varje år senast den 1 mars till den gemesamma samverkansorganisationen, i ett
bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten.
Gymnasiesärskola inom naturbruk
Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och har fullt
ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.
Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan
erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och
boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt
fall.
Vuxenutbildning
VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Förslag på
utbildningar ska presenteras till den gemesamma samverkansorganisationen och vara
geografiskt fördelad över hela Västra Götaland.
Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvuxutbildningar till kommunerna.
Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar
för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.
VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet
tillföra ett ägarbidrag.
Innan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa kostnaderna för
utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för kostnaderna ska
utgå.
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Ledning och styrning
Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska
kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande, utan att
VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionutvecklingsnämnden är beställarnämnd
till naturbruksstyrelsen.
Gemensam ledning och styrning ska ske på följande sätt:
1. Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem
representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets
bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas. Samrådet träffas två gånger
per år.
2. Ett partsgemensamt Ledningsråd Naturbruk skapas där kommunerna har fem
representanter och VGR har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande
arbete med frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av
resultat. Ledningsrådet ska bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas
en gång per kvartal. Ledningsrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika
sakområden som behöver utredas.
VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen.
Gemensamt utvecklingsarbete
Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det
kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbudspunkter m.m.
Tvister
Tvist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna
inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom.
Avtalstid
Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen
ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska
senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut.
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.

Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit var sitt.
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201x-

201x-

För Västra Götalandsregionen

För kommunen

__________________________

___________________________

Johnny Magnusson

Namnförtydligande

Regionstyrelsens ordförande

___________________________

__________________________

Ann-Sofi Lodin

Namnförtydligande

Regiondirektör
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Bilaga 1 till samverkansavtal naturbruk.
Styrning och ledning
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och
förbinder sig att bidra till detta i en konstruktiv dialog.

Politiskt Samråd Naturbruk

Syftet med gruppen politiskt samråd naturbruk är att på övergripande och strategisk nivå samordna
insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta
kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och
de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av
verksamheten.
Gruppen skall vara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för naturbruks-utbildningarnas
utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av
Västra Götalandsregionen.

Politiskt Samråd Naturbruk
Uppdrag: Politiskt samråd naturbruk skall







Främja samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom området.
Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden och kommunerna kring
strategisk inriktning för berörda verksamheter.
Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden kring den självkostnad som
ligger till grund för budget och interkommunal ersättning. Samråd kring
naturbruksprogrammets ekonomi ska alltså ske innan Regionutvecklingsnämnden
fastställer budgetramarna till Naturbruksstyrelsen.
Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden rörande budget, resultat och
andra ekonomiska förhållanden inför nämndens fastställande av uppdrag till
Naturbruksstyrelsen.
Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet.

Arbetsordning




Gruppen består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra Götalandsregionen och
kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och sammankallar till möten.
Gruppen möts i regel två gånger per år i samband med budget och verksamhetsplanering
samt årsredovisning och uppföljning.
Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.
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Ledningsrådet för naturbruk
Syftet med ledningsrådet är att bistå det politiska samrådet samt att utgöra ett forum för
diskussioner kring länsgemensamma verksamhetsfrågor rörande naturbruksutbildning och
kompetensförsörjning för de gröna näringarna.

Ledningsrådets uppdrag



Ledningsrådet bereder frågor till politiskt samråd naturbruk.
Ledningsrådet utgör ett forum för diskussioner om samverkan och verksamhetsutveckling
till gagn för elever, naturbruksförvaltningen och kommunerna, till exempel
marknadsföringsfrågor, digitalisering, antagning med mera.

Arbetsordning





Ledningsrådet för naturbruk består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra
Götalandsregionen och kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och
sammankallar till möten.
Gruppen möts i regel fyra gånger per år, en gång per kvartal.
Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.
Ledningsrådet kan vid behov skapa olika arbetsgrupper för att lösa uppgifter. Parterna
förutsätts delta i dessa.

Noteringar



Det noteras att det kan finnas behov av samordning, t ex på delregional eller annan nivå, som
inte hanteras i ovan beskrivna strukturer.
Det noteras att båda parters representanter har ett ansvar för förankring och återkoppling i de
egna organisationerna.
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Bilaga 2 till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande
verksamhetens finansiering.
Denna bilaga gäller Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt
programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och
lärlingsutbildning inom naturbruk.
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och
förbinder sig att bidra till det i en konstruktiv dialog.

Beräkning av självkostnadspris
Naturbruksförvaltningen beräknar grundpriset för respektive inriktning enligt de regler
gymnasieförordningen förskriver enligt 13 kap. I 3 § gymnasieförordningen ingår följande
kostnadsslag i grundbeloppet.
1. Undervisning: kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans
undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av
personalen och liknande kostnader.
2. Lärverktyg: kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen,
skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader.
3. Elevhälsa: kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala
insatser.
4. Måltider: kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sammanhängande
administration och liknande kostnader.
5. Administration: administrativa kostnader ska beräknas till självkostnad.
6. Lokalkostnader: kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är lär verktyg och kapital i form av
ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering.
Beräkningen genomförs årligen i samband med att budgeten är fastställd för kommande
verksamhetsår.
 Naturbruksförvaltningen bedriver utöver gymnasium även vuxenutbildning och
kompetenscentrum för de gröna näringarna. Det innebär att de olika verksamheterna delar
på gemensamma kostnader. Kostnaderna fördelas med hjälp av bland annat respektive
verksamhets elevveckor och faktisk förbrukning.
 Kostnader för internat ingår inte i beräkningen av självkostnadspris. Utan faktureras
separat.
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Ekonomisk uppföljning
Naturbruksförvaltningen lämnar ekonomiska rapporter för uppföljning samt för att ge en
rättvisande bild hur verksamheten utvecklas. Förutom rapportering till Regionutvecklingsnämnden
följs dessa upp enligt nedanstående tabell.

Aktivitet
Årsrapport/bokslut
föregående år
Delårsrapport och
budgetindikator
Naturbruksstyrelsen
sammanträden
Politisk styrgrupp
Ledningsråd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

X
X

X

Dec

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

Hantering av gymnasieverksamhetens över- och underskott
Naturbruksförvaltningen lämnar en ekonomisk rapport senast den 1 mars för föregående år.
Ledningsrådet (enligt bilaga 1) förbereder en rekommendation till Naturbruksstyrelsen hur ett
överskott eller underskott ska hanteras baserat på de behov verksamheten ser framåt.
Gymnasieverksamhetens resultat balanseras över åren och särredovisas under
Naturbruksförvaltningens egna kapital. Detta förutsätter ett beslut om undantag från VGR:s
regelverk för hantering av eget kapital.

2

36

37

38

39

40

41

42
2018-09-21

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-188

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Henrik Gustafsson
Enhetschef Gata/mark

Försäljning av mark – Krokstads-Sandåker 1:63
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om att sälja resterande del av Krokstads-Sandåker
1:63 inkl Hedekas brandstation.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen godkände 2018-06-13 § 120 försäljning av del av KrokstadsSandåker till Hedekas Buss av del av Krokstads-Sandåker 1:63, (A på bif karta).
Området ligger bakom Hedekas Brandstation och har tidigare använts av Hedekas IF
i träningsverksamheten. Avtalet om nyttjande av ytan mellan kommunen och
Hedekas IF upphörde att gälla för två år sedan. Klubben har meddelat att man
godkänner en försäljning. Hedekas Buss behöver området för att utveckla sin
verksamhet.
Efter beslutet inkom Hedekas Buss med förfrågan om att få köpa hela KrokstadsSandåker 1:63 (delarna A och B på bif karta), dvs resterande del inklusive
brandstationen. Denna förfrågan har överlämnats till Räddningstjänsten för yttrande.
Räddningstjänsten föreslår i ett yttrande att begäran ska avslås.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen påverkan
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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2018-09-24

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-451

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Henrik Gustafsson
Enhetschef Gata/mark

Gång- och cykelväg till Gårvik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att
- kontakta Munkedal Vatten AB/Väst Vatten AB för samordning av utbyggnad
av gång- och cykelväg/va-ledning
- Projektera efter alternativ 1, en gång- och cykelväg ca 2,5 m bred för ca 4000
tkr.
- Träffa överenskommelse om markåtkomst (ca 5 m bred) och ersättning med
respektive markägare
- Återkomma med förslag till anslag i 2019 års budget för utbyggnad av gångoch cykelvägen, enligt alternativet grusad väg. Utbyggnaden av gång- och
cykelvägen ska följa VA-utbyggnaden
- Söka statsbidrag för gång- och cykelvägen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2018-09-12 förvaltningen i uppdrag att projektera en gångoch cykelväg i anslutning till den beslutade va-ledningen från Munkedal till Gårvik.
Upplägget avseende uppdraget ska redovisas om två månader.
När trafikverket 2007-2008 byggde ut E6an anlades en ny gång- och cykelväg från
Munkedalsmotet till i höjd med Bergs Gård, väster om Bergs Gård.
VA-ledningens etapp 1, från Munkedal till Faleby, byggdes 2011-2012 och har en
sträckning som går öster om Bergs Gård ner till Faleby.
Våren 2018 påbörjades nästa etapp av VA-ledningen, från Faleby mot Gårvik. Ca 800
m har påbörjats. Under sommaren/hösten har ytterligare 4-500 m beställts.
I ett inledande skede (ca 2010) samprojekterades gång- och cykelväg/VA-ledning
och den sträcka som då valdes var den totalt sett mest optimala lösningen. När
kommunen valde att inte gå vidare med gång- och cykelvägen reviderades VAledningens läge till den ur Va-synpunkt mest optimala.
En gång- och cykelväg bör ligga på ”insidan” diket för att göra så lite intrång som
möjligt. Det bör påpekas att det inte är möjligt att anlägga en gång- och cykelväg till
Gårvik med en ”rimlig” sträckning utan att ta åkermark i anspråk! Detta innebär att
VA-ledningens sträckning på återstående del till Gårvik bör studeras igen för att, om
möjligt, få en gemensam sträckning så långt som möjligt. En gång- och cykelväg
som är 2,5 m bred kräver ett markutrymme på 4,5-5 m för stödremsor,
dikesanvisning, ev. belysning etc.

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

46

Gång- och cykelväg mellan Bergs Gård och Faleby bör följa väg 813/814. Den kan
utföras separerat från VA-utbyggnaden. Sträckan är ca 1800 m lång. Bedömd
kostnad framgår av bilaga. Denna del kan byggas ut när gång- och cykelvägen är
utbyggd till Gårvik.
Utbyggnaden från Faleby mot Gårvik bör i största möjliga utsträckning samordnas
med VA-utbyggnaden. Kontakt bör snarast tas med Munkedal Vatten AB/Västvatten.
Standarden på gång- och cykelvägen bör bestämmas. Följande alternativ gäller
(Faleby-Gårvik):
1. Grusad väg, ca 2,5 m bred. Bedömd kostnad ca 4000 tkr
2. Grusad väg med belysning, ca 2,5 m bred. Bedömd kostnad ca 7200 tkr
3. Asfalterad väg, ca 2,5 m. Bedömd kostnad ca 5200 tkr
4. Asfalterad väg med belysning. Bedömd kostnad ca 8300 tkr
Sträckan från Faleby till parkeringsplatsen vid Gårvik är ca 4100 m lång.
VA-ledningen har ledningsrätt, enligt beslut av Lantmäteriet. Tillstånd för gång- och
cykelväg saknas. Det finns två möjligheter:
1. Träffa överenskommelse med respektive markägare om mark och ersättning
2. Ansöka om en förrättning hos Lantmäteriet om åtkomst och ersättning för
mark för gång- och cykelväg.
Erfarenhetsmässigt går det snabbare att träffa avtal med markägarna direkt. Om
avtal inte kan träffas återstår förrättningsvägen. Ersättning utgår antingen som ett
engångsbelopp eller som årlig ersättning.
Väg 814 är kulturväg. Gärdesgårdar och diken kan ha olika typer av skydd enligt tex
miljöbalken. Samråd samt eventuellt tillstånd från Länsstyrelsen krävs.
Statsbidrag kommer att sökas. Bidrag kan ges med upp till 50 % av
anläggningskostnaderna.
Färdig gång- och cykelväg ger upphov till driftskostnader i form av tex underhåll av
vägyta, snöröjning/halkbekämpning samt ev. årlig ersättning för markupplåtelse.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Investeringskostnad samt årliga driftskostnader.
Folkhälsa
Säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter samt större möjlighet att med cykel ta
sig till badplats eller mot Munkedal.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till: Ekonomienheten, Samhällsbyggnadssektorn

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

22(70)

Sammanträdesdatum

2018-09-12
§ 155

Dnr: KS 2018-197

Kommunstyrelsens budget 2019, plan 2020–2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16, § 99 att återremittera budget för
kommunstyrelsen för eventuella konsekvenser av beslut gällande §§ 100–101
som främst avser välfärdsnämnden och barn och utbildningsnämnden.
Bedömningen är att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar
kommunstyrelsens budgethandling.
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet.
Kommunfullmäktige antog 2018-06-27 § 55 avtalssamverkan, därav har
justering av kommunstyrelsens budgethandling gjorts då löneenheten från och
med 2019-01-01 ingår i kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
kommunstyrelsen finns ovannämnda samt en risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar
med 6,136 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet mellan
nämnderna samt utökning till följd av ny politisk organisation. Samtliga poster är
konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen där
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ramar är fördelade till de nya
nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Kommunledningskontor
(Under KS)

Kommunstyrelsen (KS)

49,531

55,667

55,667

55,667

Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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23(70)

Sammanträdesdatum

2018-09-12
Forts § 155
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,5 mnkr för 2019 samt 2,05 mnkr för 2020.
Av de 1,5 mnkr är 1,0 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.

Kommunstyrelsen

Budget Budget plan plan
2018
2019 2020 2021
2,950
1,500 2,050 0,550

Beredning
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Kommunstyrelsens
budgetskrivelse 2019, plan 2020–2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott 201808-29, § 143.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

22(65)

Sammanträdesdatum

2018-08-29

§ 143

Dnr: KS 2018-197

Kommunstyrelsens budget 2019, plan 2020–2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16, § 99 att återremittera budget för
kommunstyrelsen för eventuella konsekvenser av beslut gällande §§ 100–101
som främst avser välfärdsnämnden och barn och utbildningsnämnden.
Bedömningen är att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar
kommunstyrelsens budgethandling.
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet.
Kommunfullmäktige antog 2018-06-27 § 55 avtalssamverkan, därav har
justering av kommunstyrelsens budgethandling gjorts då löneenheten från och
med 2019-01-01 ingår i kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
kommunstyrelsen finns ovannämnda samt en risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar
med 6,136 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet mellan
nämnderna samt utökning till följd av ny politisk organisation. Samtliga poster är
konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen där
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ramar är fördelade till de nya
nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Kommunledningskontor
(Under KS)

Kommunstyrelsen (KS)

49,531

55,667

55,667

55,667

Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-08-29

Forts § 143
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,5 mnkr för 2019 samt 2,05 mnkr för 2020.
Av de 1,5 mnkr är 1,0 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.

Kommunstyrelsen

Budget Budget plan plan
2018
2019 2020 2021
2,950
1,500 2,050 0,550

Beredning
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Kommunstyrelsens
budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget för
Kommunstyrelsen 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens
beslut 2018-05-16 § 99.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Kommunstyrelsen budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i
kommunstyrelsen.
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-197

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Kristin Karlsson

Kommunstyrelsens budget 2019 plan 2020-2021
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget för
Kommunstyrelsen 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån
ny politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-0516 § 99.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Kommunstyrelsen budget 2019 och planperioden 2020-2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 99 att återremittera budget för
Kommunstyrelsen för eventuella konsekvenser av § 100 och 101 som främst avser
Välfärdsnämnden och Barn och Utbildningsnämnden. Bedömningen är att nämnden
inte ser några konsekvenser som påverkar Kommunstyrelsens budgethandling.
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet.
Kommunfullmäktige antog 2018-06-27 § 55 avtalssamverkan, därav har justering av
Kommunstyrelsens budgethandling gjorts då löneavdelningen från och med 2019-0101 ingår i Kommunstyrelsen.
Ram drift
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Kommunstyrelsen finns ovannämnda samt en risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar med
6,136 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet mellan nämnderna samt
utökning till följd av ny politisk organisation. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna
i handlingen för nämnden.
Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka Kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Organisationen ska utgöras av följande politiska organ;








Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Kommunledningskontor

Kommunstyrelsen (KS)

49,531

55,667

55,667

55,667

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,5 mnkr för 2019 samt 2,05 mnkr för 2020. Av de
1,5 mnkr är 1,0 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Kommunstyrelsen

Budget
2018
2,950

Budget
2019
1,500

plan
2020
2,050

plan
2021
0,550

Verksamhetsmål
Kommunstyrelsen föreslår 7 verksamhetsmål med indikatorer för året.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomiavdelningen

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr KS 2018-197

Kommunstyrelsens
Budget 2019
Plan 2020-2021

Beslut
Återremitterad KS 2018-05-16 § 99
Antagen KS 2018-xx-xx § xx
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Organisation
Ny politisk organisation 2019

Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande poltisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna beslutade inför
uppföljningen av budgeten 2019 utifrån nya nämnder.

Verksamhet
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsiktsplikt
över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolags
verksamhet. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har en styr- och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, personalpolitik
och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som
personalmyndighet och ansvar för den egna förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet. Dessutom
ingår följande strategiska uppdrag på kommunstyrelsen;
Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Förvaltningens uppdrag blir
därför att;

Leda, samordna och utöva uppsikt utifrån de beslut om vision, mål och inriktning samt budget som
kommunfullmäktige beslutat

Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter

Leda och styra delegerade operativa verksamheter
I kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar som stöd till såväl kommunstyrelsen som till
övriga förvaltningar. Den består av kommunchef med en stab bestående av personalavdelning,
ekonomiavdelning, löneavdelning och en administrativ avdelning.

Personalavdelningen

Avdelningen kommer arbeta strategiskt med kommunens kompetensförsörjning. En ökad konkurrens om
arbetskraften råder på arbetsmarknaden, vilket innebär att Munkedal som arbetsgivare behöver arbeta
aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal. Det handlar också om att identifiera och
dra nytta av organisationens befintliga kompetens. Heltidsuppdraget, extratjänster och
valideringsutbildningar är några exempel på uppdrag som kan vara en del av lösningen.
En fortsatt implementering och utveckling av ledarplattformen ger goda förutsättningar för ett hållbart
ledarskap och utgör en viktig del för att kunna nå effektiva verksamheter med ökad kvalitet och kontinuitet.
Ledarskapet är också en av nyckelfrågorna för att lyckas i frågan om sänkta sjuktal, ökad attraktivitet som
arbetsgivare.
En fortsatt utveckling med att digitalisera fler processer ska ske inom personalområdet. Effektiva processer
som minimerar administration ger förutsättningar för medarbetare och chefer att förbättra den verksamhet
som de är anställda inom.

Ekonomiavdelningen

Då den nya organisationen träder i kraft 2019 ska enheten fokusera på att få ekonomiuppföljningen med
ledningsrapporteringen att fungera så bra som möjligt. Målet är att, trots alla förändringar som görs, så ska
de nya nämnderna kunna ha bra ekonomiska beslutsunderlag för sin verksamhet. Under året kommer
avdelningen att fortsätta utveckla och förbättra våra system för verksamhetsuppföljning. Målet är att det
ska bli lättare för chefer att kunna följa upp sin verksamhet. Avdelningen ska göra en förstudie inför en
upphandling av ett nytt ekonomisystem. Om möjligt ska det samordnas med övriga SML-kommuner för att
det på sikt ska ge samordningsvinster för kommunerna. Fortsatt utveckla organisationen för upphandling
och inköp så att vi når uppsatta mål och ökar avtalstroheten. En del för att lyckas är att öka e-handeln med
leverantörer och kunder.

Administrativa avdelningen

Avdelningen kommer få ett utökat uppdrag enligt det nya förslaget till organisation med fler nämnder.
Utökningen beräknas kosta 2 mnkr för 2019. Administrativa processer knutna till nämnderna ska
digitaliseras i stor utsträckning. Det ska göra processerna effektiva och underlätta för förtroendevalda att
sköta sitt uppdrag. Under året kommer avdelningen delta och stödja det fortsatta införandet av e-arkiv i
kommunen. Avdelningen ska även stödja digitaliseringen av kommunens verksamheter. En av målsättningar
är utöka service och tillgänglighet genom fler e-tjänster. Medborgarcentrum ska utvecklas för att kunna
hantera fler typer av frågeställningar och på det sättet öka kommunens tillgänglighet.
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Kommunen ska öka sin närvaro på sociala medier för att stärka kommunens varumärke och
attraktionskraft. Även event som ”ljusfesten” ska utvecklas med samma syfte att stärka kommunens
attraktionskraft inte minst som besöksmål.
Näringslivsstrategin ska uppdateras under året. Funktionen ”en väg in” via en Företagslots, så att företagen
skall kunna bli lotsade i olika frågor kring sin verksamhet startade 2017 och under 2019 ska funktionen
anpassas och utvecklas för att ge företagarna ett så bra stöd som möjligt.
För att underlätta nya etableringar och samordna insatserna har Samhällsbyggnadschefen och
Näringslivsutvecklaren infört månadsmöte kring Etablering. Om denna form av dialog och stöd ger bra
resultat ska detta fortsätta under 2019.
På Utvecklingscentrum Munkedal ska de olika aktörerna som finns där få stöd i sin utveckling genom
koordinering och samverkan. Inriktningen ska vara att utveckla affärsidéer för att skapa tillväxt. Ett av
målen är att skapa ett Campus för företagsutveckling som är igång 2020. Under 2019 genomförs en översyn
av kommunens vision och mål för kommande mandatperiod. Arbetet med att implementera
barnkonventionen genom den beslutade handlingsplanen ska fortsätta under 2019. Handlingsplanen avser
perioden 2018-2019 och de analysverktyg som ska underlätta arbetet införs 2018.
Under 2019 ska arbetet med att lyfta fram folkhälsoperspektivet i alla kommunala processer fortgå. Till
exempel ska fler konsekvensbeskrivningar av folkhälsoperspektivet framgå av tjänsteskrivelserna i de
kommunala beslutsprocesserna.

Löneavdelningen
Löneverksamheten bedrivs med avtalssamverkan från och med 2019-01-01 tillsammans med Lysekils och
Sotenäs kommuner. Den gemensamma löneavdelningen kommer fortsatt att organiseras inom Munkedals
kommuns förvaltningsorganisation. Löneavdelningens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de
samverkande kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration, support och utbildning i
lönesystemets olika delar, support i tillämpning av lagar, avtal och regler, utdata och statistik (basutbud),
systemförvaltning samt pensions- och försäkringsadministration.

Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag

Nämndernas ram, mnkr

Plan

Plan

2018

2019

Kommunledningskontor
49,531
55,667
Summa ramförändring
-2,439
6,136
Varav löner/kapitalkostnad
-0,481
Verksamhetsförändring
0,475
2,438
Varav flytt av verksamhet
-2,433
3,698
Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.

Plan

Plan

2020

2021

55,667

55,667

Kommunstyrelsen förfodandepost för budget 2019 är 3,868 mnkr.
Inom kommunstyrelsens budget finns ett anslag för folkhälsoarbete på 0,8 mnkr. Under hösten beslutar
folkhälsopolitiska rådet om fördelningen av anslaget. Även anslag för samverkande kommuner och bolag
och KS förfogandepost. Från 2019 kommer även budgeten för löneavdelningen ligga under
kommunstyrelsen.

Tillkommande förändring 2019
Nr
1
2
3
4
5

Budgetår
Indexuppräkning Räddningstjänstförbundet enligt KPV
Tillfälligt kommunbidrag återställs till KS förfogande från Barn och Utbildning
(kulturskoleutredning) Prövas 2019
Ej kompensation för indexuppräkning och intäkter Netto
Utökning tjänster på administrativa 2,0 åa samt utökat ram till nya politiska
nämnder till följd av politisk omorganisation
Flytt av löneavdelningen till Kommunstyrelsen
Summa utökning

4

2019
0,438
1,054
0,537
2,000
2,644
6,673
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Förslag till finansiering för att uppnå budgetbalans.
Nr Budgetår
6
Generell besparing på samtliga enheter inom KLK för finansiering av ej
kompenserad indexuppräkning

2019
-0,537
-0,537

Summa anpassning (åtgärder)
Summa balans

6,136

Beskrivning av tillkommande förändring
1. Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet (0,438 mnkr)
Budgeten för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ligger på kommunchefen. Enligt överenskommelse
med de två övriga ägarkommunerna har beslutats att förbundets budget ska räknas upp enligt KPV, för
2019 2,7 %. För kommunens del ökar kostnaderna med 0,4 mnkr. Den större delen av ökningen avser
tidigare ej budgeterade kostnader för pension.
2.

Tillfälligt kommunbidrag återställs till KS förfogande från Barn och Utbildning
(kulturskoleutredning) Prövas 2019 (+1,054 mnkr)

3. Ej kompensation för indexuppräkning (0,537 mnkr)
Uppräkning av kommunledningskontorets kostnader för 2019 uppgår till ca 0,5 mnkr för 2019.

4. Utökning tjänster administativa enheten (2,000 mnkr)
Administrativa enheten kommer behöva utökning av 2,0 åa (1,1 mnkr) för att möta den nya politiska
organisationen med fler nämnder. Fler nämnder genererar även ökade kostnader för sammanträden och
fasta ersättningar. En grov beräkning har gjorts att utöka budgeten för nämnderna med 0,9 mnkr. Dock är
inte utredningen av arvodesersättningar klar. Arvodesberedningen arbetar med ett förslag. Så 0,9 mnkr kan
eventuellt ändras efter att utredningen är klar. Nämndernas budget för den politiska delen, delas ut till
respektive nämnd från kommunledningen.

5. Flytt av löneavdelningen till Kommunstyrelsen (2,644 mnkr)
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet. Kommunfullmäktige antog
2018-06-27 § 55 avtalssamverkan för Lönenämnd då avtalssamverkan är möjlig med de nya bestämmelserna
i kommunallagen från och med 2018-07-01. Detta innebär att den gemensamma lönenämnden upphör 201812-31. Den ekonomiska ramen för löneavdelningen på 2,6 mnkr flyttas därmed till Kommunstyrelsen där
övriga samarbetsavtals ramar ligger.

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning.
6.

Minska budget för kompetensutvecklning (Ej kompensation för indexuppräkning (-0,537
mnkr)
Uppräkning av kommunledningskontorets kostnader för 2019 uppgår till ca 0,5 mnkr. Att kompensation inte
fördelas ut inom kontoret innebär att kostnader måste minskas på andra poster. Dessa poster kommer att
handla om lägre kostnader för kompetensutveckling. Varje enhetschef gör en bedömning.
Vilka enheter berörs? Samtliga
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Varje enhet
Riskbedömning för brukare och personalen
Vilka risker innebär ändringarna? Inga för brukare, Lägre kompetensutveckling för personal.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Inga
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Resultatbudget
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar.

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2018
1,659
-49,485
-1,705
-49,531
49,531
0

Budget
2019
1,659
-55,621
-1,705
-55,667
55,667
0

Plan
2020
1,659
-55,621
-1,705
-55,667
55,667
0

Plan
2021
1,659
-53,621
-1,705
-55,667
55,667
0

Budget
2018
0,250
0,200
2,500
0,000
0,000
0,000
2,950

Budget
2019
0,250
0,250
0,000
0,600
0,250
0,150
1,500

Plan
2020
0,250
0,050
0,000
1,500
0,250
0,000
2,050

Plan
2021
0,250
0,050
0,000
0,000
0,250
0,000
0,550

Investeringsbudget
Nämndernas ram, mnkr
DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER
UPPFÖLJNINGSSYSTEM
UTBYTE PC
NYTT EKONOMISYSTEM/FAKTURA
FÖRÄNDRAD DOKUMENTHANTERING
INVENTARIER SAMMANTRÄDESRUM
Summa

Beskrivning av investeringar per projekt
Kommunledningskontor 1,500 mnkr
Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr): Investeringen avser främst nätverksprodukter för
datakommunikation. Det större antalet datorer och kraven på snabbare datakommunikation tillsammans med
allt större datamängder kräver investeringar i nätverksprodukter för både för luft- och trådbunden ITkommunikation. Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår. Det finns idag ett särskilt utbyggnadsbehov
av nätverk i kommunens äldreboenden.
Beslutsstöd Uppföljningssystem (0,250 mnkr): Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene.
Upphandling ekonomisystem (0,600 mnkr): Ekonomisystemet måste upphandlas, engångskostnaderna i
samband med bytet redovisas som investeringar. Investeringen beräknas starta 2019 och avslutas 2020.
Förändrad dokumenthantering (0,250 mnkr): Fortsatt digitalisering av administrativa processer.
Inventarier sammanträdesrum (0,150 mnkr): Nya möbler och digital utrustning.

Verksamhetsmål
Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatsmål (nämndsmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas
nu verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen har brytit ned ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål och
föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer.
Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden
antar i december.
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten
2.4 Verksamhetsmål: Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska
energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja
klimatsmarta transporter och kommunikation.
Indikatorer
Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas med 5
% utifrån 2009 års siffror. Slutredovisning 2020-01-01
15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för transporter
ska komma från förnybara källor.

6

År
2019
Mål
-3,0%
-10,0%

2019
Utfall
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5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
5.5 Verksamhetsmål KLK: Utarbeta en plan för att marknadsföra
Munkedal som en attraktiv kommun
Indikatorer
Färdigställd handlingsplan
Uppföljning av handlingsplan

År 2019

x

5.6 Verksamhetsmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet
Indikatorer
Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi
(2017)
Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017)
Uppföljning av handlingsplan

År 2019
Mål
Utfall

5.7 Verksamhetsmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling
Indikatorer
Revidera nuvarande upphandlingspolicy
Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan.

År 2019
Mål
Utfall

x
x

Löneavdelningens mål för god ekonomisk hushållning
1. Inriktningsmål Miljöaspekterna ska beaktas vid alla kommunala beslut
1.1. Verksamhetsmål: Verka för en minskning av pappersförbrukning samt
transporter av löneuppgifter till löneenheten.
Indikatorer
Inkommande löneunderlag till löneenheten på kontorspapper som arkiveras
ska minska från 2016 års nivå med:

År 2019
Mål
Utfall

2.1. Verksamhetsmål: Chefer ska få förbättrade kunskaper inom det
löneadministrativa området för att på så sätt underlätta och kunna utföra
sina ordinarie arbetsuppgifter med ökad kvalité och höjd effektivitetsgrad.
Indikatorer
Löneenheten ska planera och genomföra bas-utbildningar inom det
löneadministrativa området för chefer inom SML-kommunerna.

År 2019
Mål
Utfall

3.1. Verksamhetsmål: Styrdokument och lathundar ska vara uppdaterade
och tillgängliga för anställda inom SML-kommunerna.
Indikatorer
Samtliga dokument som ligger på löneenhetens hemsida ska en gång per år
gås igenom och vid behov revideras.

60

6

År 2019
Mål
Utfall
100 %

Framtid
Inför kommande år kommer prioritering att ske på uppdatering av kommunens styr- och ledningssystem
och samordning av kvalitetsarbetet i kommunen. I samband med det ska också översyn av policy och
styrdokument ske. Stort fokus på att minska ohälsan kommer att drivas från personalavdelningen. Digitala
rutiner kommer att utvecklas bl a för ärendehandläggning, arkiv samt e-tjänster. Arbetet med att
säkerhetsklassa digitala system kommer att påbörjas. Medborgarcentrums servicefunktion mot allmänheten
ska utvecklas.
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Sammanträdesdatum

2018-09-12
§ 156

Dnr: KS 2018-200

Välfärdsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 100 att återremittera budget för
Välfärdsnämnden och ge kommunchefen i uppdrag att;
1. Utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till kommunstyrelsen i
augusti.
Välfärdsnämndens budget för 2019 föreslås öka med 6 mnkr till Individ- och
familjeomsorgen för att möjliggöra budgetbalans 2019. Utöver utökningen av
ram har ledningen för sektor Omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att
genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen
2018 och bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda
verksamhetsförändringar/anpassningar ska redovisas i delårsrapporten för
augusti 2018 samt årsbokslut.
Fullmäktige föreslås ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader
ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom
äldreomsorg. Verksamhetsförändringar ska genomföras mellan verksamhetsåren
2020-2024.
2. Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen
Utifrån utredningen föreslås att omfördelningsbeslutet tas bort, detta kräver
även att resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen måste ses över. Detta
innebär att effektiviseringskravet under åren 2020-2022 på 5 mnkr vardera år,
totalt 15 mnkr tas bort från äldreomsorgen. Kommunfullmäktige föreslår att
ekonomienheten tar fram förslag på ny resursfördelningsmodell till
äldreomsorgen. Nytt förslag presenteras i november 2018.
3. Se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden
Det finansiella målet föreslås tas bort 2019. Förslaget till kommunfullmäktige är
att den långsiktiga målsättningen för Individ- och familjeomsorgens
nettoomkostnadsavvikelse i mnkr ska var i nivå med liknande kommuner inom
individ- och familjeomsorg.
Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-12

Forts § 156
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Välfärdsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.
Välfärdsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar
med 6,127 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring i
resursfördelning (ÄO), effektivisering omfördelningsbeslut (ÄO) samt förslag till
utökning av ram till individ- och familjeomsorg. Samtliga poster är
konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation
2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Sektor Omsorg

Välfärdsnämnden (VFN)

224,394

230,521

229,971

229,971

En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 samt 0,800 mnkr för 2020.
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den
ökade driftkostnaden för planperioden.

Välfärdsnämnd

Budget Budget
2018
2019
1,000
0,800

plan
2020
0,800

plan
2021
7,100

Beredning
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Välfärdsnämndens
budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott 201808-29, § 144.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Utdragsbestyrkande
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2018-09-12
Forts § 156
Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-08-29

§ 144

Dnr: KS 2018-200

Välfärdsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 100 att återremittera budget för
Välfärdsnämnden och ge kommunchefen i uppdrag att;
1. Utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till kommunstyrelsen i
augusti.
Välfärdsnämndens budget för 2019 föreslås öka med 6 mnkr till Individ- och
familjeomsorgen för att möjliggöra budgetbalans 2019. Utöver utökningen av
ram har ledningen för sektor Omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att
genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen
2018 och bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda
verksamhetsförändringar/anpassningar ska redovisas i delårsrapporten för
augusti 2018 samt årsbokslut.
Fullmäktige föreslås ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader
ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom
äldreomsorg. Verksamhetsförändringar ska genomföras mellan verksamhetsåren
2020-2024.
2. Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen
Utifrån utredningen föreslås att omfördelningsbeslutet tas bort, detta kräver
även att resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen måste ses över. Detta
innebär att effektiviseringskravet under åren 2020-2022 på 5 mnkr vardera år,
totalt 15 mnkr tas bort från äldreomsorgen. Kommunfullmäktige föreslår att
ekonomienheten tar fram förslag på ny resursfördelningsmodell till
äldreomsorgen. Nytt förslag presenteras i november 2018.
3. Se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden
Det finansiella målet föreslås tas bort 2019. Förslaget till kommunfullmäktige är
att den långsiktiga målsättningen för Individ- och familjeomsorgens
nettoomkostnadsavvikelse i mnkr ska var i nivå med liknande kommuner inom
individ- och familjeomsorg.
Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-08-29

Forts § 144
2019-01-01 där nuvarande kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Välfärdsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.
Välfärdsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar
med 6,127 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring i
resursfördelning (ÄO), effektivisering omfördelningsbeslut (ÄO) samt förslag till
utökning av ram till individ- och familjeomsorg. Samtliga poster är
konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation
2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Sektor Omsorg

Välfärdsnämnden (VFN)

224,394

230,521

229,971

229,971

En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 samt 0,800 mnkr för 2020.
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den
ökade driftkostnaden för planperioden.

Välfärdsnämnd

Budget Budget
2018
2019
1,000
0,800

plan
2020
0,800

plan
2021
7,100

Beredning
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Välfärdsnämndens
budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021.

Justerandes sign
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Forts § 144
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Välfärdsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 20192019 samt utifrån kommunstyrelsens
beslut 2018-05-16 § 100.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Välfärdsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Välfärdsnämndens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i
kommunstyrelsen.
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-200

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Josefine Fredriksson

Välfärdsnämndens budget 2019 plan 2020-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Välfärdsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny
politisk organisation 20192019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 §
100.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Välfärdsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Välfärdsnämndens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 100 att återremittera budget för
Välfärdsnämnden och ge kommunchefen i uppdrag att;
1. Utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till kommunstyrelsen i
augusti.
Välfärdsnämndens budget för 2019 föreslås öka med 6 mnkr till Individ- och
familjeomsorgen för att möjliggöra budgetbalans 2019. Utöver utökningen av ram
har ledningen för sektor Omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra
verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 2018 och bidrar
till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar/anpassningar
ska redovisas i delårsrapporten för augusti 2018 samt årsbokslut.
Fullmäktige föreslås ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska
minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom
äldreomsorg. Verksamhetsförändringar ska genomföras mellan verksamhetsåren
2020-2024.
2. Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den resursfördelningsmodell
som finns inom äldreomsorgen
Utifrån utredningen föreslås att omfördelningsbeslutet tas bort, detta kräver även att
resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen måste ses över. Detta innebär att
effektiviseringskravet under åren 2020-2022 på 5 mnkr vardera år, totalt 15 mnkr

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

tas bort från äldreomsorgen. Kommunfullmäktige föreslår att ekonomienheten tar
fram förslag på ny resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nytt förslag
presenteras i november 2018.
3. Se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden
Det finansiella målet föreslås tas bort 2019. Förslaget till kommunfullmäktige är att
den långsiktiga målsättningen för Individ- och familjeomsorgens
nettoomkostnadsavvikelse i mnkr ska var i nivå med liknande kommuner inom
individ- och familjeomsorg.
Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Organisationen ska utgöras av
följande politiska organ;








Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Ram drift
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Välfärdsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.
Välfärdsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar med
6,127 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring i
resursfördelning (ÄO), effektivisering omfördelningsbeslut (ÄO) samt förslag till
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utökning av ram till individ- och familjeomsorg. Samtliga poster är
konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Sektor Omsorg

Välfärdsnämnden (VFN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

224,394

230,521

229,971

229,971

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 samt 0,800 mnkr för 2020. Av
de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Välfärdsnämnd

Budget
2018
0,800

Budget
2019

1,000

plan
2020
0,800

plan
2021
7,100

Verksamhetsmål
Välfärdsnämnden föreslår 6 verksamhetsmål med indikatorer för året.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24
Inga ytterligare konsekvenser

Rickard Persson
Chef Välfärdsnämnden

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten
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Återremitterad i KS 2018-05-13 § 100
Antagen i KS 2018-xx-xx §?
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Sammanfattning
Nämnden har sen lång tid tillbaka ett underskott gentemot budget och redovisade ett underskott på -23,3
mnkr 2017. Då stora effektiviseringskrav finns på nämnden innebär det att de effektiviseringar som görs
inte syns då effektiviseringskravet är större än de effekter som nämnden lyckats genomföra. Nämnden har
under två år genomfört flertalet åtgärder för att minska utfallet vilket lett till minskade kostnader, dock har
effektivitetskraven på Vård och äldreomsorgen och IFO gjort att nämnden inte kommit i fas gentemot
budget. Planen för 2020 och 2021 är fortfarande baserade på siffror som togs fram 2016 och är därför svåra
att beräkna och planera för. Målet att komma ner till 0 i avvikelse mot nettostandardkostnader på Vård och
äldreomsorgen ser nämnden som ett mål som blir svårt att nå med de nuvarande politiska beslut som finns.
För att nå målet krävs en strukturförändring, inte bara på nämndens vård och omsorgsboende utan även
inom ordinärt boende. Hemtjänstbrukare måste centreras och för att kunna göra det krävs förutsättningar
på bostadsmarknaden vilket inte finns idag. För att nå målet behövs beslut om att erbjuda heltidstjänster
och att inte ha delade turer omprövas. Beslut som också behövs omprövas är de utbildningskrav som finns
på avdelningarna. Enligt senaste benchprognosen 2017 ligger Munkedal lägst i norra Bohuslän vilket visar
på att vi ligger i paritet med de strukturella kostnaderna inom det geografiska området. Det område där vi
konkurrerar om samma medarbetare och delar övriga förutsättningar.
Återremittering av budget 2019
Välfärdsnämndens budget § 100 återremitteras 2018-05-16 för att ge kommunchefen i uppdrag att:
1.

Utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma med ett nytt förslag till
budgetram för Välfärdsnämnden till kommunstyrelsen i augusti.

Välfärdsnämndens budget för 2019 föreslås öka med 6 mnkr till Individ-och familjeomsorgen för att
möjliggöra budgetbalans 2019. Utöver utökningen av ram har ledningen för sektor Omsorg uppdraget att
fortsätta arbetet med att genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen
2018 och bidra till att budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar/anpassningar ska
redovisas i delårsrapporten för augusti 2018 samt årsbokslut.
Fullmäktige föreslås ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka verksamhetsförändringar som behöver göras
för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner
inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringar ska genomföras mellan verksamhetsåren 2020–2024.
Liknande kommuner inom äldreomsorgen är Markaryd, Hjo, Haparanda, Osby, Färgelanda, Orust och
Degerfors under 2016. Inom äldreomsorgen ligger liknande kommuner på 237 333 kr/inv. 80+. Munkedal
ligger på 251 195 kr/inv. 80+, dvs 13 862 kr/inv. 80+ mer. Vi har 734 invånare som är 80+ vilket skulle
vara att vi har ca 734*13 862= 10,2 mnkr dyrare verksamhet än jämförbara kommuner varav 7 mnkr
högre inom hemtjänsten.

Kostnad äldreomsorg, kr/inv.

Liknande kommuner
äldreomsorg, Munkedal,
2016

Kostnad äldreomsorg, kr/inv.
65+

Munkedal
Liknande kommuner
äldreomsorg, Munkedal,
2016

Kostnad äldreomsorg, kr/inv.
80+

Munkedal
Liknande kommuner
äldreomsorg, Munkedal,
2016
Munkedal
Merkostnad mot liknande
kommuner

Källa: Kolada, SKL

2014

2015

2016

2017

14 524

14 999

15 462

15 742

17 109

18 233

17 444

17 689

56 570

57 637

59 274

59 529

69 377

73 808

71 521

72 361

222 618
247 875

230
046 236 205
262
072 252 422

237 333
251 195
10 174 708
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2.

Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka kostnaderna inom äldreomsorgen
med 19 Mnkr och den resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen

Utifrån utredningen föreslås att omfördelningsbeslutet tas bort, detta kräver även att
resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen måste ses över. Detta innebär att effektiviseringskravet under
åren 2020–2022 på 5 mnkr vartdera året, totalt 15 mnkr tas bort från äldreomsorgen. Kommunfullmäktige
föreslår att ekonomienheten tar fram förslag på ny resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nytt förslag
presenteras i november 2018.
3.

Se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ-och familjeomsorgens nettokostnadsutveckling
för planperioden

Det finansiella målet föreslås tas bort 2019. Förslaget till kommunfullmäktige är att den långsiktiga
målsättningen för Individ-och familjeomsorgens nettoomkostnadsavvikelse i mnkr ska var i nivå med
liknande kommuner inom Individ-och Familjeomsorg. Liknande kommuner inom IFO 2016: Tingsryd,
Herrljunga, Älvsbyn, Svenljunga, Mullsjö, Vårgårda och Nordanstig.
Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre
kostnadsläge än statistiskt förväntat.
Munkedals kommuns nettokostnadsavvikelse för 2016 visar Munkedals kostnadsläge är 28 mnkr högre. För
att komma ner i samma kostnadsnivå som likande kommuner bör Munkedal sänka sina kostnader inom
Individ-och familjeomsorg med 20 mnkr.

2015
Nettokostnadsavvikelse
Individ-och familjeomsorg,
miljoner kronor

Liknande kommuner IFO,
Munkedal, 2016
Munkedal

5
26

2016

2017

8
28

Källa; Kolada, SKL.

Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk
organisation med anpassad förvaltningsorganisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten
som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna beslutade inför
uppföljningen av budgeten 2019 utifrån nya nämnder.
Utmaningar
Inför de kommande åren står förvaltningen inför stora utmaningar.

Demografiska förändringar – Kopplat till en resursfördelningsmodell

Omfördelningsbeslut- lägre verksamhetskostnader (uppdrag)

Verksamhetens nettokostnader – höga framförallt inom Äldreomsorg, IFO

Kommande investeringsbehov – hur kombinerar vi det med krav på egenfinansiering av
investeringsutgifter

Verksamhetsbeskrivning
Välfärdsnämnden samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd under
sig. Nämndens primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de utmaningar socialtjänsten står inför och
lever med.
Nämnden ansvarar för:

Kommunal vård- och omsorgsverksamhet

Kommunal hälso- och sjukvård (HSL)

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL)

Biståndsfrågor enligt SoL

Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering

Familjerådgivning som åvilar kommunen

4
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Integration (verkställighet)
Arbetsmarknadsenheten (AME)
Samverkan mellan olika vårdgivare
Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak
Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förvaltningen ska stödja välfärdsnämnden i dess uppdrag att erbjuda vård- och omsorgsfrågor, individ och
familjeomsorg samt stöd och särskild service. Förvaltningen leds av förvaltningschef. Förvaltningarna ska
ansvara gentemot nämnd för att politiska beslut genomförs och följs upp samt tillser att åtgärder genomförs
i enlighet med kommunens beslutade styrdokument och utifrån lagar.
Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL
(socialtjänstlagen), familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i samverkan med primärvård
såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen består av en avdelningschef, 1: sekreterare,
socialsekreterare, familjebehandlare och kuratorer
Avdelning stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri,
integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en avdelningschef och fem enhetschefer.
Avdelning Vård & omsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, kommunal
rehabilitering, hjälpmedel, dagverksamhet, anhörigstöd samt särskilda boende för äldre. Avdelningen leds
av avdelningschefen och dess enhetschefer.

Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag
Nämndernas ram, mnkr
Välfärdsnämnden

Budget

Plan

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

224,394

230,521

229,971

229,971

Avd. stöd

50,089

50,089

50,089

50,089

Avd. Individ och familjeomsorg

46,489

52,489

51,939

51,939

Avd. vård o äldreomsorg

84,735

84,862

84,862

84,862

Avd Sektorsledning

43,081

43,081

43,081

43,081

Summa Ramförändring Omsorg

-3,402

6,127

-0,550

0

2,115

0

0

0

Varav löner/kapitalkostnad
Verksamhetsförändring*

-1,696

6,000

-0,550

0

Effektivisering ÄO

-2,000

-2,000

0

0

Varav flytt av verksamhet

-1,815

0

0

0

Resursfördelning ÄO

-0,006

2,127

0

0

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.

Tillkommande förändring 2019
Nr
1
2
3
4

Budgetår
Prisuppräkning för indexuppräkning
Kompensation resursfördelning älderomsorg befolkningsförändringar
Verksamhetsutökning, Chef i beredskap
Utökning välfärdsnämnd IFO
Summa utökning

2019
0,669
2,127
0,300
6,000
9,096

Nr
5

Budgetår
Effektivisering inom äldreomsorgen. Omfördelningsbeslut Resursfördelning
Äldreomsorg avsätts till volymbuffert för resursfördelning
Anpassning för indexuppräkning och intäkter Netto
Anpassning för verksamhetsutökning av Chef i beredskap
Effektiviseringsmål IFO sänka nettokostnaderna*
Summa anpassning (åtgärder)

2019

6
7
8

Summa justerat kommunbidrag

-2,000
-0,669
-0,300
0
-2,969
6,127

5
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Beskrivning av tillkommande förändring
1. Prisuppräkning (0,669 mnkr)
Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter ska göras, vilka uppgår till 0,669 mnkr för år 2019. Dessa
kompenseras inte centralt utan får finansieras inom nämndens ram.
2. Resursfördelning justering kommunbidrag utifrån befolkningsförändringar (2,127 mnkr)
Äldreomsorgens kommunbidrag justerats utifrån SCB befolkningsprognos i början av april 2018. Denna
utökning gör att vi kan behålla en täthet på 0,63 dag/kväll och 0,14 natt.
3. Verksamhetsutökning, Chef i beredskap (0,300 mnkr)
För att kunna erbjuda välfärdsnämndens chefer ett hållbart ledarskap och medarbetarskap behöver
nämnden en organisation som gör att chefer kan vara lediga på helger och andra ledigheter. Detta innebär
att cheferna inte behöver ligga i en ständig obetald beredskap.
4. Utökning välfärdsnämnd IFO (6,000 mnkr)
Välfärdsnämnden föreslås få en utökad budgetram med 6 mnkr för att nämnden ska ha rimliga
förutsättningar att ha budgetbalans år 2019 utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchef.
Finansieringen av utökningen sker genom den förbättrade skatteprognosen i april. Under 2018 har
ledningen för sektor Omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra verksamhetsförändringar
som minskar den ekonomiska obalansen 2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda
verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet för sektorn.

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning
5. Omfördelningsbeslut Resursfördelning Äldreomsorg 2019 (-2,000 mnkr)
Vård och äldreomsorgsavdelningen har påbörjat ett viktigt strategiskt arbete och genomför flera stora
förändringar i syfte att hålla nettokostnadsökningen på en låg nivå.
Avdelningen ser därför stora svårigheter att kortsiktigt genomföra ytterligare effektiviseringar och befarar
att om ingen kompensation ges för volymökningar kommer strävan efter budgetbalans ske på bekostnad av
kvalitén i verksamheten och personalens arbetsmiljö.
För att anpassa efter omfördelningsbeslutet behöver tätheten på boendena dras ner från 0,63 till 0,61
dag/kväll. Detta ger en sänkning med -2 mnkr. Omedelbara konsekvenser blir att inte kunna erbjuda
heltidstjänster och återgång till delade turer. Detta kräver att de befintliga politiska besluten inom området
omprövas.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Medarbetare i äldreomsorgen
Riskbedömning för brukare
De som är demenssjuka får inte tillräckligt med stöd, vård och omsorg. Personalen har ingen möjlighet att
ha tillräcklig uppsikt och vårdtagarna, vilket skapar oro, otrygghet på enheten. Personalen har också svårt
att ha koll om någon lämnar boendet och kanske inte hittar tillbaka. Även om det finns dörrlarm hinner inte
personalen agera omedelbart. Sociala aktiviteter, utevistelse mm får stå tillbaka, de beslutade
kvalitetsnivåerna i äldreomsorgen måste förändras.
Riskbedömning för personalen
Att inte hinna med att ge den vård och omsorg som de boende behöver och har rätt till skapar stress och
känsla av otillräcklighet. En ökad arbetsbelastning och en otrygg arbetssituation. Genom att inte ha
tillräckligt med personal är det svårt för personalen att hantera situationer när boende är oroliga eller
aggressiva vilket kan leda till ökade hot- och våldssituationer. Med för låg bemanning saknas förutsättningar
att kunna utföra ett professionellt arbete. Känsla av otillräcklighet bidrar till ökad psykisk belastning som
tillsammans med andra påfrestningar som stor arbetsmängd, tidspress, otydliga förväntningar och krav
leder till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre scheman för personalen med bla delade turer för att täcka
helger och kvällar. Sämre scheman gör det i princip omöjlig att erbjuda heltidstjänster för personalen, risk
för utökat behov av helgarbete (arbeta 3 av 5 helger).
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Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande dokumentation,
deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa boendemiljön för att underlätta för
personal och boende (förutsätter mer offensivt och snabbare arbete med en förändrad boendestruktur).
Trygghetskameror för att förbättra överblickbarheten och tillsyn på boendet. Införa delade turer, utöka
helgarbetet och se över kvalitetsnivåerna.
6. Besparing indexuppräkning (-0,669 mnkr)
Kompensation för prisökningar blir inte ramhöjande vilket innebär att nämnden måste effektivisera bort de
prisökningar som verksamheten räknar upp. Då vi inte har lyckats att sänka antalet placeringar för att
jämna ut indexutökningen finns det en risk att detta genererar personaleffektiviseringar.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande dokumentation,
deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa boendemiljön för att underlätta för
personal och boende (förutsätter mer offensivt och snabbare arbete med en förändrad boendestruktur).
Trygghetskameror för att förbättra överblickbarheten och tillsyn på boendet. Införa delade turer, utöka
helgarbetet och se över kvalitetsnivåerna.
7. Chef i beredskap (-0,300 mnkr)
Många verksamheter inom sektor omsorg drivs dygnet runt alla årets dagar. Det finns idag inget reglerat när
det gäller arbetsmiljöansvaret under kvällar, nätter och helger för verksamheterna för äldre,
funktionsnedsatta, hälso-och sjukvård och integration.
Arbetsmiljöverket menar att alla arbetstagare ska veta vem dom ska vända sig till när man behöver stöd
och vägledning i arbetet. Även inspektionen för vård och omsorg (IVO) påpekade samma brister vid en
inspektion 2016 inom LSS och HVB, att socialförvaltningen inte klargjort ansvarsfördelning på obekväm
arbetstid. Detta kommer vi då behöva att frångå.
Riskbedömning för brukare:
Personalen har ingen möjlighet att ha tillräcklig uppsikt om vårdtagarna, vilket skapar oro, otrygghet på
enheten. Personalen har också svårt att ha koll om någon lämnar boendet och kanske inte hittar tillbaka.
Även om det finns dörrlarm hinner inte personalen agera omedelbart. Sociala aktiviteter, utevistelse mm får
stå tillbaka, de beslutade kvalitetsnivåerna i äldreomsorgen måste förändras.
Riskbedömning för personal:
Att inte göra en satsning på chef i beredskap, innebär att det för medarbetare inom Vård och omsorg och
Stöd, inte kommer finnas en chef att kontakta när som helst på året. Arbetsmiljömässigt innebär det att
medarbetarna inte får tillgång till arbetsledning dygnet runt och att förvaltningens enhetschefer inte längre är
tillgängliga när de är lediga för att hantera akuta händelser utanför ordinarie arbetstid.
Det innebär vidare att vid en akut händelse där en uppkommen situationen inte kan lösas, utifrån de riktlinjer
och rutiner som redan finns, får medarbetaren inget stöd och råd från en chef.
Om inte pengarna tillskjuts kommer nämnden behöva prioritera på annan verksamhet. Se riskbedömning för
brukare.
8. Effektiviseringsmål IFO sänka nettokostnaderna
Enligt ovan föreslås att dagens effektiviseringsmål tas bort. Ett nytt förslag till långsiktigt mål för Individ-och
familjeomsorgen är att vara i kostnadsnivån med liknande kommuner.

Resultatbudget
Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens
Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2018

Budget
Plan 2020 Plan 2021
2019

40,298

40,298

40,298

40,298

-263,837

-269,964

-269,414

-269,414

-0,855

-0,855

-0,855

-0,855

-224,394

-230,521

-229,971

-229,971

224,394

230,521

229,971

229,971

0

0

0

0

Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar.
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Investeringsbudget
Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Plan 2021

250

150

150

150

1100

300

300

300

2335 ÄO LARM

326

100

100

100

2336 Inv MuSoLy Magna Cura

600

100

100

100

2333 INVENTARIER

100

100

100

100

2333 INVENTARIER

50

50

50

50

Nämndens ram
2308 ÄO ARBETSTEKN
HJÄLPMEDEL
2333 GEM INVENTARIER ÄO

Nya inventarier för struktur nytt boende
Automatisera administrativa manuella
processer
Alla projekt inom Omsorg

6315
200
2426

1000

800

7115

Beskrivning av investeringar per projekt


Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg.



Gemensamma inventarier (0,450 mnkr):
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden (0,300) och inom Stöd (0,100)
och IFO (0,050 mnkr).



Verksamhetssystem (0,100 mnkr):
Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna Cura.



ÖO larm (0,100 mnkr):
Dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås. Investeringen får göras i takt med den pågående
och planerade strukturförändringen av kommunens äldreboende.



System för automatiserade administrativa manuella processer (0,200 mnkr):
Digitalisering av biståndsbedömningar. Nyinvestering.



Nytt äldreboende inventarier för 65 platser (6,315 mnkr) plan år 2021:
Beräkningen är baserad på lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalytor, rehab,
hemtjänstlokal, it struktur, SSK lokaler. Investeringen uppskattas bli år 2021. Investeringen ligger
under Välfärdsnämnden. Nya lokaler ligger i Samhällsbyggnads investeringsbudget.
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Verksamhetsmål
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu
verksamhetsplaner. Välfärdsnämnden har brutit ned två av kommunfullmäktiges inriktningsmål och föreslår
nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under
hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden antar i
december.

Verksamhetsmål
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i
verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se
demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som kan
skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de
kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).

År 2019
Mål
Inventering
slutförd
50%
25%
50%

Inriktningsmål: 4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd
som behövs, när det behövs och utifrån behov
4.1 Verksamhetsmål VFN: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i
omsorgsnämnden
Indikatorer
Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst (exkl. pension)
Framtagande av plan
Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget
Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016)
4.2 Verksamhetsmål VFN: Verkställighet ska i första hand bestå av
hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största mån undvikas
Indikatorer
Antal köpta vårddygn

År 2019
Mål
10%
klar
90%
-20%
År 2019
Mål
-20%
(2018)

4.3 Verksamhetsmål VFN: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att
förbättra och effektivisera vård och omsorgsverksamheterna
Indikatorer
Antal nya E-tjänster som startats upp

År 2019
Mål
4 st

4.4 Verksamhetsmål VFN: Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska
erbjudas tillsammans med föreningar och frivilliga.
Indikatorer
Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga

År 2019
Mål
10 st

4.5 Verksamhetsmål VFN: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär
försörjningsstöd och medborgare som har en insats inom nämnden. Sysselsättning ska ske
genom samverkan mellan kommunens olika nämnder.
Indikatorer
Antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie kommunala
verksamheten
Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal praktikplatser
Antal OSA-anställningar
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- deltagare som börjat arbeta
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År 2019
Mål
10 pers.
60 st
15 st
20%

82

Framtid
Nämnden står inför en utmanande framtid inom samtliga områden. Den sociala omsorgen förväntas bli mer
utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Vi ser ett tydligt behov av att göra förändringar för att möta
upp de kostnadseffektiviseringar som krävs med nuvarande intäkter. Vi kommer inte kunna att bibehålla
den kvalitet som förväntas av både medborgare och stat detta samtidigt som vi står inför utmaningar iform
utav att rekrytera ny personal och att göra nämndens arbete attraktivt.
Vi lever redan i dag och kommer framgent att bli än mer påverkade av det svåra rekryteringsläge som
råder. Nämnden har många av de yrkesgrupper som är extra utsatta för rekryteringskonkurrens. Redan idag
saknas flera medarbetare och behovet kommer att öka under de närmaste åren, detta samtidigt som flera
av våra medarbetare kommer att gå i pension. Vissa verksamheter kommer att expandera samtidigt som
andra kommer effektiviseras under de närmaste åren vilket gör att nämnden kommer behöva medarbetare
som både har ett stort engagemang och hög kompetens. Tidigare år har det varit möjligt att rekrytera via
annons och urvalet har varit stort. Numera har urvalet minskat drastiskt och kraven på arbetsplatsen och
arbetsgivare är högre och kommer att öka i takt med att färre och färre väljer att arbeta emot nämndens
målgrupper.
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara nämnden utan hela kommunen under flera
år framåt. Barn utan vårdnadshavare har minskat men prognoserna gällande övriga människor på flykt
minskar inte. Det kommer att bli viktigt att konstruera plattformar som möjliggör för människor att komma
in på arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning i stället för en tillvaro grundad på våra
försäkringssystem. Nya arbetssätt för att hitta möjliga insteg för att nå arbetsmarknaden behöver utvecklas
i samverkan mellan stat och kommun, detta för att kunna etablera nya former av stöd för personer inom
målgruppen. Vi behöver skapa nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna stötta personer med behov av
sysselsättning och/eller stödja till ordinarie arbetsmarknad. Vi ser samtidigt att en kostnadsökning kommer
att ske inom området samtidigt som den statliga ersättningen minskar. Prognoserna som finns idag gör
gällande att intäkten från staten inte kommer att täcka den totala kostnaden som kommunen har för att
bedriva grundläggande integrationsarbete. Vi ser även att våra sociala försäkringssystem påverkas redan
nu. De flyktingar som kom tidigt i processen har inte längre etableringsersättning från staten och
kostnaderna kommer med all sannolikhet landa på kommunerna i form av ökade kostnader för
försörjningsstöd. Nämnden har redan gjort vissa anpassningar men utmaningen ligger i att kunna anpassa
verksamheten efter ersättningarna som staten ger och samtidigt ge den vård och omsorg som krävs.
Det är viktigt att det arbete som påbörjats med att förändra och utveckla boendestrukturen inom
äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov. Detta innebär att det blir en kedja av åtgärder och
anpassningar samt en hel del lokal- och personalförändringar i verksamheterna. Men strukturförändringen i
äldreomsorgen handlar inte bara om vård- och omsorgsboende, det handlar även om att skapa bra och
tillgängliga bostäder för äldre som t.ex seniorboende och trygghetsboende men också fler mötesplatser.
Detta är viktigt för att kostnadsdämpa den äldre-bom som förvänta slå till om ett par år. För utan bra
bostäder för äldre så kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och mest resurskrävande
boendeformen, ett vård och omsorgsboende, är dessa dessutom omoderna och resurskrävande slår det
extra mot en redan hårt belastad ekonomi.
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Sammanträdesdatum

2018-09-12
§ 157

Dnr: KS 2018-198

Barn- och utbildningsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I
handlingen för Barn- och utbildningsnämnden finns ovannämnda samt också en
risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 101 att återremittera budget för Barn
och utbildning för att invänta Skolgruppens förslag om ökad kvalitet och förbättrad
måluppfyllelse samt dess eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolgruppen har
identifierat och prioriterat åtgärder som kommer finansieras med hjälp av bidrag
från Skolverket. Därmed kommer skolgruppens förslag till åtgärder att rymmas
inom den för nämnden föreslagna ram och är därför inte konsekvensbeskriven i
budgetskrivelsen.
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 3,304 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för
volymförändring i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.

Justerandes sign

Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Sektor Barn- och
utbildning

Barn- och utbildningsnämnd

217,381

Utdragsbestyrkande

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

207,907

207,907

207,907
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28(70)

Sammanträdesdatum

2018-09-12
Forts § 157
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,000 mnkr för 2019 samt 2,000 mnkr för
2020. Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.

Barn- och utbildningsnämnd

Budget
2018
1,700

Budget
2019
1,000

plan
2020
2,000

plan
2021
1,600

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för
året.
Beredning
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Barn och
utbildningsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020–2021. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-08-29, § 145.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Utdragsbestyrkande
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27(65)

Sammanträdesdatum

2018-08-29

§ 145

Dnr: KS 2018-198

Barn- och utbildningsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I
handlingen för Barn- och utbildningsnämnden finns ovannämnda samt också en
risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 101 att återremittera budget för Barn
och utbildning för att invänta Skolgruppens förslag om ökad kvalitet och förbättrad
måluppfyllelse samt dess eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolgruppen har
identifierat och prioriterat åtgärder som kommer finansieras med hjälp av bidrag
från Skolverket. Därmed kommer skolgruppens förslag till åtgärder att rymmas
inom den för nämnden föreslagna ram och är därför inte konsekvensbeskriven i
budgetskrivelsen.
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 3,304 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för
volymförändring i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.

Justerandes sign

Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Sektor Barn- och
utbildning

Barn- och utbildningsnämnd

217,381

Utdragsbestyrkande

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

207,907

207,907

207,907
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Sammanträdesdatum

2018-08-29

Forts § 145
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,000 mnkr för 2019 samt 2,000 mnkr för
2020. Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.

Barn- och utbildningsnämnd

Budget
2018
1,700

Budget
2019
1,000

plan
2020
2,000

plan
2021
1,600

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för
året.
Beredning
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Barn och
utbildningsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Barn- och utbildningsnämnden 2019 plan 2020-2021 med
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019 samt
utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 §101.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Barn- och utbildningsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Barn- och utbildningsnämndens
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i
kommunstyrelsen.
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Utdragsbestyrkande
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2018-08-08

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-198

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson

Barn- och utbildningsnämnden budget 2019 plan
2020-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Barn- och
utbildningsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny
politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 §101.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för Barn- och
utbildningsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och
genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för Barnoch utbildningsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och
konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 101 att återremittera budget för Barn och
utbildning för att invänta Skolgruppens förslag om ökad kvalitet och förbättrad
måluppfyllelse samt dess eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolgruppen har
identifierat och prioriterat åtgärder som kommer finansieras med hjälp av bidrag från
Skolverket. Därmed kommer skolgruppens förslag till åtgärder att rymmas inom den
för nämnden föreslagna ram och är därför inte konsekvensbeskriven i
budgetskrivelsen.
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 3,304 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för
volymförändring i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i
handlingen för nämnden.
Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. Organisationen ska
utgöras av följande politiska organ;








Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd
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Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
Ram drift
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Sektor Barn- och utbildning

Barn- och utbildningsnämnd

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

217,381

207,907

207,907

207,907

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,000 mnkr för 2019 samt 2,000 mnkr för 2020.
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Barn- och utbildningsnämnd

Budget
2018
1,700

Budget
2019
1,000

plan
2020
2,000

plan
2021
1,600

Verksamhetsmål
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan.
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24
Inga ytterligare konsekvenser
Liselott Sörensen Ringi
Chef Barn- och utbildningsnämnden

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten
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Dnr KS 2018-198

Barn och
Utbildningsnämnden
Budget 2019
Plan 2020-2021

Beslut
Återremiterad i KS 2018-05-16 § 101
Antagen KS 2018-09-12 § ?
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Organisation
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 inrättar Munkedals kommun en ny politisk
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. Detta ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Den nya politiska organisationen innebär att Sektor Barn och utbildnings uppgifter flyttas över till Barn- och
utbildningsnämnen samt att verksamheten kultur och fritid samt musikskolan blir Kultur- och Fritidsnämnden.
Detta innebär att nuvarande politisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna utifrån nya nämnder i
förslaget till budgeten 2019.

Verksamhetsbeskrivning
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för:








Förskole- och fritidsverksamhet
Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare
(SFI)
Elevhälsovård
Tillsynsansvar för friförskola
Dagbarnvårdare
Skolskjutsverksamhet
Huvudmannaskap för förskola och skola
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Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag
Nämndernas ram, mnkr
Barn- och utbildningsnämnd
Summa Ramförändring
Varav kapitalkostnad
Verksamhetsförändring
Resursfördelning
Varav flytt av verksamhet

Plan

Plan

Plan

Plan

2018
217,419
1,177
1,074
-0,054
-0,119
0,276

2019
207,907
-9,512
1,115
1,258
2,046
*-12,816

2020
207,907

2021
207,907

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.
* Verksamhet för Kultur och Fritid flyttad från BoU till egen nämnd 1/1/2019.

Tillkommande förändring 2019
Nr

Tillkommande förändringar

2019

1 Prisuppräkning köp av skolplatser

1,000

2 Resursfördelning

2,046

3 Moduler

1,200

4 Hedekas; 850 tkr löneökn + 1,0 tjänst extra 600 tkr, halvår jan-juni

0,725

5 Nytt avtal Naturbruk: Ökad kostn inomläns fristående (beräknat på 5 elever)
Summa prioriterade utökningar
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar
6 Anpassning för prisuppräkning 2019: Generell spar på enheterna
7 Utökning av vht nr 4-5 ovan
Summa anpassning av ram
Summa balans

0,600
5,571
2019
-0,942
-1,325
-2,267
3,304
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Beskrivning av tillkommande förändring
1.

Prisuppräkning köp av skolplatser (1,0 mnkr)
De externa köpta skolplatserna indexuppräknas.

2.

Resursfördelning utifrån demografi prognos 2018 för budget 2019 (2,046 mnkr)
Utifrån beräkning av förändring av elevantal i de olika målgrupperna har nämnden tilldelats 2,046 mnkr
i utökning av ram från kommunfullmäktiges volymbudget.

3.

Moduler (1,200 mnkr)
3 enkla moduler på Munkedalsskolan och Brukskolan till en kostnad om 340 tkr/år. 4 moduler inkl
klassrum, vatten, avlopp, toalett och grupprum till en kostnad om 852 tkr/år.

4.

Hedekas (0,725 mnkr)
850 tkr avser lönetillägg för lärare och rektor enligt tidigare beslut. 1,0 tjänst extra, 600 tkr, till
förstärkta åtgärder för elever som halkat efter uifrån tidigare situation.

5.

Nytt avtal Naturbruk (0,600 mnkr)
Beräknad ökad kostnad för elever som läser på fristående naturbruksgymnasium inom Västra Götalands
kommunen enligt nytt avtal. Regionens Naturbruksgymnasier är förlagda i regionens centrala delar. En
friskola är etablerad i Dingle och en etableras inom kort på Nuntorp i Brålanda. Antagandet bygger på
att kommunens elever som önskar gå på Naturbruksprogram väljer närliggande alternativ.
Kostnadsberäkningen avser ett antagande om 5 elever.

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förslag till kostnadsminskning för
att uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning
6. Anpassning för prisuppräkning 2019 (-0,942 mnkr)
För att kunna kompensera prisuppräkningar under 2019 föreslås ett generellt spar på enheterna 0,46 %.
Riskbedömning för brukare
Den ekonomiska medvetenheten är av tradition mycket hög inom Barn och Utbildning och denna besparing
kommer inte direkt att påverka brukarna det vill säga eleverna i någon högre utsträckning. Indirekt kan det
på sikt påverka då verksamheterna måste begränsa till exempel kompetensutvecklingskostnader eller
personalbefrämjande insatser.
Riskbedömning för personalen
Sämre förutsättningar när det gäller personalbefrämjande åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser. Fler
som söker sig från kommunen som arbetsplats.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
I större utsträckning inventera och använda intern kompetens i fortbildningssyfte. Ansöka om stadsbidrag
för kompetenshöjande insatser.
7. Utökning av vht nr 4-5 ovan. (-1,325 mnkr)
Neddragning av 2,25 årsarbetare inom Barn- och utbildningsnämnden fördelat på 1,25 tjänst inom
grundskolan och 1,0 tjänst på gymnasiet/Vuxenutbildning.
Riskbedömning för brukare
Mindre utbud inom vuxenutbildning samt mindre utrymme att fördela till resurs för barn i behov av extra
stöd.
Riskbedömning för personalen
Högre arbetsbelastning för personalen vilket kan leda till högre sjuktal.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:
Att inte använda vikarier vid sjukdom.
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Resultatbudget

Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar .

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2018
46,807
-262,974
-1,214
-217,381
217,381
0

Budget
2019
45,135
-251,927
-1,115
-207,907
207,907
0

Plan
2020
45,135
-251,927
-1,115
-207,907
207,907
0

Plan
2021
45,135
-251,927
-1,115
-207,907
207,907
0

Investeringsbudget
Mnkr
Kunskapens Hus
Förvaltningsledning BoU
Kultur och Fritid
Konst i offentlig miljö
Strukturutredning inventarier skolor förskolor
Summa

Budget
2018
0,500
0,926
0,174
0,100

Budget
2019
0,100
0,900

Plan
Budget
2020
0,100
0,900

Plan
Budget
2021
0,100
0,900

1,700

1,000

1,000
2,000

0,600
1,600

Beskrivning av investeringar per projekt
Investeringar 2019 (1,000 mnkr)

Kunskapens hus (0,100 mnkr):
Investering av maskiner vid uppstart av Vuxenutbildning med trädgårdsinriktning.
 Inventarier barn o utbildning (0,900 mnkr):
Komplettering av möbler, inventarier samt maskiner på olika förskola, skolor.
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Verksamhetsmål
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu
verksamhetsplaner. Barn- och utbildningsnämnden har brutit ned fyra av kommunfullmäktiges
inriktningsmål och föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett
antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner
som nämnden antar i december.
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen
1.2 Verksamhetsmål BOU: Alla ska ingå i ett meningsskapande
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor
Indikatorer
Alla som går i förskolan till gymnasiet ska känna sig trygga (Skolinspektionens
mätning % 2018 och egen mätning % 2019)
Alla anställda inom Barn och Utbildning ska känna sig trygga (medarbetarenkät
2019)

År 2019
Mål
Utfall
92%
92%

Miljö alla
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende
via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam
livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i
arbetet med hållbar utveckling.. Länk till information ” Grön Flagg”
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter
som kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara
slutförd 2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall
i de kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).
25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras enligt "Grön flagg". Stiftelsen
"HÅLL SVERIGE RENT" har tagit fram ett färdigt koncept anpassat för
skolor/förskolor. Slutdatum 2020-01-01.

År 2019
Mål

Utfall

Inventering
slutförd

50%
25%
50%
4 enheter
påbörjar
certifiering

Utbildning
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och
socialt från förskola och framåt.
3.1 Verksamhetsmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få
språkförberedande stimulans
Indikatorer
Andel barn som uppnår minst fyra i Stainie test i förskoleklass. (%). Mätning
görs i augusti.
3.2 Verksamhetsmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda
kommuninvånarna utbildningar som matchar det lokala näringslivet och
arbetsmarknadsbehovet
Indikatorer
Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än)
8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår
kommun
8.1 Verksamhetsmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara
anställningsbara
Indikatorer
Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens aktivitetsansvar
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%)
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9
Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år

År 2019
Mål
Utfall
97%

År 2019
Mål
>år2018

År 2019
Mål
77
70
67
77

Utfall

Utfall
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Framtid
Barn och Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar som att:


öka måluppfyllelsen hos alla elever



rekrytera och bibehålla behöriga lärare i samtliga ämnen



bidra till integrationsarbetet inom kommunen



utveckla digitaliseringen inom förskola och skola



arbeta med visionen för Munkedal Utvecklingscentrum, bland annat genom att utveckla ett
Lärcentrum i samarbete med Högskolan Väst.



skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och ungdomar i kommunen



förbättra barn och ungas möjligheter att påverka inför viktiga beslut
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Sammanträdesdatum

2018-09-12
§ 158

Dnr: KS 2018-201

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för
Samhällsbyggnadsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101
som främst avser Välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Bedömningen är att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar
Samhällsbyggnadsnämndens budgethandling.
Justering av investeringsbudgeten har skett och är uppdaterad enligt bedömning
för 2019 års investeringar.
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I
handlingen för Samhällsbyggnadsnämnden finns ovannämnda samt också en
risk- och konsekvensanalys.
Samhällsbyggnadsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 2,352 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet
mellan nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.

Justerandes sign

Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Sektor Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

101,164

103,516

103,516

103,516

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

30(70)

Sammanträdesdatum

2018-09-12
Forts § 158
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 128,5 mnkr för 2019 samt 239,9 mnkr för
2020. Av de 128,5 mnkr är 39,15 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.

Samhällsbyggnadsnämnd

Budget Budget
plan
plan
2018
2019
2020
2021
33,850 128,500 239,900 93,800

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 13 verksamhetsmål med indikatorer för året.
Beredning
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08.
Samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 146.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-08-29

§ 146

Dnr: KS 2018-201

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för
Samhällsbyggnadsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101
som främst avser Välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Bedömningen är att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar
Samhällsbyggnadsnämndens budgethandling.
Justering av investeringsbudgeten har skett och är uppdaterad enligt bedömning
för 2019 års investeringar.
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I
handlingen för Samhällsbyggnadsnämnden finns ovannämnda samt också en
risk- och konsekvensanalys.
Samhällsbyggnadsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 2,352 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet
mellan nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.

Justerandes sign

Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Sektor Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

101,164

103,516

103,516

103,516

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sida

30(65)

Sammanträdesdatum

2018-08-29

Forts § 146
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 128,5 mnkr för 2019 samt 239,9 mnkr för
2020. Av de 128,5 mnkr är 39,15 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.

Samhällsbyggnadsnämnd

Budget Budget
plan
plan
2018
2019
2020
2021
33,850 128,500 239,900 93,800

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 13 verksamhetsmål med indikatorer för året.
Beredning
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08.
Samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Samhällsbyggnadsnämnden 2019 plan 2020-2021 med
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019 samt
utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 § 102.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Samhällsbyggnadsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i
kommunstyrelsen.
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Utdragsbestyrkande
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102
2018-08-08

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-201

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elisabeth Lindqvist Johnsson

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019 plan 20202021
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Samhällsbyggnadsnämnden 2019 plan 2020-2021 med
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019 samt utifrån
kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 § 102.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Samhällsbyggnadsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens förslag
till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för
Samhällsbyggnadsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 som
främst avser Välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Bedömningen är
att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar
Samhällsbyggnadsnämndens budgethandling.
Justering av investeringsbudgeten har skett och är uppdaterad enligt bedömning för
2019 års investeringar.
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och
genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Samhällsbyggnadsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och
konsekvensanalys.
Samhällsbyggnadsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 2,352 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet
mellan nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen för
nämnden.
Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. Organisationen ska
utgöras av följande politiska organ;




Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
Ram drift
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Sektor Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

101,164

103,516

103,516

103,516

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 128,5 mnkr för 2019 samt 239,9 mnkr för 2020.
Av de 128,5 mnkr är 39,15 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Samhällsbyggnadsnämnd

Budget
2018
33,850

Budget
2019
128,500

plan
2020
239,900

plan
2021
93,800

Verksamhetsmål
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 13 verksamhetsmål med indikatorer för året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24
Inga ytterligare konsekvenser

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

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr KS 2018-201

Samhällsbyggnadsnämndens
Budget 2019
Plan 2020-2021

Beslut
Återremitterad i KS 2018-05-16 §102
Antagen KS 2018-xx-xx § x
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Organisation
Ny politisk organisation 2019

Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka Kommunstyrelsens roll att
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. Detta ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Den nya politiska organisationen innebär att Byggnadsnämndens uppgifter flyttas över till
Samhällsbyggnadsnämnden. Dit flyttas även uppgifter av teknisk karaktär som tidigare handlagts under
Kommunstyrelsen.
Detta innebär att nuvarande poltisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna utifrån nya nämnder i
förslaget till budgeten 2019.

Verksamhetsbeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar sex enheter på förvaltningsnivå. För ärenden där olika
enheter inom Samhällsbyggnadsnämnden söker exempelvis bygglov kommer Jävsnämnd att vara
beslutande.
Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god service och
kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens
fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning
av egna vägar, offentlig belysning, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom mark och exploatering.
Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg. Städenheten ska
svara för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Plan och byggenheten svarar för planer, bygglov samt
tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL).
Förvaltningen ska stödja Samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag att ansvara för teknisk förvaltning och
ärenden inom plan- och byggområdet. Förvaltningen leds av förvaltningschef.

Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag
Plan
Nämndernas ram, mnkr
Samhällsbyggnadsnämnd
Summa Ramförändring
Varav löner/kapitalkostnad
Verksamhetsförändring
Resursfördelning
Varav flytt av verksamhet*

Plan

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

101,164
0,346
0,719
-0,352
0,072
-0,093

103,516
2,352
0
0
0,042
2,310

103,516

103,516

*Politisk omorganisation innebär att Byggnadsnämnden from 2019 ingår i Samhällsbyggnadsnämnden.
Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.

Tillkommande förändring 2019
Nr
1
2
3

Tillkommande förändringar
Indexuppräkning
Justering kommunbidrag resursfördelning livsmedel elever prognos elevförändring
2019
Uteblivna skogsintäkter enhet Gata och mark
Summa utökning

Nr Förslag till anpassningar
4
Minskad budget för inköp för att kompensera indexuppräkning sker inom resp enhet
5
Anpassning av inköp för att kompensera uteblivna intäkter Gata och Mark
Summa anpassning (åtgärder)
Summa balans

2019
0,598
0,042
0,400
1,040
2019
-0,598
-0,400
-0,998
0,042
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Beskrivning av tillkommande förändring
1.

Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,598 mnkr för år 2019.
Dessa kompenseras inte centralt utan får finansieras inom nämndens ram.

2.

Justering kommunbidrag resursfördelning livsmedel 0,042 mnkr.
Utifrån beräkning av förändring av elevantal i de olika målgrupperna har nämnden tilldelats 0,042
mnkr i utökning av ram från Kommunfullmäktiges volymbudget.

3.

Intäkter från Skogssällskapet på ca 0,400 mnkr har årligen erhållits av Gata och mark. Då
kommunen nu sålt av merparten av skogsmarken som genererat dessa intäkter, kommer enheten
inte längre kunna ta del av detta.

Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning. Punkt är redan beslutade i
föregående års budget.
4. Minskad budget för inköp (-0,598 mnkr)
Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,598 mnkr för år 2019. Dessa
kompenseras inte centralt utan får finansieras inom sektorn, minskningen av budget hanteras genom
minskade inköp inom sektorn.
Vilken enhet berörs? Samtliga enheter inom nämnden.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Samtliga.
Riskbedömning för brukare och för personalen? Inga.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Inga.
5. Minskad budget för inköp till följd av uteblivna skogsintäkter (-0,400 mnkr)
Minskningen av budget hanteras genom minskade inköp inom nämnden.
Vilken enhet berörs? Gata och Mark.
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Samtliga inom enheten.
Riskbedömning för brukare, vilka risker innebär ändringarna? Inga.
Riskbedömning för personalen, vilka risker innebär ändringarna? Inga.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Inga.

Resultatbudget
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar .

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2018
23,000
-100,383
-23,781
-101,164
101,164
0
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Budget
2019
23,500
-103,235
-23,781
-103,516
103,516
0

Plan
2020
23,500
-103,235
-23,781
-103,516
103,516
0

Plan
2021
23,500
-103,235
-23,781
-103,516
103,516
0
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Investeringsbudget
Mnkr

Budget
2018

Samhällsbyggnadssektorn, ny och
reinvestering samt strukturutredningar

33,850

Gata/mark reinvestering
BELÄGGN O BROARB
GÅNGBRO BRÅLAND
ÅTGÄRDER GATUBELYSN
GC SKOLVÄGEN
TORGET MUNKEDAL
SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER
BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN
Gata/mark nyinvestering
BELÄGGNING MÖE
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV
UTB BOSTADS/IND OMRÅDE
EXPLOATERING INDUSTRIOMR VÄSTRA
SÄLEBY
EXPLOATERING INDUSTRIOMR ÖSTRA SÄLEBY
EXPLOATERING BOSTÄDER KORPÅS
GC-VÄG GLÄBORG
EXPLOATERING OMLÄGGNING
VADHOLMSVÄGEN
EXPLOATERING GLÄBORGS IND OMR
EXPLOATERING HÅBY SÖDRA IND OMR
GC UTMED STALEVÄGEN
GÅRVIK STRANDZON
GC SALTKÄLLAN
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS
EROSIONSSKYDD SALTKÄLLAN
EXPLOATERING TOMTER HÄLLEVADSHOLM
EXPLOATERING UTBYGGNAD
BOSTADSOMRÅDE (TEGELVERKET)
Hällevadsholm vändplan
Fastigheter reinvestering
OMBYGGNATION KOMMUNALA FASTIGHETER
PLANERAT UNDERHÅLL KÖK KUNGSHÖJDENS
FÖRSKOLA
HANDIKAPPANPASSNING
OMBYGGNATION EKEBACKEN
UTVECKLINGSCENTRUM MUNKEDAL
UPPRUSTNING GULLMARSSALEN
UPPRUSTNING LEDNINGSPLATSER
PLANERAT UNDERHÅLL PIPFABRIKEN
PLANERAT UNDERHÅLL GA KOMMUNFÖRRÅDET
PLANERAT UNDERHÅLL DINGLE SPORTHALL
PLANERAT UNDERHÅLL SOTARVILLAN
PLANERAT UNDERHÅLL KUNGSHÖJDENS
FÖRSKOLA
SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER
FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN
ENGERGIÅTGÄRDER
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Budget
2019

Plan
2020

128,500 239,900

Plan
2021

93,800

5,100
0,800
0,000
0,300
2,500
0,000
0,500
1,000
5,100
0,000
0,300
0,300

3,600
0,800
0,000
0,300
0,000
1,000
0,500
1,000
7,600
0,000
0,300
0,300

2,100
0,800
0,500
0,300
0,000
0,000
0,500
0,000
10,600
1,000
0,300
0,300

1,600
0,800
0,000
0,300
0,000
0,000
0,500
0,000
9,600
0,000
0,300
0,300

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
1,000
0,000
0,000

2,000
0,000
1,000
2,000

3,000
0,000
1,000
0,000

1,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,500
0,000
0,000

2,000
2,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
0,500
0,000

0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,000

1,000
0,000
10,250
0,800

0,000
0,000
7,400
0,800

0,000
1,000
6,800
0,800

0,000
0,000
5,300
0,800

2,350
0,100
0,000
2,000
0,200
0,300
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,100
0,000
2,000
0,000
0,000
2,000
1,000
0,000
0,000

0,000
0,100
0,000
2,000
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000
0,500

0,000
0,100
1,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3,000
0,400
0,100
1,000

0,000
0,400
0,100
1,000

0,000
0,400
0,000
1,000

0,000
0,400
0,000
1,000
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Mnkr

Budget
2018

Fastigheter nyinvestering
GÅRVIK TOALETT
TILLTRÄDESSKYDD FORUM
SKYDD SERVER/IT
Städ reinvestering
STÄD ALLMÄNT
Kost reinvestering
Inventarier matsal skolor
KOM KÖK ALLMÄNT
Park & skog reinvestering
NYA BRYGGOR GÅRVIK
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT
REDSKAP
SKOGSTRAKTOR
SOPMASKIN
Strukturutredningar
Nyinvestering äldreboende
Skolutredning befintlig struktur reinvestering
Skolutredning befintlig struktur nyinvestering

Mnkr
1178 DETALJPLANER
Plan och Bygg

0,600
0,000
0,400
0,200
0,200
0,200
0,300
0,000
0,300
2,550
1,000
0,250
0,300
1,000
0,000
9,000
1,000
5,000
3,000
Budget
2018
0,750
0,750

Budget
2019

Plan
2020

0,000
0,500
0,000
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,200
0,200
0,200
0,200
0,700
0,800
0,400
0,300
0,300
0,500
1,250
0,550
0,000
0,000
0,250
0,250
0,300
0,300
0,000
0,000
0,700
0,000
107,000 217,600
50,000 100,000
26,000
29,000
31,000
88,600
Budget
2019
0,750
0,750

Plan
2021
0,000
0,000
0,000
0,000
0,200
0,200
0,800
0,300
0,500
0,550
0,000
0,250
0,300
0,000
0,000
75,000
50,000
15,000
10,000

Plan
2020
Plan 2021
0,750
0,750
0,750
0,750

Beskrivning av investeringar per projekt
Investeringar 2019 (133,500 mnkr)
 Gata mark 10,200 mnkr
o Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar
o Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):
Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna.
o Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):
Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka
bidrag.
o Bro bruksvägen /älven (1,000 mnkr):
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick och behöver renoveras 2017-2019.
o Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc.
o Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr)
Medel för mindre åtgärder.
o Exploatering industriområde östra Säleby (1,000 mnkr):
Toppbeläggning av gata i området.
o Exploatering omläggning Vadholmsvägen (2,000 mnkr):
När detaljplanearbetet avslutats läggs Vadholmsvägen om för att få större byggrätter för bostäder.
o Exploatering Gläborg industriområde ( 2,000 mnkr):
Utbyggnad av verksamhetsområde, vilket planeras ske 2020.
o CG utmed Stalevägen (2,000 mnkr):
Ev utbyggnad i samverkan med Trafikverket.
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 Fastighet 7,400 mnkr
o Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov.
o Handikappanpassning (0,100 mnkr):
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.
o Utvecklingscentrum Munkedal (2,000 mnkr):
Lokalanpassningar kommer att behöva göras årligen för såväl kommunala verksamheter som externa
hyresgäster.
o Planerat underhåll Pipfabriken (2,000 mnkr):
Upprustning och verksamhetsanpassning.
o Planerat underhåll GA Kommunförrådet (1,000 mnkr):
Upprustning och verksamhetsanpassning.
o Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler.
o Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i byggnaderna.
o Energiåtgärder (1,000 mnkr):
Åtgärder på kommunala fastigheter.
 Städ 0,200 mnkr
o Städ allmänt (0,200 mnkr):
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.
 Kost 0,700 mnkr
o Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök.
o Inventarier matsal skolor (0,400 mnkr):
Bord och stolar i skolmatsalarna behöver förnyas. Först ut är Kungsmarksskolan.
 Park & Skog 1,250 mnkr
o Div bad,lek /handikappsåtgärder badplats (0,250 mnkr):
Åtgärder vid badplatser.
o Redskap (0,300 mnkr):
Löpande inköp av redskap.
o Sopmaskin (0,700 mnkr)
Ny sopmaskin för skötsel av gator,vägar samt fastighetsytor.
 Plan och bygg 0,750 mnkr
o Detaljplaner (0,750 mnkr):
Detaljplaner för kommunala fastigheter.
Strukturinvesteringar 107 mnkr
Nytt äldreboende investeringsbehov 50 mnkr
 Nytt äldreboende (50,000 mnkr):
Projektering påbörjas nytt boende inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum. Total investering på
201,0 mnkr under perioden år 2018-2021. Investeringen ligger under Samhällsbyggnadsnämnden.
Skolutredning investeringsbehov 57,000 mnkr
 Skolutredning befintlig struktur (57,000 mnkr)
Efter översyn av skolfastigheter har en investeringsplan tagits fram som omfattar 190,0 mnkr under perioden
år 2018-2023. Investeringen ligger under Samhällsbyggnadsnämnden.
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Verksamhetsmål
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatsmål (nämndsmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas
nu verksamhetsplaner. Samhällsbyggnadsnämnden har brytit ned tre av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål och föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett
antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner
som nämnden antar i december.
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö
samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med
hållbar utveckling.
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som
kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd
2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de
kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).

År 2019
Mål
Inventering
slutförd

2.2 Verksamhetsmål: Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och
kommunicera om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer
vid planering och exploatering.
Indikatorer
10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark. Redovisas 202001-01.
Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01
2.3 Verksamhetsmål: God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens
marina miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och
dricksvattenförsörjning.
Indikatorer
Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 2020-01-01 ha minskat med 10 %.
Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i Munkedal 2016: 2350 st. totalt 235
fastigheter (-10%) För 2017 minska med 40, -1,7 %
2.4 Verksamhetsmål: Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska
energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja
klimatsmarta transporter och kommunikation.
Indikatorer
Energianvändningen i kommunens fastigheter skall minskas med 20 % från 2009 års
siffror. Slutredovisning 2020-01-01. (2009 – 189 kWh per m2)
100 % av den energi (el+bränslen) som kommunerna konsumerar för uppvärmning
av kommunala fastigheter ska komma från förnyelsebara källor. Slutredovisning
2020-01-01

2019
Utfall

50%
25%
50%

År 2019
Mål

2019
Utfall

10%
2 ggr/år

År 2019
Mål
-7,5%

2019
Utfall

2173

År 2019
Mål

2019
Utfall

154
99,0%

Näringsliv och arbete
5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra
aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
5.1 Verksamhetsmål: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad
beredskap
Indikatorer
Mängden färdigställd industrimark.
5.2 Verksamhetsmål: Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris,
läge i kommunen och storlek på tomten
Indikatorer
Tomter ska finnas i samtliga kommundelar.
Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter.
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År 2019
Mål
Utfall
20000 m2

År 2019
Mål
Utfall
JA
X
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5.3 Verksamhetsmål: Minska antalet extern inhyrda fastigheter
Indikatorer
Minska antalet inhyrda fastigheter (m2).

År 2019
Mål
Utfall
-150
m2

5.4 Verksamhetsmål: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i
mässor
Indikatorer
Minst en mässa per år.

År 2019
Mål
Utfall
1

Samhällsbyggnad och infrastruktur
6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att
erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.
6.1 Verksamhetsmål: Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra
trygghetsvandringar)
Indikatorer
Antal trygghetsvandringar per år.
6.1 Verksamhetsmål Bygg: Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark
Indikatorer
4 planer per år

År 2019
Mål
Utfall
2

Mål
4

År 2019
Utfall

6.2 Verksamhetsmål: Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra
bostäder
Indikatorer
En intressent per år.

År 2019
Mål
Utfall
1

6.3 Verksamhetsmål: Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både
akut och planerat
Indikatorer
Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut).

År 2019
Mål
Utfall
3

6.3 Verksamhetsmål Bygg: Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden
Indikatorer
Handläggningstid (dgr)
Informationsgivning via träff för allmänheten (antal träffar)

Mål
25
2

År 2019
Utfall

Framtid
Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär
en kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars
vore fallet. Inom nämndens verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent
personal. Inom tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten
med andra kommuner. Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter
bör även framöver vara god. Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för
industrimark samt att flytta verksamhet från externt inhyrda lokaler.
Munkedal är inne i en aktiv och expansiv fas. Det gäller att gå från planering till genomförande. Intresset
för byggnation och etablering i kommunen märks tydligt i antalet pågående planarbeten samt
förfrågningar om förhandsbesked och bygglov.
För att fullt ut kunna leva upp till den kommunala ambitionen om snabb handläggning, spetskompetens,
god information och rådgivning krävs en flexibilitet samt en rätt anpassad organisation. Detta innefattar
bl.a. att arbeta med såväl ordinarie tillsyn som förebyggande information och inspektioner.
Samarbetet med grannkommuner avses att utvecklas och nya former för samarbete kommer att prövas.
Nuvarande organisation med relativt få handläggare är sårbar. Syftet med samarbete är att minska vår
sårbarhet samt öka möjlighet att tillvarata personalens kompetens och intresse.
Antal detaljplaner som förvaltningen arbetar med är stort såväl avseende kommunala planer med
investeringsanslag, enskilda planer som finansieras av exploatör som planer som finansieras av
kommunen via driftanslag. Planarbetena är viktiga för kommunen ur ett utvecklingsperspektiv. Det är
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därför angeläget att kommunen även framöver kan genomföra ett stort antal planarbeten. Sättet att
driva planarbete bör fortsätta utvecklas för att öka delaktigheten.
Utmaningar

Inför de kommande åren står förvaltningen inför stora utmaningar.

Kommande investeringsbehov – med stor risk för undanträngningseffekter

10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

31(70)

Sammanträdesdatum

2018-09-12
§ 159

Dnr: KS 2018-199

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, plan 2020–2021
Sammanfattning
Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I
handlingen för Kultur- och Fritidsnämnden finns ovannämnda samt också en
risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 103 att återremittera budget för
Kultur- och Fritidsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101.
Bedömningen är att Kultur- och Fritidsnämnden inte kommer att påverkas och
det har därför inte konsekvensbeskrivits.
Kultur- och Fritidsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en minskning av
anslag/ramar med -1,112 mnkr där den främsta orsaken är det tillfälliga
kommunbidraget till musikskolan återgår till kommunstyrelsens förfogande.
Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.

Justerandes sign

Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

-------------------------

Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Del av BoU

11,704

11,704

11,704

Utdragsbestyrkande
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32(70)

Sammanträdesdatum

2018-09-12
Forts § 159
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 0,250 mnkr för 2019 samt 0,200 mnkr för
2020. Av de 0,250 mnkr är 0,250 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.
Budget
2018
Kultur- och fritidsnämnd

Budget
2019
0,250

plan
2020
0,200

plan
2021
0,200

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.
Beredning
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Kultur och
fritidsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020–2021. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-08-29, § 147.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Utdragsbestyrkande
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31(65)

Sammanträdesdatum

2018-08-29

§ 147

Dnr: KS 2018-199

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I
handlingen för Kultur- och Fritidsnämnden finns ovannämnda samt också en
risk- och konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 103 att återremittera budget för
Kultur- och Fritidsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101.
Bedömningen är att Kultur- och Fritidsnämnden inte kommer att påverkas och
det har därför inte konsekvensbeskrivits.
Kultur- och Fritidsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en minskning av
anslag/ramar med -1,112 mnkr där den främsta orsaken är det tillfälliga
kommunbidraget till musikskolan återgår till kommunstyrelsens förfogande.
Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.

Justerandes sign

Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

-------------------------

Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Del av BoU

11,704

11,704

11,704

Utdragsbestyrkande
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32(65)

Sammanträdesdatum

2018-08-29

Forts § 147
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 0,250 mnkr för 2019 samt 0,200 mnkr för
2020. Av de 0,250 mnkr är 0,250 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.
Budget
2018
Kultur- och fritidsnämnd

Budget
2019
0,250

plan
2020
0,200

plan
2021
0,200

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.
Beredning
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Kultur och
fritidsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Kultur- och Fritidsnämnden 2019 plan 2020-2021 med
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019 samt
utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 § 103.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Kultur- och Fritidsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kultur- och Fritidsnämnden
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i
kommunstyrelsen.
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Utdragsbestyrkande
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2018-08-08

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-199

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson

Kultur- och Fritidsnämndens budget 2019 plan 20202021
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Kulturoch Fritidsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut
2018-05-16 § 103.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Kultur- och Fritidsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kultur- och Fritidsnämnden förslag
till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Sammanfattning
Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och
genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för
Kultur- och Fritidsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och
konsekvensanalys.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 103 att återremittera budget för Kulturoch Fritidsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101. Bedömningen
är att Kultur- och Fritidsnämnden inte kommer att påverkas och det är därför inte
konsekvensbeskrivet i budgetskrivelsen.
Kultur- och Fritidsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en minskning av
anslag/ramar med -1,112 mnkr där den främsta orsaken är det tillfälliga
kommunbidraget till Musikskolan återgår till Kommunstyrelsens förfogande. Samtliga
poster är konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden.
Ny politisk organisation 2019
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. Organisationen ska
utgöras av följande politiska organ;








Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya
organisationen.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är
fördelade till de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
Ram drift
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån
de nya nämnderna.
Nuvarande politisk org.
2018

Ny politisk organisation 2019

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

------------------------------- Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

Del av
BoU

11,704

11,704

11,704

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 0,250 mnkr för 2019 samt 0,200 mnkr för 2020.
Av de 0,250 mnkr är 0,250 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.
Mnkr
Kultur- och fritidsnämnd

Budget
2018

Budget
2019
0,250

plan
2020
0,200

plan
2021
0,200

Verksamhetsmål
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24
Inga ytterligare konsekvenser

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Liselott Sörensen Ringi
Chef Kultur- och Fritidsnämnden

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr KS 2018-199

Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019
Plan 2020-2021

Beslut
Återremiterad i KS 2018-05-16 § 103
Antagen KS 2018-xx-xx § x
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Organisation
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 inrättar Munkedals kommun en ny politisk
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. Detta ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Den nya politiska organisationen innebär att verksamheten kultur och fritid samt musikskolan flyttas från
Barn- och utbildning och bildar Kultur- och fritidsnämnden.
Detta innebär att nuvarande politisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna utifrån nya nämnder i
förslaget till budgeten 2019.

Verksamhetsbeskrivning
Kultur- och Fritidsnämnden svarar för:









Ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet
Föreningsstöd och –bidrag
Simskoleverksamhet
Turism
Kulturskola
Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur
Biblioteksverksamhet
Konst- och konstnärlig utsmyckning

Ekonomi
Ekonomisk översikt drift, Ramförslag

Nämndernas ram, mnkr
Kultur- och fritidsnämnden
Summa Ramförändring
Varav kapitalkostnad
Verksamhetsförändring
Varav flytt av verksamhet

Plan

Plan

Plan

Plan

2018

2019
11,704
-1,112
0,099
-1,112
*12,816

2020
11,704

2021
11,704

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år.
*Verksamhet Kultur och Fritid flyttad från BoU till egen nämnd 1/1/2019.

Tillkommande förändring 2019
Nr Tillkommande förändringar
Summa prioriterade utökningar
Nr

Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar

1 Anpassning för prisuppräkning 2019: Generell spar på enheterna
Tillfälligt KB från KS förfogande post i avvaktan på att kulturskola kommer
2
igång (Beslut 14/6 §85)

Summa anpassning av ram
Summa balans

2019
0
2019
-0,058
-1,054
-1,112
-1,112
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Risk och konsekvensbeskrivning
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning
1. Anpassning för prisuppräkning 2019 (-0,058 mnkr)
För att kunna kompensera prisuppräkningar under 2019 föreslås ett generellt spar på 0,46 % för
verksamheterna.
Riskbedömning för brukare
Den ekonomiska medvetenheten är av tradition mycket hög inom Kultur- och Fritidsnämnden och denna
besparing kommer inte direkt att påverka brukarna i någon högre utsträckning. Indirekt kan det på sikt
påverka då verksamheterna måste begränsa till exempel kompetensutvecklingskostnader eller
personalbefrämjande insatser.
Riskbedömning för personalen
Sämre förutsättningar när det gäller personalbefrämjande åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser. Fler
som söker sig från kommunen som arbetsplats.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna
I större utsträckning inventera och använda intern kompetens i fortbildningssyfte.
2. Avstämning kulturskola tillfälligt kommunbidrag (–1,054 mnkr)
Beslutet om integrerad musikskolan utifrån kulturskoleutredningen på -1,054 mnkr ströks i budget 2018 och
tillfälligt KB gavs från KS förfogande i avvaktan på att kulturskolan kommer igång. I budget 2019 får detta
prövas. (Beslut 14/6 §85). I budgetförslaget ligger att medlem ska återgå till kommunstyrelsens förfogande.
KoF har sökt och beviljats bidrag om 500 tkr för bildandet av en Kulturskola där nuvarande verksamheter
med musikskola och dans kompletteras med kurser i digital musik, foto/film, drama och skrivarverkstad.
Om tidigare beslut kvartstår att budget för musikskola omfattande 1,054 mnkr tas bort innebär det att
musikskolans verksamhet halveras och två tjänster måste varslas.
Riskbedömning för brukare
Mindre utbud av musikundervisning, färre ensambler och mindre utbud av olika instrument.
Riskbedömning för personalen
Varsel på två tjänster, omplaceringsutredning och oro i samband med processen.
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna
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Resultatbudget
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar .

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2018

Budget
2019
2,172
-13,777
-0,99
-11,704
11,704
0

0

Plan
2020
2,172
-13,777
-0,99
-11,704
11,704
0

Plan
2021
2,172
-13,777
-0,99
-11,704
11,704
0

Investeringsbudget
Budget
2018

Mnkr
Konst i offentliga miljöer
Investering Kof
Summa

Budget
2019
0,100
0,150
0,250

Plan
Budget
2020
0,100
0,100
0,200

Plan
Budget
2021
0,100
0,100
0,200

Beskrivning av investeringar per projekt
Investeringar 2019 (0,250 mnkr)


Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr):
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s
k 1 % regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av budgetens maxnivå sänks den till 0,100
mnkr.



Investering KoF (0,150 mnkr):
Investeringen avser möbler och inventarier för Bibliotek och Fritidsverksamheten samt instrument
till Musikskolans verksamhet.

5
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Verksamhetsmål
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare
resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu
verksamhetsplaner. Kultur- och fritidsnämnden har brutit ned fyra av kommunfullmäktiges inriktningsmål
och föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer.
Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden
antar i december.

1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen
1.2 Verksamhetsmål KoF: Alla ska ingå i ett meningsskapande
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor
Indikatorer
Alla anställda inom Kultur och Fritid ska känna sig trygga (medarbetarenkät
2019)

År 2019
Mål
Utfall
92%

Miljö alla
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende
via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam
livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i
arbetet med hållbar utveckling.. Länk till information ” Grön Flagg”
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter
som kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara
slutförd 2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall
i de kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).

År 2019
Mål
Utfall
Inventering
slutförd

50%
25%
50%

Fritid och Kultur
7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens
invånare erbjudas idrott, fritids -och kulturaktiviteter av varierande karaktär
och god kvalitet.
7.1 Verksamhetsmål BoU: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i
samtliga delar av kommunen i form av allaktivitetshus
Indikatorer
Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården.
Antal utvecklingsmöten med föreningslivet.
Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)
7.2 Verksamhetsmål: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge
Indikatorer
Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på dessa
och koppla till ”Platser berättar”
Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen
sidstatistik.

År 2019
Mål
Utfall
250
3
1
År 2019
Mål
Utfall
270
500

Alla
8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår
kommun
8.1 Verksamhetsmål KoF: Fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för
kommunens ungdomar
Indikatorer
Fritidsgårdens öppethållande, dagar/vecka
Fritidsgårdsverksamhet i alla delar av kommunen (Svarteborg, C-Munkedal,
Hedekas), antal kommundelar
Fritidsgården öppet under sommarlovet, dagar/vecka

6

År 2019
Mål
Utfall
3
2
3
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Framtid
Kultur- och Fritidsnämnden står bl a. inför att:


fortsätta arbeta metodiskt med att synliggöra ungdomarna i Munkedal tillsammans med
föreningslivet, fritidsgården och andra nämnder inom kommunen. Att tillsammans skapa ett nätverk
kring våra ungdomar.



utveckla ljusfesten tillsammans med näringliv och föreningsliv.



förenkla Föreningsbidragen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

33(70)

Sammanträdesdatum

2018-09-12
§ 160

Dnr: KS 2018-205

Jävsnämndens budget 2019, plan 2020–2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för
Jävsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 som främst avser
Välfärdsnämnden och Barn och utbildningsnämnden. Bedömningen är att
nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar Jävsnämndens
budgethandling. Inga ändringar har skett.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till budget för Jävsnämnden
2019 och plan 2020–2021 med preliminära ramar.
Ramar drift
Jävsnämndens preliminära ramar för 2019 uppgår till 0,055 mnkr.
Nämndernas ram, mnkr
Jävsnämnd
Summa ramförändring
Pris-och löneökning, kapitalkostnader
Verksamhetsförändringar
Varav flytt av verksamhet*

Budget
2019
0,055
-2,310
0,000
0,000
-2,310

Plan
2020
0,055

Plan
2021
0,055

Beredning
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08.
Jävsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020–2021. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-08-29, § 148.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sida

33(65)

Sammanträdesdatum

2018-08-29

§ 148

Dnr: KS 2018-205

Jävsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för
Jävsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 som främst avser
Välfärdsnämnden och Barn och utbildningsnämnden. Bedömningen är att
nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar Jävsnämndens
budgethandling. Inga ändringar har skett.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till budget för Jävsnämnden
2019 och plan 2020-2021 med preliminära ramar.
Ramar drift
Jävsnämndens preliminära ramar för 2019 uppgår till 0,055 mnkr.
Nämndernas ram, mnkr
Jävsnämnd
Summa ramförändring
Pris-och löneökning, kapitalkostnader
Verksamhetsförändringar
Varav flytt av verksamhet*

Budget
2019
0,055
-2,310
0,000
0,000
-2,310

Plan
2020
0,055

Plan
2021
0,055

Beredning
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08.
Jävsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Jävsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån
ny politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut
2018-05-16 § 104.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i
kommunstyrelsen.
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Ärendet lämnas utan förslag till beslut

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-205

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Ekonomienheten

Jävsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Jävsnämnden
2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation
2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 § 104.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för
Jävsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 som främst avser
Välfärdsnämnden och Barn och utbildningsnämnden. Bedömningen är att nämnden
inte ser några konsekvenser som påverkar Jävsnämndens budgethandling. Inga
ändringar har skett.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till budget för Jävsnämnden
2019 och plan 2020-2021 med preliminära ramar.
Ramar drift
Jävsnämndens preliminära ramar för 2019 uppgår till 0,055 mnkr.
Mnkr
Nämndernas ram, mnkr
Jävsnämnd
Summa ramförändring
Pris-och löneökning, kapitalkostnader
Verksamhetsförändringar
Varav flytt av verksamhet*

Budget

Plan

Plan

2019
0,055
-2,310
0,000
0,000
-2,310

2020
0,055

2021
0,055

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Information enligt MBL § 19 2018-04-12 samt MBL § 11 2018-04-24
Inga ytterligare konsekvenser

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

132

Mats Tillander
Chef Samhällsbyggnadsnämnden

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr KS 2018-205

Jävsnämndens
Budget 2019
Plan 2020-2021

Beslut
Återremitterad av KS 2018-05-16 § 104
Antagen i KS 2018-xx-xx § x

134

Innehållsförteckning
1. Jävsnämnd ..................................................................................................... 3

1.1 Verksamhetsbeskrivning ....................................................................................... 3
1.2 Ekonomiska förutsättningar ................................................................................ 3
1.3 Ekonomisk översikt, Ramförslag drift.............................................................. 3
1.4 Resultatbudget.......................................................................................................... 3
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Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll
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1. Jävsnämnd
1.1 Verksamhetsbeskrivning
Jävsnämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha ansvaret, men på grund av jäv inte kan fatta beslut.

1.2 Ekonomiska förutsättningar
Ny politisk organisation 2019

Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny
politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka
kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad
delaktighet och demokrati.

1.3 Ekonomisk översikt, Ramförslag drift
Mnkr

Budget

Plan

Plan

Nämndernas ram, mnkr
Jävsnämnd
Summa ramförändring

2019
2020
2021
0,055
0,055
0,055
-2,310
0,000
Pris-och löneökning, kapitalkostnader
0,000
Verksamhetsförändringar
-2,310
Varav flytt av verksamhet*
*Politisk omorganisation innebär att Byggnadsnämnden from 2019 ingår i Samhällsbyggnadsnämnden.

1.4 Resultatbudget

Mnkr
Intäkter
Kostnader
Kapitalkostnader
Verksamhetens Resultat
Kommunbidrag
Årets Resultat

Budget
2019
0,000
-0,055
0,000
-0,055
0,055
0,0

Plan
2020
0,000
-0,055
0,000
-0,055
0,055
0,0

Plan
2021
0,000
-0,055
0,000
-0,055
0,055
0,0
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-414

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomienheten

Revidering av ägardirektiv för Munkedals bostäder AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslaget till ägardirektiv för Munkedals
Bostäder AB.
Kommunfullmäktige beslutar att kraven på återbetalning enligt beslut KF §18 199804-29, §6 99-02-24, §76 99-06-04, av aktieägartillskott upphävs.

Sammanfattning
Ett nytt förslag till ägardirektiv har arbetats fram som ersätter tidigare direktiv från
2007. Det nya förslaget har anpassats till gällande lagstiftning. I övrigt har direktivet
uppdaterats för att tillgodose de behov av insyn och styrning som finns ur ägarens
perspektiv. Direktivet omfattar allt från bolagets syfte, målsättningar till uppföljning
och insyn.
I förslaget till ägardirektiv ska det ekonomiska resultatet användas till att vid behov
förstärka bolagets finansiella ställning eller användas till utveckling/förädling av
fastighetsbeståndet. Detta försvåras av att vid tidigare beslut om tilldelning av
aktieägartillskott har Munkedals Bostäder AB ålagts att återbetala detta.
Därför föreslås att tidigare beslut om krav på återbetalning av aktieägartillskott
upphävs.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Om direktivens ekonomiska mål uppnås kan bolagets finansiella ställning stärkas
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Munkedals Bostäder AB
Lars-Erik Hansson, Ekonomichef
Mats Tillander, VD Munkedals bostäder AB
Per Arne Brink, Ordförande Munkedals Bostäder AB

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

137

Ägardirektiv
för
Munkedals Bostäder AB
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1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Munkedals kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet.
Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver
lag och bolagsordning, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelser och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida
dessa inte strider mot bolagsordningen i bolaget, mot tvingande bestämmelser i lag
eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och
sekretesslagen eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett
komplement till bolagsordningen för bolaget.

3. Kommunens ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen
utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som gäller
enligt kommunallagen och anges i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen har rätt att när den så själv önskar eller genom därtill utsedda
personer ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen information om
verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med bolagets styrelse.

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift
till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.

5. Verksamhetsföremål
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter samt
gemensamhetsanläggningar.
Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva, förvalta och försälja aktier och andelar
i bolag som har anknytning till fastighetssektorn.
Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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6. Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget har till huvudsakligt syfte och ändamål med sin verksamhet att, med
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja behovet av bostäder
hos kommuninvånarna i Munkedals kommuns.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, samt med ett socialt
ansvar.
Bolaget ska:
- Främja bostadsförsörjningen i kommunen.
- Bedriva en verksamhet som har en social och allmännyttig roll i kommunen.
- Erbjuda bolagets hyresgäster möjlighet till boendeinflytande i bolaget.
- Medverka till att utveckla Munkedals kommun som attraktiv bostads- och
näringslivsort.
- Främja utvecklingen av olika boendeformer för äldre och ungdomar inom det
befintliga fastighetsbeståndet. Exempelvis trygghetsboende.
- Främja integration och social sammanhållning genom att i sitt bostadsbestånd
bidra till en god social gemenskap och mångfald.
- Skapa trygga och hållbara boendemiljöer.
- Verka för att bostadsbeståndet i Munkedal består av lägenheter i blandade
upplåtelseformer. I detta uppdrag ska bolaget särskilt värna och utveckla
hyresrättens ställning. Samtidigt kan bolaget genomföra kombinationsprojekt som
innehåller både bostadsrätter och hyresrätter om ett sådant projekt innebär att
ekonomiskt utrymme skapas för nyproduktion av hyresrätter.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning till, innan sådana beslut
i verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. I
dessa fall föregås beslut på stämman alltid av fullmäktigebeslut. En fråga som faller
utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som
kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Beslut som kräver fullmäktiges ställningstagande är bland annat:
-

Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
Ändringar av bolagsordning.
Ändringar av aktiekapital.

8. Ekonomi
Styrelsen och VD ska arbeta mot fullmäktiges mål som anges i
kommunfullmäktiges årsbudget för kommunens verksamhet.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa affärs-/verksamhetsplan för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår som närmare
beskriver:
A. Affärs- och verksamhetsidé
B. Affärsförutsättningar (hot och möjligheter)
C. Konkurrensförmåga (starka och svaga sidor)
D. Mål och budget
E. Val av huvudstrategier
Fastställd affärs-/verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen. I de fall
uppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska kommunen särskilt iaktta att denna upprätthålls.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättandet av kommunens budget.

Finansiella mål
Bolaget ska långsiktigt uppnå en direktavkastning och totalavkastning som är
jämförbar med liknande långsiktiga bostadsförvaltande aktörer. Detta för att
säkerställa en långsiktigt sund ekonomi samt att verksamheten bedrivs
affärsmässigt. Bolagets finansiella mål utgörs av överskottsmål samt soliditetsmål.
De finansiella målen för bolaget följs upp årligen.
Finansiella mål:
- Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 %
av bolagets totala kapital.
- Bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år upp till en genomsnittlig
nivå som liknande bolag har.
- Bolaget ska återinvestera positiva resultat i verksamheten eller använda
resultatet till att amortera lån för att stärka bolagets finansiella ställning.
-Bolaget ska vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock
minst var tredje år, redovisa:
Direktavkastning på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med
liknande bolag (direktavkastning = driftsnetto/marknadsvärdet på fastigheterna).
Totalavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse över tid och i jämförelse med
liknande bolag (totalavkastning = (driftsnetto + värdeförändring på
fastigheterna)/marknadsvärdet på fastigheterna)
Soliditetens utveckling i jämförelse över tid och i jämförelse med liknande bolag.

9. Informationsskyldighet och ägardialog
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända:
A. Protokoll från bolagsstämman
B. Protokoll från styrelsesammanträden
C. Bolagets årsredovisning
D. Revisionsberättelse
E. Lekmannarevisorns granskningsrapport
F. Underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" lämnas
enligt kommunens tidplan
G. Redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12 eller vid
annan tidpunkt på anmodan av kommunen. Bolaget ska därvid uppmärksamma
kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på
bolagets verksamhet. Rapport med balansräkning ska lämnas enligt kommunens
tidplan.
Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen sådan uppgift av sådant
slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget att utesluta
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. I de fall
uppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska kommunen särskilt iaktta att denna upprätthålls.
Företrädare för styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

10. Kommunal koncernredovisning
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning enligt kommunens gällande tidplaner.

11. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse och VD ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och i ägardirektiven angivna syftet och ramar.
Uttalandet i förvaltningsberättelsen ska vara så utformat att det kan läggas till
grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och
beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen.

12. Granskningsrapport
Det åligger lekmannarevisor i respektive bolag att årligen i sin granskningsrapport
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån
det syfte som angivits o i bolagsordningen och i ägardirektiven, liksom de
kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten.
Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget
brister i de avseenden som omnämns i första stycket.
Munkedals kommun • www.munkedal.se
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13. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen för bolaget har enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer
och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen.
Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för
verkställande direktören.
Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden
och vunna erfarenheter.
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolagets
förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen bolagets
verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av
verkställande direktörens kompetens.
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande
direktören åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av
betydelse.

14. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen i bolaget ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

15. Arvode och ersättningar
Arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter och övriga
ersättningar till förtroendevalda ska följa kommunens beslutade regelverk.

16. Information till kommunfullmäktiges partigrupper
Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en
representant vilken äger rätt att närvara på respektive bolags bolagsstämma.
Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman
samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och
verksamhet.
Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan
föranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff- eller
skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen.
Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet.

17. Bolagsstämmor
Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla
årsstämma/bolagsstämma.

18. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos respektive bolag enligt de
grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet som anges i
tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. Vid utlämnande av
allmän handling ska bolaget tillämpa den för Munkedals kommun vid var tid
gällande taxa.
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Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter
dennes bestämmande.
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Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

19. Arkivreglemente
Munkedals kommuns arkivreglemente ska tillämpas av kommunens bolag.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Munkedals kommun.

20. Planering för extraordinär händelse
Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Munkedals kommun vid
extraordinära händelser. Av planen framgår att krisledningsnämnden leder
kommunen och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunen.
Kommunens bolag har skyldighet att ingå i kommunens organisation för
extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen,
samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan
för extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till
att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet.

21. Kommunala styrdokument, riktlinjer och policyer
Kommunala styrdokument, regler, riktlinjer och policyer som gäller för den
kommunala verksamheten i Munkedals kommun, gäller även för bolaget i
tillämpliga delar. Inför antagande av styrdokument ska bolaget ha samma
möjlighet att yttra sig som övriga nämnder och styrelser.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-413

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomienheten

Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse 1 september 1994 (”borgensförbindelsen”), vari Munkedals
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) /”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
att Kommuninvest äger företräda Munkedals kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Munkedals kommun den 6 juli 2011, vari det inbördes ansvaret
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvest borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Munkedals kommun den 6 juli 2011, vari Munkedals ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommundirektör Håkan Sundberg och
ekonomichef Lars-Erik Hansson att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning
Munkedals kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB(”Kommuninvest”).
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på
marknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga
medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom
för egen skuld för Kommuninvest samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har
tecknat borgensförbindelse. Munkedals kommun utfärdade sin borgensförbindelse 1
september 1994 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige
den 28 oktober 2009. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från
den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet
bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige.
Giltighetstiden för Munkedals kommun borgensåtagande kommer således inom kort
att löpa ut. Därför behövs ett nytt besluta av kommunfullmäktige som bekräftar
åtagandet i den borgensförbindelse som utfärdades 1 september 1994 och
bekräftades 28 oktober 2009.
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och har en
stor betydelse för Kommuninvests verksamhet.
Kommunfullmäktige föreslås därför att genom beslut bekräfta Munkedals kommuns
åtagande enligt borgensförbindelsen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga förändringar gentemot tidigare ekonomiska åtagande enligt
borgensförbindelsen
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Advokatfirman Lindahl, Örebro
Lars-Erik Hansson, Ekonomichef
Håkans Sundberg, Kommundirektör

Bilaga: Följebrev borgensavtal Kommuninvest
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2018-08-28

Munkedals kommun
Att: Lars-Erik Hansson
455 80 Munkedal

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Munkedals kommun som är medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Munkedals kommun utfärdade sin borgensförbindelse den
1 september 1994 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den
28 oktober 2009.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Munkedals kommuns borgensåtagande kommer
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Munkedals kommun innan
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige,
på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande,
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Munkedals kommun undertecknade Regressavtalet den
6 juli 2011 och Garantiavtalet den 6 juli 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga
efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan
angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen.
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.
Munkedals kommun ska vidta följande åtgärder.
1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar
Att Munkedals kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
1 september 1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Munkedals kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Munkedals kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Munkedals kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Munkedals
kommun den 6 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
Att Munkedals kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Munkedals
kommun den 6 juli 2011, vari Munkedals kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

114885-v4

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att
vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor
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från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som
tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag.
Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om
ni har några frågor med anledning av detta.
3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i
Göteborg.
4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen
undertecknas av de två företrädare för Munkedals kommun som
kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte
namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss
befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren
innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.
5. Munkedals kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl
senast den 31 maj 2019.
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Victoria
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post
victoria.bromark@lindahl.se.
Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro
Med vänlig hälsning

114885-v4

Fredrika Norman
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas
-

att ingången borgensförbindelse av den 1 september 1994 (”Borgensförbindelsen”),
vari Munkedals kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller;

-

att Kommuninvest äger företräda Munkedals kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;

-

att regressavtalet undertecknat av Munkedals kommun den 6 juli 2011, vari det
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt

-

att garantiavtalet undertecknat av Munkedals kommun den 6 juli 2011, vari
Munkedals kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat regleras, alltjämt gäller.

__________ / __________
Ort
Datum

114885-v4

För Munkedals kommun
____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Namnförtydligande

____________________
Namnförtydligande
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-254

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Bertil Andersson
Redovisningsekonom
Ekonomienheten

Delårsrapport januari-augusti 2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande
perioden januari-augusti 2018.

Sammanfattning
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,2 mnkr för perioden januari-augusti
2018. Helårsprognosen för kommunen 2018 uppgår till 10,2 mnkr vilket är 2,7 mnkr
sämre än det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr.
Drift
Nämnderna redovisar ett underskott mot budget på -21,3 mnkr för perioden januariaugusti. För helåret är prognosen -21,2 mnkr. Kommunstyrelsen prognostiserar ett
underskott på -21,7 mnkr varav sektor omsorg svarar för -21,3 mnkr.
Skatteprognosen för 2018 är positiv och visar på ett överskott på 2,8 mnkr.
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 10,3 mnkr. Dessa poster består
bland annat av anslag till kommunfullmäktiges förfogande, överskott på
kapitalkostnader samt överskott på reavinst.
Balansräkningen har förbättrats under året genom att omslutningen har minskat och
det egna kapitalet förstärkts.
Investeringar
Under perioden januari-augusti har det investerats för 16,1 mnkr. Kommunens totala
investeringsutgifter beräknas uppgå till 33,3 mnkr för hela 2018 vilket är betydligt
lägre än budget som uppgår till 103,8 mnkr inklusive överföring från föregående års
budget. En av orsakerna till budgetavvikelsen är att investeringen på Centrumskolan
som uppgår till ca 40 mnkr förskjuts till 2019.
Måluppfyllelse
De finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda och
kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god ekonomisk hushållning uppnåtts
trots att en del av verksamhetsmålen visar på en lägre måluppfyllelse.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Driftredovisning
(Belopp i mnkr)
Nämnd/Verksamhet
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd
och överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
varav
- Kommunledningskontor
- Sektor Samhällsbyggnad
- Sektor Barn & Utbildning
- Sektor Omsorg
Byggnadsnämnden
Lönenämnden
Summa nämndverksamhet
Gemensamma kostnader och intäkter
Summa gemensamma kostnader och
intäkter
Summa verksamhetens
nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunal utjämning och generella
statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa Skatter och finansnetto

Bokslut
2017

Prognos
2018

Budget Avvikelse
2018
2018

-2,4
-599,4

-3,0
-625,0

-3,0
-603,3

0,0
-21,7

-43,3
-93,9
-211,1
-251,1
-1,3
-2,5
-605,6

-46,4
-102,0
-227,8
-248,8
-1,9
-2,6
-632,5

-50,0
-101,8
-224,0
-227,5
-2,4
-2,6
-611,3

3,6
-0,2
-3,8
-21,3
0,5
0,0
-21,2

21,2
21,2

-4,9
-4,9

-15,2
-15,2

10,3
10,3

-584,4

-637,4

-626,5

-

462,7

474,9

473,3

1,6

173,9

173,6

172,4

1,2

3,6
-5,0
635,2

4,3
-5,2
647,6

3,2
-9,5
639,4

1,1
4,3
8,2

50,8

10,2

12,9

-2,7

Jämförelsestörande post
Årets resultat

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den försämrade utvecklingen 2018 ger anledning till särskild uppmärksamhet. Det
krävs beslut som förändrar den ekonomiska utvecklingen och säkerställer att
kommunens resultatnivå på 2% av skatter och bidrag kan uppnås kommande år.
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten
Kommunledningsgruppen
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1. Inledning
1.1 Organisation
Kommunens verksamhet bedrivs till största del via de kommunala nämnderna och i
förvaltningsform. Till det kommer kommunens koncernföretag (Munkedals Bostäder
AB, Munkedals vatten AB, Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl
AB) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening
Grönskan och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän). IT-, Miljö- och
Löneverksamheten bedrivs i nämndform tillsammans med Sotenäs och Lysekils
kommun.

1.2 Delåret i sammandrag
Ekonomi
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,2 mnkr för perioden jan-augusti
2018. För året prognosticeras ett resultat på 10,2 mnkr. Budgeterat resultat är
12,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på -2,7 mnkr och därmed uppfylls inte
det finansiella resultatmål som kommunfullmäktige beslutat.
Nämnderna beräknas ha ett underskott på -21,7 mnkr vilket till stor del beror på
minus inom omsorgen. Det är främst inom IFO som har problem med höga
kostnader för placerade barn. Skolan har även ett underskott som delvis förklaras
av den utbyggnad med skolmoduler som genomförts.
Investeringarna beräknas uppgå till 33 mnkr för kommunen att jämföra med
budget på 103 mnkr. En större investering på knappt 40 mnkr, som gäller
centrumskolan, har förskjutits till 2019.

Verksamhet
Försäljning av mark för bostäder och företag är fortfarande på en hög nivå. Senaste
försäljningen på Säleby var till Kynningsrud som planerar en betongfabrik.
Beslut har tagits om projektering av en ny förskola i centrum och projektering av
ny förskola i Dingle har påbörjats.
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Ett nytt skolskjutsavtal har påbörjats och den nya organisationen sjösattes i och
med höstterminens start.
All personal inom förskolan tillsammans med kostenheten har haft en gemensam
fortbildningsdag om Måltidspedagogik.
En mycket hög andel av eleverna fick anställning efter avslutad yrkesutbildning vid
Kunskapens Hus. Lovskola har genomförts med goda resultat i grundskolan under
våren och på gymnasiet under sommaren. Skolbibliotek och tillika filialbibliotek på
Kunskapens hus färdigställdes och är i gång. Vision Utvecklingscentrum Munkedal
börjar ta fart.
Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år har varit kvalitativt bra.
Kulturrådet har beviljat 90 tkr till Skapande förskola och 500 tkr till kommunens
Kulturskola. Elevantalet i musikskolan är på väg uppåt under hösten.
Genom kompetenssamverkan inom SML har 24 medarbetare inom Vård och Äldre
och Stöd gått handledarutbildning 100 gyp och i juni avslutas ytterligare en
valideringsutbildning vilket bidrar till en värdefull rekryteringsbas. Under hösten
kommer fyra fördjupningskurser att strata inom SML i samarbete med Komvux i de
tre kommunerna. Kurserna är teknik i vård och omsorg, palliativ vård, demens och
psykiatri 2. Samtliga kurser ger gymnasiepoäng.
Ett pilotprojekt har startat med att införa digital signering av läkemedel och andra
insatser i syfte att öka patientsäkerheten och frigöra tid för personal.
Socialpsykiatrin, No Limits har under våren och sommaren arbetat med flera olika
projekt (växtodling, kultur) vilket har varit lyckat arbete. Ett lärande för de
medverkade som medfört glädje. No Limits projekten fortsätter i höst. Under
hösten har verksamheten bjudit in föreläsare gällande olika teman bland annat om
ångest och kommer ha samtalstema såsom politik och val.
IFO’s avdelningschef har tillsammans med AME’s enhetschef samverkat i att starta
upp projekt Steg1 i oktober som är delfinansierat av EU där vi även lämnat in
ansökan om projektpengar från Folkhälsopolitiska rådet. Steg1 riktar sig till
ungdomar och unga vuxna 16–29 år med diffus problematik och som står långt från
arbetsmarknaden och ej studerar, de så kallade ”hemmasittarna”.

1.3 Omvärldsanalys
I den senaste ekonomirapport från Sveriges kommuner och landsting görs
bedömning av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och de ekonomiska
förutsättningar som gäller kommunerna kommande år.
Högkonjunkturen kulminerar 2019
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Nationalräkenskaperna visar på en
fortsatt hög tillväxt för andra kvartalet. Konjunkturinstitutet gör en smärre
upprevidering av BNP-tillväxten i år.
Antalet arbetade timmar ökar mycket och ligger högre än tidigare prognoser från
SKL.
Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens återkommande enkäter till
företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats
något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men
svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka.
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Sammantaget tror SKL, liksom i tidigare prognos, på att högkonjunkturen går in i
en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En
naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar under 2019.
Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och
löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken
antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019.
År 2019 och 2020 förutser SKL svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror
på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen
kulminerar 2019 och rör sig ned mot konjunkturell balans året efter. Det motverkas
endast till en mindre del av att löne- och pensionshöjningarna tilltar.
2021 års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen vid konjunkturell balans - en
viss men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och
pensioner betyder att skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och
löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken
antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att
styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens
ekonomi.
Västsvenska handelskammarens konjunkturrapport för juli visar att det är fortsatt
högtryck för den västsvenska konjunkturen med låga nivåer av varsel och
minskande konkurser. På längre sikt är förväntningarna fortsatt något mer osäkra
hos de västsvenska företagen men ännu syns inte några reella tecken på nedgång i
konjunkturen.
Även lokalt i kommunen har den starka konjunkturen gett positiva effekter. Flera
stora företag har flaggat upp för investeringar och utbyggnad såsom Arctic paper
och New Wave Group. Efterfrågan på industrimark är stor då flera företag är
intresserade av att etablera sig i närheten av motorvägen. Arbete pågår för att
kunna erbjuda mer industrimark till etableringar i attraktiva lägen.

Arbetslöshet

Arbetslösa inkl program med aktivitetsstöd
Riket
Västra Götalands län
Munkedal

aug-17

aug-18

7,40%
6,50%
5,40%

7,00%
6,10%
5,30%

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.
Arbetslösheten i kommunen har fortsatt ned jämfört med samma period föregående
år och ligger nu i augusti på 5,3 % vilket är under både riket och länet.
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Arbetslösa inkl program med aktivitetsstöd
18-24 år
Riket
Västra Götalands län
Munkedal

aug-17

aug-18

10,20%
8,50%
6,00%

8,90%
7,20%
6,20%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd,
andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år. Även bland de unga minskar
arbetslösa jämfört med 2017 i riket och länet. Munkedal visar dock på en liten
ökning. I Munkedal är det färre som deltar i program med aktivitetsstöd än länet
och riket. Det bör övervägas om fler kan erbjudas sådant stöd än att vara öppet
arbetslösa.

Arbetslösa inkl program med aktivitetsstöd
utrikesfödda
Riket
Västra Götalands län
Munkedal

aug-17
22,00%
20,40%
31,40%

aug-18
20,20%
18,80%
27,30%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd,
andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år (endast utrikesfödda). Även
bland utrikesfödda minskar arbetslösheten dock från en hög nivå. Munkedal ligger
långt över nivån i riket och regionen. I Munkedal är många av de arbetssökande i
program med aktivitetsstöd. Det är viktigt att kommunen fortsatt fokuserar sina
insatser inom området så att fler av de utrikesfödda kommer i arbete.
Befolkning
Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig och nu ligger invånarantalet på 10
470 invånare. Nedanstående tabell visar på utvecklingen för 2018 per månad. Den
stora ökningen ligger på invånare under 15 år. Både Födelse- och flyttningsnetto är
positiva.
Inrikes flyttningar visar att det är betydligt fler som flyttar till kommunen än de som
flyttar ut vilket är en klar förbättring jämfört med samma period 2017

Jan
Antal Invånare Totalt
Invånare 0-5 år
Invånare 6-15 år
Invånare 16-19 år
Invånare 20-64 år
Invånare 65-79 år
Invånare 80+

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli Augusti

10 418 10 434 10 449 10 449 10 453 10 467 10 459 10 470
604
615
623
631
643
655
658
671
1 200
1 208
1 218
1 223
1 222
1 222
1 219
1 218
477
481
485
482
476
472
471
472
5 464
5 468
5 467
5 464
5 463
5 470
5 466
5 479
1 868
1 867
1 867
1 865
1 866
1 868
1 867
1 860
805
795
789
784
783
780
778
770

Tabellen nedan visar en översikt över befolkningsförändringar under perioden. Både
Födelse- och flyttningsnetto är positiva. Inrikes flyttningar visar att det nu är fler
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som flyttar till kommunen än de som flyttar ut vilket är en klar förbättring jämfört
med samma period 2017. Invandringen till kommunen har minskat mycket jämfört
med 2017.

Översikt
Befolkningsförändringar
Utfall Jan - Utfall
Aug 2017
Jan - Aug 2018
Födelse
Dödsfall
Summa Födelsenetto

83
-75
8

79
-68
11

Inflyttning
Utflyttning
Summa Inrikes flyttningsförändring

391
-465
-74

415
-409
6

Invandring
Utvandring
Summa In- och utvandringsskillnad

104
-16
88

64
-8
56

14
22

62
73

10 375

10 470

Summa Flyttningsförändring
Summa Folkmängdsförändring

Folkmängd

1.4 Finansrapport augusti 2018
Finansavsnittet avses informera om kommunens finansiella ställning. Rapporten
gäller för perioden januari – augusti 2018 och endast för kommunen.
Likvida medel
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närvarande till 100,8 mnkr vilket är
en minskning med 24,9 mnkr sedan årsskiftet men innebär ändå en stark likviditet.
Skuldhantering
Enligt finansrapporten 2018-08-30 uppgår kommunen lån till 185 Mnkr. Av dessa är
160 Mnkr räntesäkrade. Genomsnittsräntan är 2,69%. Orsaken till den höga
räntenivån är den räntesäkring som gjordes 2011-2012 med 10-åriga swapar.
Nuvarande räntebindningstid är drygt 3 år och kapitalbindningstiden under ett år.
Bortsett från kapitalbindningstiden så uppfylls kraven i finanspolicyn.
Då kommunen har en god likviditet innebär det att det för året inte kommer vara
aktuellt med nyupplåning.
För kommunkoncernen uppgår lånen till 460 mnkr. Av dessa är 316 mnkr
räntesäkrade genom ränteswapar.
Finanspolicyns krav uppfylls inte på två punkter. Minst två långivare bör
eftersträvas och kapitalbindningstiden bör inte understiga 1 år.
Mer detaljerad information återfinns i Bilaga 1
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2. God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att hushålla i tiden och över tiden. Kravet på
god ekonomisk hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha
förutsättningar för att klara av befolkningens behov både nu och i framtiden.
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella
mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Målen ska följas upp i årsredovisning och i delårsrapport.
För att uppnå god ekonomisk hushållning i Munkedals kommun har kommunfullmäktige fattat beslut om 3 finansiella inriktningsmål och 8 inriktningsmål för
verksamheten. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision. Verksamhetsmålen (inriktningsmålen) i sin tur konkretiseras av varje nämnd i form av
resultatmål. Målen visar för förvaltningen vad som ska göras.

2.1 Finansiell analys
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt resultat om 0,2 mnkr och
prognosen visar på ett resultat om 10,2 mnkr. I jämförelse med budget innebär det
en avvikelse på -2,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 98,3
procent i förhållande till skatter och statsbidrag.
Syftet med analysen är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra
om kommunen har god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen utgår ifrån
den så kallade RK-modellen, vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – resultat,
kapacitet, risk och kontroll. Till varje perspektiv kopplas ett antal ekonomiska
begrepp. Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns på sista sidan i
delårsrapporten. I delårsrapporten görs endast en kortfattad och förenklad
finansiell analys.

Resultat
Resultat före jämförelsestörande poster
För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en god balans
mellan löpande intäkter och kostnader. Måttet som används här är resultatet före
jämförelsestörande poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader och intäkter och bör i förhållande till skatter och statsbidrag ligga mellan 2–
3% över en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att
finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur
leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och
lång sikt.
För 2016 uppgick resultatet före jämförelsestörande poster i förhållande till skatter
och statsbidrag till 6,5 procent för att under 2017 förstärkas till 8,0 procent.
Prognosen för 2018 är 1,6 procent, vilket innebär att kommunen har en försämrad
resultatutveckling.
Skattefinansiering av investeringar
För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när den löpande driften finansierats,
en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets
investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden av
investeringarna”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett värde 100 % eller mer,
innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts
under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över
100 % kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka
likviditeten.
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Munkedals siffror uppgick till 294 procent för 2016 och 143 procent för 2017.
Prognosen för 2018 ser ut att landa på 98 procent. Detta innebär att kommunen för
åren 2016 – 2018 kommer att ha finansierat investeringar själv utan upplåning. För
reinvesteringar beräknas självfinansieringsgraden till 112 procent.

Kapacitet
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.
Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med
skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I
detta nyckeltal används ”soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och
särskild löneskatt” för att få med de pensionsförpliktelser med vidhängande
löneskatt som återfinns utanför balansräkningen. Detta ger en bättre bild av
kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme.
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har förstärkts de senast åren. 2017
uppgick soliditeten till 9,5 procent. Förbättringen beror på att det egna kapitalet
förstärkts samtidigt som utbetalningar i av pensionsskuld intjänad innan 1998
fortlöper. Detta påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrar sin
ställning något. Tack vare ett positivt resultat och minskad pensionsskuld så
beräknas soliditeten förbättras ytterligare och uppgå till 12,1 procent inklusive
pensionsförpliktelser vid årets slut.

Risk
Kassalikviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En
ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är
ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Mellan 2016 och 2017 förbättrades Munkedals kassalikviditet. Under 2018 har
kassalikviditeten försvagats något och uppgår vid delåret till 102,3 procent.
Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent. Det innebär att korta tillgångar
är lika stora som korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder ingår dock en
semesterlöneskuld som utgör cirka 20-30 procent av de kortfristiga skulderna. Den
förändras normalt inte i någon större omfattning under året och utgör därför ingen
större belastning på likviditeten. Detta innebär att en nivå på över 60 procent
tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. Munkedals nivå på 102,5 procent
innebär därför att kommunen klarar av att finansiera oväntade finansiella utgifter
på kort sikt utan att behöva låna.
Åtaganden utanför balansräkningen
Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför balansräkningen är två stora
poster som medför en ökad risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.
De borgensåtagande som kommunen ingått har ökat från 175 mnkr 2013 till att för
2017 uppgå till 316,9 mnkr. Under 2018 kommer borgensåtagandet förmodligen
öka med ytterligare cirka 25 mnkr till Munkbo till följd av ROT-renoveringar.
Pensionsförpliktelse före 1998 sjunker och har så gjort de senaste åren. Nuvarande
prognosen visar på att vid årsskiftet kommer pensionsskulden att uppgå till 212
mnkr inklusive löneskatt. Minskningen beror på utbetalningar sker av skulden.
Totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk.

Kontroll
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Kommunens prognos
redovisar en negativ budgetavvikelse för året. Det kan finnas en viss osäkerhet i
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prognosen då det finns en benägenhet att ta höjd för ökade kostnader men inte för
ökade intäkter.

2.2 Finansiella mål
Inriktningsmål
De finansiella inriktningsmålen är antagna av kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för
god ekonomisk hushållning”. De gällande inriktningsmålen för perioden 2015-2019
reviderades inför budget 2017. Med nuvarande prognos är samtliga finansiella mål
uppfyllda för 2018.
1. Resultatmål - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande
till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2
procent.
Årsprognosen innebär att det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren
uppgår till 5,3 procent, vilket innebär att målet kommer att uppfyllas.
2. Soliditetsmål - Soliditeten ska förbättras
Med nuvarande prognos bedöms målet vara uppfyllt.
3. Investeringsmål- Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 100 procent
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar beräknas uppgå till 112 procent,
vilket innebär att målet kommer att uppfyllas.
Resultatmål
De finansiella resultatmålen är antagna av kommunfullmäktige i budget 2017
(MRP). Utgångspunkten för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen ovan.
De finansiella resultatmålen gäller för perioden 2018.
Måluppfyllelsen för de finansiella resultatmålen är god vad gäller investeringsmålet.
När det gäller målet att amortera 4,3 mnkr under 2018 så innebär nuvarande
ränteläge med negativ ränta att en amortering ökar kommunens räntekostnader.
Effektiviseringsmålet avseende minskning av nettokostnader inom individ- och
familjeomsorgen kommer inte att uppfyllas och inte heller målet som gäller årets
resultat.
Finansiella resultatmål 2018
Årets resultat; skall uppgå till 2 % av
skatteintäkter och generellt statsbidrag.
Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad
för individ- och familjeomsorg ska minska
Soliditet: Amortera 4,3 mnkr på låneskuld
Självfinansieringsgrad av reinvesteringar

Mål

Prognos
2018

2,0 %

1,6 %

<46,9 mnkr

64,8 mnkr

4,3 mnkr

0,0 mnkr

100 %

112 %

2.3 Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål för verksamheten
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
Till inriktningsmålet är kopplat ett resultatmål. Alla ska ingå i ett meningsskapande
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor.
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Förskolorna ser behovet av tidiga insatser och samarbetar med resursteamet.
Måltidspedagogikprojektet har fallit väl ut. Föräldraenkäterna visar att föräldrarna
känner oro över personalomsättningen men samtliga föräldrar har svarat positivt på
frågan om hur föräldrarna upplever att barnet trivs på förskolan. I grundskolan har
trivselenkäter för medarbetare, elever och föräldrar genomförts. Elevhälsan har
under året haft fokus på att utreda och åtgärda utifrån elevernas behov.
Högstadieskolan har en fungerande elevhälsa med EHT-träffar varje vecka och det
förebyggande arbetet står alltid med på agendan. Skolsköterskan har hälsosamtal
med alla elever i åk 8 och rapporterar till EHT från dessa individuella intervjuer med
eleverna. Täta uppföljningsmöten sker med elever och dess vårdnadshavare om
elevers skolfrånvaro är hög. Fortsatt arbete med ELOF-planen är prioriterat och att
ha ett fortsatt bra samarbete med IFO. Två tjänster är utannonserade på
högstadiet. Dessa tjänster riktas främst mot insatser som hjälper elever att komma
i tid och gå in på lektionerna
Resultatmål
Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som gäller
trygghet och hälsa på lika villkor.

Utfall
Delvis uppfyllt

Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i
verksamheten
Kommunfullmäktige antog under 2016 övergripande miljömål. Inför budget 2017
och 2018 reviderades kommunfullmäktiges inriktningsmål och fem resultatmål är
kopplade till detta mål.
Hållbar livsstil: Utbildningsinsats inom städenheten förväntas starta upp under
augusti månad. Kostenheten har köpt in en portabel "svinnmätningsvagn" som ska
underlätta arbetet för minskat matsvinn.
Förskolorna och skolorna arbetar för att vara en del i miljöarbetet. Många
avdelningar och klasser är delaktiga på Håll Sverige Rents aktivitet
Skräpplockardagarna. Avdelningar och klasser har även deltagit i Kartongmatchen
och Batterijakten". Centrumskolan vann förstapris i Batterijakten och vann en stor
summa pengar. Barnen upplever det som positivt att få vara delaktiga i
miljöarbetet. Endast miljömärkta leksaker och möbler köps in. Viss sanering av
plast är gjord på avdelningarna.
Sektor Omsorg har inga farliga kemikalier eller produkter i verksamheten. Sektorn
har påbörjat ett arbete med miljöombud och arbetar aktivt med källsortering,
återbruk och up-cykling (förädling av återbrukat material). Inom Vård och
Äldreomsorg pågår en utbildningssatsning på miljövänlig bilkörning. IFO arbetar
med att minska antalet resor genom Skypemöten samt att öka andelen resor med
buss och tåg istället för med bil.
Biologisk mångfald: Oförändrad skötsel av kommunens parkyta. I nuläget slås
ängsmark en gång per år. 70 procent av parkgrönytan på kommunal mark utgöras
av ängsmark att jämföra med målet på 10 procent.
God vattenstatus: Resultat redovisas vid årsbokslut.
Hållbar energikonsumtion: Bilvårdsenheten har arbetat med att minska
energianvändningen under perioden vid utbyte av fordon. Åtta personbilar som har
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bytts ut har ersatts av elhybrider, vilka drivs av bensin samt el. För att minska på
användningen av icke förnyelsebart drivmedel har tio fordon som drivs av
gas/bensin upphandlats och kommer att levereras under hösten.
Under perioden januari – augusti 2018 kommer 0,8 % av drivmedlet till
kommunens fordon från förnyelsebara källor, detta består av fordonsgas.
För fastigheter görs en utvärdering av energikonsumtionen vid årets slut.
Minskad pappersmängd löneenheten: Inkommande löneunderlag till löneenheten på
kontorspapper som arkiveras har minskat från 2016 års nivå med 51 procent att
jämföra med målet för 2018 på 10 procent.
Resultatmål
Hållbar livsstil
Biologisk mångfald
God vattenstatus
Hållbar energikonsumtion.
Minskad pappersanvändning löneenheten

Utfall
Delvis uppfyllt
Helt uppfyllt
Mäts vid årsbokslut
Delvis uppfyllt
Helt uppfyllt

Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög
kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och framåt.
Inriktningsmålet är omhändertaget inom sektor Barn- och utbildning. Totalt finns
två resultatmål kopplade till målet.
Förskolorna har fokuserat sitt arbete på språkutveckling utifrån Språkplanen då de
sett ett behov i barngruppen att arbeta språkförberedande inför förskoleklass.
Dessa barn kommer nu att testas hösten 2018.
De senaste åren har Munkedals kommun tagit emot ett stort antal nyanlända.
Enheten för Vuxenutbildning, Kunskapens Hus, har lagt ner mycket tid och resurser
på att starta ett antal nya yrkesutbildningar. Detta har gjorts tillsammans med
Arbetsförmedlingen och Fyrbodals kompetensplattform. Enheten har även haft
direkt kontakt med det lokala näringslivet för att på så sätt säkerhetsställa att det
finns möjlighet till anställning efter avslutad utbildning
Resultatmål
Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans.
Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna utbildningar som
matchar det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet.

Utfall
Delvis uppfyllt
I hög grad uppfyllt

Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får de stöd som behövs,
när det behövs utifrån behov.
Trygghetsmålet är omhändertaget inom sektor Omsorg. Totalt finns fem
resultatmål kopplade till målet.
Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i omsorgssektorn: Sektorn
har under delåret haft en låg personalomsättning. Konsultkostnaderna minskar
kontinuerligt samtidigt som avdelningarnas enheter stabiliserar sin
personalstruktur. Kompetensnivån inom sektorn är mycket god. Förbättringar av
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introduktionen av nyanställd personal har genomförts. En strategisk plan för
kompetensförsörjning planeras att upprättas under året.

Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i
största mån undvikas: Sektorn genomför flertalet hemmaplanslösningar där vi
tidigare haft behov av att köpa vården. Kompetensförstärkning i verksamheterna
genomförs, samverkansavtal med andra huvudmän arbetas fram. Individ och
familjeomsorgen arbetar intensivt för att minska de köpta familjehemmen och
ersätta med familjehem i egen regi vilket gett gott resultat. Dock har HVBplaceringar ökar under andra tertialet. Inom LSS har brukare fått skolplaceringar
utanför kommunen vilket gör att sektorn måste köpa vårddygn av extern aktör.

Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att förbättra och effektivisera
vård och omsorgsverksamheterna: Ett pilotprojekt med digital signering pågår i
syfte att öka patientsäkerheten och frigöra tid för personal. Två undersköterskor
har uppdraget att säkra upp teknikanvändandet inom äldreomsorgen.
Vårdplaneringar och andra möten sker via Skype för att minska resor och frigöra
tid. Matglad-appen introduceras i äldreomsorgen. En ny app har implementerats i
syfte att öka brukarens möjlighet att själv kunna beskriva sin tillvaro samt sin
förmåga till självständighet. Identifiering av e-tjänster pågår, bland annat digital
tidsbokning och provberäkning för försörjningsstöd på hemsidan samt e-blankett
för ansökan om försörjningsstöd. E-blanketten är under bearbetning av IT inför
publicering.
Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska erbjudas tillsammans med
föreningar och frivilliga Två projekt inom integration har startats upp tillsammans
med ABF. Seniornätverken fortsätter vara aktiva. En arbetsgrupp startar upp
tillsammans med intresseorganisationerna för att planera en seniormässa till våren
2019. Ung Omsorg har aktiviteter på Ekebacken och Dinglegården på helger.
Torsdagsgruppen och No Limits arbetar idag med aktiviteter för verksamheternas
målgrupper (psykisk ohälsa). Aktiviteterna sker ibland i samarbete med andra
aktörer. Ett projekt har skapats under 2018 vid namn Tillhörig där aktiviteter för
målgrupp psykisk ohälsa kommer ske under året i form av teater, möten och
studiebesök kommer ingå. Ett arbete med att stödja barn och unga att delta i
sommaraktiviteter samt uppstart av gruppverksamhet för barn i olika typer av
utsatta situationer.
Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd och
medborgare som har en insats inom sektorn: Enheten AME samarbetar såväl inom
kommunen som med externa aktörer för att öka andelen kommuninvånare som är i
arbete eller anställningsbara. Alla som uppbär försörjningsstöd och inte har en
sjukskrivning eller ett pågående aktivt missbruk är inskrivna på AME för en
sysselsättning och stöttning ut i praktik eller arbete.
Resultatmål
Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i
omsorgssektorn
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Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. Köpt
vård ska i största mån undvikas.
Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att förbättra och
effektivisera vård och omsorgsverksamheterna

Ej uppfyllt
I hög grad uppfyllt

Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska erbjudas
tillsammans med föreningar och frivilliga.

Delvis uppfyllt

Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd
och medborgare som har en insats inom sektorn.

Delvis uppfyllt

Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att
skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling.
Munkedal är en aktör för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling.
Insatser pågår i kommunen i syfte att marknadsföra kommunen, utveckla och
stärka lokala näringslivet, utveckla innovativa metoder för upphandling mm. Totalt
finns sju resultatmål kopplade till målen.
Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad beredskap: Arbetet pågår,
personalomsättning på planavdelningen har påverkat. Utbyggnad av Gläborgs
industriområde planeras.
Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris, läge i kommunen och
storlek på tomten: Arbetet pågår och redovisas vid årsbokslutet.
Minska antalet externt inhyrda fastigheter: Under 2018 lämnar kommunen inhyrda
lokaler för förskola samt beroendemottagningen, målet är ännu ej uppfyllt.
Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i mässor: Kraftig ökning
av försäljningen av industrimark, på villatomter är efterfrågan oförändrad.
Marknadsföring har skett via deltagande på mässa i Oslo.
Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal som en attraktiv kommun: Genom
en marknadsgrupp arbetar Munkedals kommun med att ta fram en
marknadsföringsplan som kommer att förankras med besöksnäringens aktörer.
Utveckla och stärka lokala näringslivet: Under perioden har sex nyhetsbrev gått ut
och ett flertal träffar med olika innehåll har hållits tillsammans med det lokala
näringslivet och andra aktörer.
Utveckla och stärka lokala näringslivet: Två upphandlingar med tidig dialog kommer
vara genomförda under 2018. Upphandling av snöröjning är klar och upphandling
av hantverkartjänster pågår. Ökad dialog mellan upphandlare och näringslivet har
skett vid två tillfällen, varav ett tillfälle hade specifikt tema om att underlätta
upphandling för det lokala näringslivet. Utöver dialog i upphandlingar har näringsliv
och upphandlare träffats i olika sammanhang, varav ett tillfälle hade specifikt tema
om att underlätta upphandling för det lokala näringslivet. Upphandlare kommer
fortsatt under året delta i forum där även näringslivet deltar.
Resultatmål

Utfall

Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad beredskap

Ej uppfyllt

Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris, läge i
kommunen och storlek på tomten:

Ej uppfyllt

Minska antalet externt inhyrda fastigheter
Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i mässor
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Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal som en attraktiv
kommun

Delvis uppfyllt

Utveckla och stärka lokala näringslivet

Delvis uppfyllt

Utveckla innovativa metoder för upphandling

Delvis uppfyllt

Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra
boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.
Till målet är kopplat fem resultatmål.
Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra trygghetsvandringar)
Trygghetsvandringar inplanerade i Munkedal och Dingle under oktober.
Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra bostäder: En "bygga och
bo träff" har anordnats för att informera lokala entreprenörer om möjligheter att
bygga i kommunen. Ett antal intressenter har erbjudits möjlighet att delta i
planerandet av nya bostadsplaner. Byggrätterna kommer att marknadsföras via
GIS-verktyget, påbörjas under hösten.
Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både akut och planerat:
Underhållsplan har upprättats. Redovisning av större underhållsinsatser sker med
start i detta delårsbokslut.
Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark: Arbetet med detaljplaner
pågår. Några planer är i skedet innan antagandet och bedöms kunna antas under
året.
Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden: Två informationsmöten har
hållits och flera är inplanerade under hösten.
Resultatmål
Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra
trygghetsvandringar).

Utfall
Ej uppfyllt

Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra bostäder.

Delvis uppfyllt

Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både akut och
planerat

Delvis uppfyllt

Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark.

Delvis uppfyllt

Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden

Delvis uppfyllt

Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjudas
idrotts- fritids- och kulturaktiviteter av varierande karaktär och god
kvalitet.
Ökad dialog med föreningslivet pågår bland annat genom uppsatt mål om
samordning av fritidsaktiviteter och breddad verksamhet inom biblioteket.
Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i samtliga delar av kommunen i form
av allaktivitetshus: Under första halvåret 2018 har en fritidsledare varit anställd
inom Ung Fritid med fokus på aktiviteter i Dingle. Fritidsledaren har samarbetet
med Samhällsföreningens mötesplats "Grottan" och Kunskapens Hus i Dingle. Ett
flertal aktiviteter har genomförts med en bra uppslutning. Inför framtiden har
enheten sökt medel från Länsstyrelsen för fortsatt arbete med samma upplägg.
Arbetet med allaktivitetshus står tillbaka på grund av fokusering på idrottshall.
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Fokus på personalgrupp och spänningar inom ungdomsgrupperingar har präglat
vårterminen. Uthyrningsmöjligheten har ej marknadsförts
Visa på Munkedals unika möjligheter och läge: Genom deltagande i projektet
"Stärkt lokal attraktionskraft" har Kultur och Fritid förvärvat ny kunskap kring
medborgardialog Genom en marknadsgrupp arbetar Munkedals kommun med att ta
fram en marknadsföringsplan som kommer att förankras med besöksnäringens
aktörer. Inriktningen för Munkedals kommun är fokus på ”Outdoor”/Friluftsliv.
Arbetet har lett till en reklamfri Turisttidning samt en turistkarta.
Resultatmål
Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i samtliga delar av
kommunen i form av allaktivitetshus.

Utfall

Visa på Munkedals unika möjligheter och läge.

Delvis uppfyllt
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Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun.
Inriktningsmålet är omhändertaget inom sektor Barn- och utbildning. Ett
resultatmål är kopplat till målet.
Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara: Trots att trenden för betygen
där alla ska ha minst godkänt i alla kurser i årskurs 9 visar på sämre siffror än förra
året kan man ändå se att andelen som kommer in på gymnasiet har ökat från
68,9% till 76,07%. Munkedal ligger något över riksgenomsnittet för elever med
gymnasieexamen efter fyra år. Riksutfallet är 70,9%

Resultatmål
Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. Alla elever ska efter
gymnasiet vara anställningsbara:

Utfall
Delvis uppfyllt

2.4 Sammanfattning god ekonomisk hushållning
Samtliga finansiella inriktningsmål är, med nuvarande prognoser, uppfyllda.
Genomsnittligt resultat uppgår till 5,3 procent, soliditeten förbättras och
självfinansieringsgraden av reinvesteringar är 112 procent. Av de finansiella
resultatmålen för 2018 är det endast investeringsmålet som bedöms vara uppfyllt
vid årets slut. Målet för årets resultat kommer inte att uppfyllas utifrån nuvarande
prognos. När det gäller målet att amortera 4,3 mnkr under 2018 så innebär
nuvarande ränteläge med negativ ränta att en amortering ökar kommunens
räntekostnader. Effektiviseringsmålet avseende minskning av nettokostnader inom
individ- och familjeomsorgen kommer inte att uppfyllas.
Av de åtta verksamhetsmålen är övervägande delen delvis uppfyllda. Flertal av
målen bedöms ändå ha en positiv trend.
Den kortfattade finansiella analysen visar på en försämrad resultatutveckling. Den
prognostiserade resultatnivån för 2018 är viktig förutsättning för att nå god
ekonomisk hushållning. Viktigt är att vidhålla en resultatnivå för att skapa en ökad
beredskap för nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunktur, investeringar,
ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar etc). Resultatnivån bör ligga
på 2-3 procent i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. En viktig
förutsättning för det är att verksamhetens nettokostnader fortsättningsvis måste
uppgå till högst 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag. För året beräknas
nettokostnadsandelen uppgå till 98,3 procent en höjning jämfört med bokslut 2017.
De finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda och
kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god ekonomisk hushållning uppnåtts
trots att en del av verksamhetsmålen visar på en lägre måluppfyllelse. Den
försämrade utvecklingen 2018 ska ses som en varningsklocka för
kommunstyrelsen. Det krävs beslut som förändrar den ekonomiska utvecklingen
och säkerställer att kommunens resultatnivå på 2% av skatter och bidrag kan
uppnås kommande år.
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3. Verksamhetsredovisning
3.1 Driftsredovisning
Driftredovisning
(Belopp i mnkr)
Nämnd/Verksamhet
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd
och överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
varav
- Kommunledningskontor
- Sektor Samhällsbyggnad
- Sektor Barn & Utbildning
- Sektor Omsorg
Byggnadsnämnden
Lönenämnden
Summa nämndverksamhet
Gemensamma kostnader och intäkter
Summa gemensamma kostnader och
intäkter
Summa verksamhetens
nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunal utjämning och generella
statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa Skatter och finansnetto
Jämförelsestörande post
Årets resultat

Bokslut

Prognos Budget Avvikelse

2017

2018

2018

2018

-2,4
-599,4

-3,0
-625,0

-3,0
-603,3

0,0
-21,7

-43,3
-93,9
-211,1
-251,1
-1,3
-2,5
-605,6

-46,4
-102,0
-227,8
-248,8
-1,9
-2,6
-632,5

-50,0
-101,8
-224,0
-227,5
-2,4
-2,6
-611,3

3,6
-0,2
-3,8
-21,3
0,5
0,0
-21,2

21,2

-4,9

-15,2

10,3

21,2

-4,9

-15,2

10,3

-584,4

-637,4

-626,5

-10,9

462,7

474,9

473,3

1,6

173,9
3,6
-5,0
635,2

173,6
4,3
-5,2
647,6

172,4
3,2
-9,5
639,4

1,2
1,1
4,3
8,2

50,8

10,2

12,9

-2,7

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 10,2 mnkr vilket är 2,7 mnkr sämre än
det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr.
Nämnderna
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -21,2 mnkr. Kommunstyrelsen
prognostiserar ett underskott om 21,7 mnkr. Kommunledningskontoret beräknar
överskott medan sektor Samhällsbyggnad, sektor Barn & Utbildning samt sektor
Omsorg prognostiserar underskott.
Finansförvaltningen
Gemensamma verksamhetskostnader
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett överskott på 10,3 mnkr mot
budget. Under de gemensamma posterna finns anslaget till kommunfullmäktiges
förfogande samt utrymme för volymförändringar och ökade kapitalkostnader. Dessa
poster beräknas ha ett överskott om 6,6 mnkr tillsammans. Vinst vid
fastighetsförsäljning beräknas ge ett överskott på 4,9 mnkr medan det för övriga
gemensamma poster beräknas ett underskott på 1,1 mnkr.
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Skatteintäkter och generella statsbidrag
För 2018 budgeterades skatteintäkter och generella statsbidrag till 648,9 mnkr.
Den senaste skatteprognosen från SKL visar på ett överskott om totalt 2,8 mnkr.
De preliminära utbetalningarna av kommunalskatt kommer att ge ett överskott
gentemot budget på 2,9 mnkr. Den beräknade slutavräkningen för 2017 är
försämrad sedan årsskiftet och uppgår till -1,3 mnkr. Slutavräkningen för 2018
beräknas inte medföra något över- eller underskott.
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ha ett överskott på 1,2 mnkr.
Finansiella intäkter och kostnader
För de finansiella posterna beräknas ett överskott på 5,4 mnkr viket främst beror
på att det i budgeten tagits med en post på 4,3 mnkr för amortering av lån.
Amortering påverkar inte resultatet och skall inte ingå i driftbudgeten. Resterande
överskott beror på överskottsutdelning från Kommuninvest
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3.2 Sammanställning av nämnders resultat och årsprognos
Resultat och årsprognos på Sektor/nämndsnivå (mnkr)
Nämnd

Utfall augusti

Årsprognos

-22,8

-21,7

-Kommunledningskontor

2,9

3,6

-Sektorn för Samhällsbyggnad

0,5

-0,2

-Sektorn för Barn & utbildning

-8,2

-3,8

-Sektorn för Omsorg

-18,0

-21,3

Byggnadsnämnden

0,5

0,5

Lönenämnd

0,2

0,0

Övriga nämnder

0,8

0,0

-Kommunfullmäktige

0,1

0,0

-Valnämnd

0,4

0,0

-Överförmyndare

0,1

0,0

Kommunstyrelsen
Varav

Varav

-Revision
Summa

0,2

0,0

-21,3

-21,2

Sammanställning nettokostnader Sektor/nämndsnivå (mnkr)
Årsprognos
Nämnd
2016
2017
2018
Kommunstyrelsen

557,5

599,4

625,0

-Kommunledningsstab

39,3

43,3

46,4

-Sektorn för Samhällsbyggnad

89,2

93,9

102,0

-Sektorn för Barn & utbildning

204,0

211,1

227,8

-Sektorn för Omsorg

225,0

251,1

248,8

Byggnadsnämnden

0,9

1,3

1,9

Lönenämnd

2,6

2,5

2,6

Varav

Övriga nämnder
Summa nettokostnader
Tilldelad budget
Utfall mot budget

2,2

2,4

3,0

563,2

605,7

632,5

576,1

604,0

611,3

12,8

-1,7

-21,4

Nämndernas prognoser visar på att nettokostnaderna ökar med 4,4 procent mellan
2017 och 2018.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ett negativt resultat om 22,8 mnkr per augusti månad. I
jämförelse med samma period föregående år har intäkterna ökat med 12,5 mnkr
samtidigt som verksamhetens kostnader har ökat med 29,8 mnkr. Personalkostnaderna har ökat med 8,5 mnkr där sektor Barn- och utbildning sticker ut med en
höjning på 11,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Övriga kostnader har ökat
med 9,0 mnkr där sektor Samhällsbyggnad har ökat mest med 4,4 mnkr på grund
av ökat underhåll på kommunala fastigheter. Köp av huvudverksamhet har ökat
med 3,2 mnkr.
Nettokostnaderna har ökat med 17,3 mnkr, 4,5 procent, jämfört med föregående
år.
Utfallet för året prognosticeras till minus 21,7 mnkr, 9 mnkr sämre än
årsprognosen i april. Sektor Omsorg står för den största förändringen med 6,9
mnkr sämre än tidigare prognos. Sektorn har haft svårt att göra den omställning
som krävs då intäkterna har minskat med 19,4 mnkr jämfört med föregående år
och där kostnaderna inte har sänkts i samma takt.
Kommunledningsstab/kontoret
Kommunledningskontoret redovisar ett utfall på +2,9 mnkr för perioden jan-augusti
2018. Årsprognosen visar på ett överskott om 3,6 mnkr. Större delen kan hänföras
till den förfogandepost som ligger budgeterad inom kommundirektörens ansvar.
Övriga enheter med budgetöverskott är personalenheten och ekonomienheten.
Personalenhetens överskott är kopplat till bemanningsenheten och
ekonomienhetens överskott kan hänföras till bilvården. Inga enheter visar på
underskott.
Sektorn för Samhällsbyggnad
Sektorn som helhet redovisar ett överskott på 0,5 mnkr för perioden januariaugusti.
Fastighetsenheten redovisar ett negativt utfall, till följd av högre elpris, hög
fjärrvärmeförbrukning, samt att enheten beställt mycket underhållsarbete.
Städenheten har ett negativt utfall till följd av ökade personalkostnader i samband
med start av nya verksamheter. Dessa ökade kostnader bedöms täckas av framtida
ökade intäkter för enheten. Släpande interna intäkter ligger också till grund för
underskottet.
För kostenheten är delårsbokslutets resultat negativt, vilket främst beror på ett
utbetalt avgångsvederlag samt utbetalning av innestående semesterdagar, men
medför på sikt en minskad sjukfrånvaro samt minskade personalkostnader.
Enheten för gata och mark redovisar ett positivt utfall per augusti, vilket främst
beror på lägre kostnader för bostadsanpassning jämfört med budget.
Tekniska enheten redovisar ett positivt resultat till följd av ej utnyttjade
konsulttjänster. Park och skog redovisar ett resultat i nivå med budget.
Årsprognosen för sektorn sätts till -0,2 mnkr där Gata och mark- samt tekniska
enheten redovisar överskott, medan städ-, kost- och fastighetenheten
prognosticerar underskott.
Sektorn för Barn och utbildning
Sektor Barn- och utbildning redovisar ett negativt resultat om 8,2 mnkr för
perioden januari-augusti 2018. I början av året har grundskolan haft merkostnader
av engångskaraktär på grund av överlappande tjänster vid personalrotation och
arbetsförmågeutredning. Arbetet med mångåriga personalärenden med målbilden
att kunna avsluta dessa har påbörjats och några redan avslutade anställningar har
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medfört ökade kostnader. Satsningen i Hedekas har medfört ökade
personalkostnader under tiden kartläggning/utredning av elever pågått. Vidare har
grundskolan, på grund av trångboddhet på Munkedalsskolan och Bruksskolan, hyrt
in 7 moduler. Hyres- och etableringskostnader för dessa moduler är obudgeterade
och uppgår för perioden till 1,1 mnkr. Kunskapens hus har ställt iordning lokaler för
300 tkr inför start av nya utbildningar.
Trots ett negativt utfall för perioden på 8,2 mnkr prognostiserar sektorn ett
underskott om 3,8 mnkr för helåret. En justering av resursfördelningen på grund av
volymökning av barn- och elevantalet kommer att göras vid årets slut.
Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen: Statsbidraget som kommunen
erhåller motsvarande 1,4 mkr för ökad jämlikhet, föreslås utifrån insatserna
rekvireras till Hedekas skola för att täcka prognostiserat underskott.
Sektorn för Omsorg
Sektor Omsorg redovisar ett underskott för perioden januari-augusti på -18 mnkr.
Årsprognosen förväntas bli ett underskott på -20,3 mnkr.
Underskottet ligger främst inom individ och familjeomsorgen för placerade barn.
Även försörjningsstödet ökar då ett antal hushåll som går ur
etableringsersättningen inte har egen inkomst.

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen: För att kunna komma i balans
mot tilldelad budget inom äldreomsorgen har det gjorts en översyn av de
kvalitetsnivåer som finns inom äldreomsorgen. Sektorn har arbetat fram ett förslag
där insatser som bedöms ligga över skälig levnadsnivå kan revideras.
En intern utredning om att förändra boendestrukturen inom LSS har påbörjats.
Detta kan skapa en mer kvalitativ vård samtidigt som den effektiviseras. Sektorn
ser även över möjligheten att ta hem ett kostnadsdrivande korttidsärende inom
LSS.
Sektorn arbetar vidare med den strategiska planen, som innebär ett strukturerat
arbete med att aktivt arbeta för att placerade barn och unga skall tillbaka hem till
sina vårdnadshavare in den mån det går, för att minska antalet placeringar inom
sektorn. Det kvarstår dock mycket arbete för att komma ner i budgeterade nivåer.
I nuläget har sektorn cirka 15 placeringar för mycket inom individ och
familjeomsorgen gentemot budget.
Sektorn arbetar i samverkan internt och externt för att dämpa den förväntade
ökningen av kostnader för försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag
förändras med målsättningen om att alla ska i arbete eller sysselsättning där
kommunen står som bidragsgivande.
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden visar ett resultat för perioden på 0,5 mnkr. Årsprognosen visar
på ett överskott på 0,5 mnkr främst till följd av fortsatt höga intäkter samt låga
personalkostnader. Nämnden har svårt att rekrytera nya medarbetare.
Lönenämnden
Lönenämnden är en samverkan mellan Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun.
Lönenämnden totalt visar ett resultat för perioden på 0,2 mnkr. Årsprognosen för
Munkedals andel uppgår till 0,0 mnkr.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till
0,0 mnkr.

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 22 av 35

180
Valnämnd
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar vallokaler och ansvarar för
förtidsröstning. Valnämnden redovisar ett överskott på 0,4 mnkr för perioden
januari-augusti. Det beror på att valnämndens arbete i huvudsak är koncentrerat
till en period i direkt anslutning till valet. För helåret prognostiseras ett resultat om
0,0 mnkr.
Överförmyndare
Överförmyndare visar ett periodresultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0
mnkr. Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med Strömstad, Tanum,
Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla.
Revision
Revision visar ett resultat på 0,2 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen
uppgår till 0,0 mnkr. Revisorerna har som uppdrag att granska all verksamhet som
bedrivs inom kommunens nämnder.
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3.3 Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Nämnder (mnkr)

Januariaugusti

Årsbudget
(inkl.
res.överf.)

Helårsprognos

-Kommunledningskontoret

0,7

3,9

0,9

-Sektorn för Samhällsbyggnad

14,2

94,4

27,8

-Sektorn för Barn & utbildning

0,5

2,0

2,0

0,6

2,7

2,3

16,0

103,0

33,0

Byggnadsnämnden

0,1

0,8

0,3

Lönenämnden

0,0

0,0

0,0

16,1

103,8

33,3

-Sektorn för Omsorg
Summa kommunstyrelsen

Summa Munkedal kommun

För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds
delårsrapport.
Under perioden jan-augusti 2018 har det investerats för 16,1 mnkr netto. De
största investeringarna under perioden avser ombyggnation av
verksamhetsfastigheter.
Årsbudgeten 2018 för investeringar är 103,8 mnkr inkluderat resultatöverföring
från 2017 som beslutats av kommunfullmäktige. De totala investeringsutgifterna
för året beräknas uppgå till 33,3 mnkr, varav 4,0 mnkr avser nyinvesteringar.
Kommunfullmäktiges finansiella mål för investeringar är att reinvesteringar ska ha
en självfinansieringsgrad på 100 procent. Prognosen är att den förväntas bli 112
procent och att målet därmed är uppfyllt.
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4. Ekonomisk redovisning
4.1 Resultaträkning
Resultaträkning
(Belopp i mnkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extra ordinära poster

Kommunkoncernen
Augusti
Augusti
2017
2018
176,7
-530,2
-24,0
-377,5
423,5
1,4
-6,9

Extraordinära poster
Uppskjuten skatt

40,5
0,0
0,0

163,0
-565,2
-23,9
-426,1
431,9
1,5
-6,1
1,2
0,0
0,0

Periodens resultat

40,5

1,2

Kommunen
Augusti
Augusti
2017
2018
125,2
-491,4
-14,9
-381,1
423,5
2,5
-3,4
41,5
0,0
0,0

103,9
-520,7
-14,8
-431,6
431,9
3,3
-3,4
0,2
0,0
0,0

41,5

0,2

Resultatet under perioden januari-augusti 2017 uppgår till 0,2 mnkr för Munkedals
kommun. För kommunkoncernen är resultatet 1,2 mnkr för årets 8 första månader.
I kommunen har verksamhetens intäkter minskat 21,3 mnkr eller 17,0 procent
jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på lägre statsbidrag
med 19,7 mnkr samt att föregående år ingick vinster vid försäljning av fastigheter
med 4,9 mnkr i periodens intäkter.
Från och med i år bokförs inte semesterlöneskuldens förändring i delårsbokslutet.
Detta genererade föregående år minskade kostnader med 9,8 mnkr. De totala
kostnaderna har, rensat för semesterlöneskuldens förändring, ökat 19,5 mnkr eller
4,0 procent. Personalkostnaderna har ökat 10,1 mnkr vilket motsvarar 3,0 procent.
Kostnaderna för månadslön har ökat med 9,3 mnkr medan timlönekostnaderna har
minskat med 2,6 mnkr. Fastighetskostnaderna har ökat 5,3 mnkr främst genom
ökade underhållsåtgärder men även genom högre uppvärmningskostnader.
Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt av fastighetsförsäljning och
ändrad princip avseende semesterlöneskulden, ökat 9,1 procent jämfört med
samma period förgående år medan skatte-och bidragsintäkter ökat med 2,0
procent. Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKL:s augustiprognos.
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Balanskravsutredning

Balanskravet är enligt kommunallagen att intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Balanskrav

Bokslut

Prognos

(belopp i mnkr)

2017

2018

Resultat

50,8

10,2

Avgår reavinst

-37,5

4,9

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

13,3

5,3

Medel till RUR

0,0

0,0

Medel från RUR

0,0

0,0

13,3

5,3

Balanskravsresultat

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat på 10,2 mnkr. Efter avräkning
av reavinster förväntas balanskravsresultatet för 2018 hamna på 5,3 mnkr.
Prognostiserat resultat enligt balanskravet är 7,6 mnkr lägre än budget och 8,0
mnkr lägre än föregående år.
Utredningen visar att kommunen uppfyller balanskravet och inte behöver återställa
något resultat. I samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning till RUR med 3,9
mnkr. I och med denna avsättning uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal
avsättning enligt riktlinjerna.
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4.2 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
(Belopp i mnkr)

Kommunkoncern
Augusti
2017

Kommunen

Augusti
2018

Augusti
2017

Augusti
2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat

40,6

1,2

41,6

0,2

Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

20,4

26,0

13,1

14,3

61,0

27,2

54,7

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-0,3

0,8

-0,3

0,8

-16,7

-12,6

4,5

-3,5

-6,9

-20,1

-48,2

-17,8

37,1

-4,7

10,7

-6,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

-74,3

-71,1

-35,8

-15,8

13,1

0,0

13,1

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

-4,2

0,0

-4,2

Försäljning i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

0,6

0,0

0,0

0,0

-60,6

-75,3

-22,7

-20,0

-38,7

35,0

-32,5

0,0

10,0

5,6

0,0

1,0

Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupplåning / amortering av lån
Ökning/Minskning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

0,6

0,5

0,1

0,1

-28,1

41,1

-32,4

1,1

Årets kassaflöde

-51,6

-38,9

-44,4

-24,9

Likvida medel vid periodens början

125,2

150,4

112,0

126,2

73,6

111,5

67,6

111,3

Likvida medel vid periodens slut
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4.3 Balansräkning
Balansräkning
(Belopp i mnkr)

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Immateriella anläggn.tillg.
Materiella anläggn.tillg.
Mark, byggnader och tekniska anl.
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggn.tillg.
- varav reverslån
Munkedals Vatten AB
Summa anläggn.tillg.

Kommunkoncernen
Bokslut
Augusti
2017
2018

Kommunen
Bokslut
Augusti
2017
2018

15,2

13,8

11,8

11,1

689,7
36,4
12,9

741,0
36,4
12,7

288,3
23,4
119,7

291,5
23,2
123,8

0,0
754,2

0,0
803,9

76,2

76,2

443,2

449,6

39,6
48,6
101,3
189,5

Omsättningstillgångar:
Lager och exploatering
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättn.tillg.

39,8
55,4
150,4

39,7
67,3
111,5

245,6

218,5

40,4
45,1
126,2
211,7

Summa tillgångar

999,8

1022,4

654,9

639,1

297,1
47,7

297,6
1,2

297,1

297,6

280,9
50,8
280,9

281,1
0,2
281,3

12,6

13,5

1,9
14,5

2,2
15,7

12,6
0,0
12,6

13,4
0,0
13,4

Skulder:
Långfristiga lån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

306,2
25,3
356,7
688,2

341,8
30,7
336,6
709,1

190,1
7,2
164,1
361,4

190,1
8,1
146,2
344,4

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

999,8

1022,4

654,9

639,1

218,4

218,1

218,4

218,1

0,2

0,2

316,9

316,5

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital
- varav periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser före 1998
Borgensåtagande
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Kommunens balansomslutning har minskat sedan årsbokslutet. Främsta
anledningen är minskning av likvida medel vilket beror på att Munkbos behållning
på koncernkontot i banken minskat med 19,3 mnkr vilket motsvaras av en
minskning av de kortfristiga skulderna med samma belopp. Under perioden har det
investerats 15,8 mnkr i materiella anläggningstillgångar och 4,2 mnkr i finansiella
anläggningstillgångarna.
Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till 102,5 procent, en liten minskning
från årsbokslutets 104,4 procent.
Kommunens soliditet är vid delåret 44,0 procent, en ökning från årsbokslutets 42,9
procent. Ökningen beror på lägre balansomslutning. För helåret prognosticeras en
soliditet på 44,9 procent. Koncernens soliditet uppgick vid delåret till 29,1 procent,
en minskning från årsbokslutets 29,7 procent.
De långfristiga skulderna i kommunen är oförändrade sedan årsskiftet. Av
kommunens reverslån på 184,7 mnkr är 160 mnkr räntesäkrat med derivat.
Minskningen av de kortfristiga skulderna inom kommunen beror främst på vad som
ovan beskrivits om koncernkonto respektive kortfristig skuld samt lägre
leverantörsskulder.
Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 visar på en minskning från
föregående år, till följd av pensionsutbetalningar. Vid delåret 2018 uppgår den till
218,1 mnkr inklusive löneskatt.
Munkedals kommun har totalt borgensåtagande för 316,5 mnkr. Borgensåtagandet
består främst av borgen till Munkedal Bostäder AB med 275 mnkr och Riksbyggen
Kooperativa Hyresrättsförening 34,5 mnkr.
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4.4 Sammanställning av Munkedals kommunkoncern, resultat
och årsprognos
Resultat och årsprognos kommunkoncernen (mnkr)
Kommunkoncernen
Utfall Augusti
Årsprognos
Munkedals kommun
0,2
10,2
Koncernföretag
Munkedals Bostäder AB
0,4
0,0
Dingle industrilokaler AB
0,0
0,0
Munkedal Vatten AB
0,0
0,0
Rambo AB
1,7
2,0
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
0,1
0
Grönskan
0,6
1,5
Summa
2,8
3,5
Summa samlade verksamhet

3,0

13,7

Munkedals Bostäder AB (Munkbo) visar ett resultat på 0,4 mnkr. Omsättningen har
ökat med 1,3 mnkr vilket motsvarar 5,4 procent jämfört med samma period
föregående år. Munkbo har 275 mnkr i lån, varav 156 mnkr i ränteswapar.
Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr.
Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll till och med augusti månad för 2,3 mnkr.
Den genomsnittliga vakansgraden hittills under 2018 är 1,4 procent (0,8 procent
2017 exklusive rotprojektet). Munkbo ägs av Munkedals kommun till 100 procent.
Munkbo har 547 lägenheter och har till främsta uppgift att främja
bostadsförsörjningen i kommunen.
Dingle industrilokaler AB visar ett resultat på 0,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till
0,0 mnkr. Dingle industrilokaler AB ägs av Munkedals kommun till 51,0% och av
New Wave Group till 49,0 %. Bolaget har som syfte att äga, förvalta och bygga
industrilokaler. Under året har utbyggnad av befintlig byggnad fortsatt.
Investeringen har hittills uppgått till cirka 62 mnkr.
Munkedal Vatten AB visar ett driftöverskott på 0,8 mnkr. Årsprognosen uppgår till
0,0 mnkr. Eventuellt överskottet hanteras som ett överuttag av avgifter och
skuldförs i bolagets redovisning. Årets resultat enligt resultaträkningen blir därför
ett nollresultat. Munkedal Vatten AB ägs av Munkedals kommun till 100 %. Bolaget
ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och
avloppsverksamheter.
Rambo AB visar ett resultat på 1,7 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än budgeterat.
Rambo AB ägs av Munkedals kommun till 25 procent och är samägt med Lysekils
kommun, Tanums kommun och Sotenäs kommun. Det är ett regionalt avfallsbolag
vars verksamhet omfattar omhändertagande, transport och/eller behandling av
avfall. Munkedals kommun gav under våren Rambo i uppdrag att ta fram en taxa
för 4-fackssystem i egen regi. Beslut om införande tog Munkedals KF den 27 juni.
De ökade kostnaderna inom verksamheten tillsammans med minskade
marknadspriser för återvunna material såsom till exempel well innebär att det
budgeterade resultatet är svårt att nå. Prognosen för helåret bedöms till 2,0 mkr
att jämföras med budget på 4,4 mkr.
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB visar ett resultat på 0,1 mnkr för perioden och
prognosen för helår uppgår till 0,1 mnkr. Detaljplanearbete för ”Sohlbergsområdet” pågår. Avsikten är att möjliggöra uppförandet av bostäder och lokaler för
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verksamheter. Under året har en rad utredningar om buller, vibrationer, geoteknik
mm genomförts. Bolaget ägs till 100 % av Munkedals kommun sedan december
2015.
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Dingle- och Sörbygården (Grönskan)
visar ett resultat på 0,6 mnkr. Årsprognosen uppgår till 1,5 mnkr.
Hyresrättsföreningen ägs av Munkedals kommun till 20,0 % och omfattar två
verksamhetsfastigheter som ligger i Dingle och Hedekas.
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5. Personal
Ohälsa
(%)
Totalt hela kommunen
Kommunledningskontoret
Sektor Samhällsbyggnad
Sektor Barn och utbildning
Sektor Omsorg
Andel >60 dagar

jan -aug
2016
8,4
7,6
8,6
6,9
9,4

jan-aug
2017
8,4
10,3
5,2
7,2
9,8

jan -aug
2018
6,6
5,9
3,0
5,2
9,0

45%

55%

54%

Kommunen har en sjukfrånvaro på 6,6 procent under perioden januari-augusti
2018. Motsvarande period föregående året uppgick till 8,4 procent. Sjukfrånvaron
som överstiger 60 dagar har minskat till att uppgå till 54 procent av sjukfrånvaron.
Av en övergripande analys av orsaken till sjukfrånvaron, kan vi se att den psykiska
ohälsan dominerar både på kort- och långtidssjukfrånvaron, där flertalet består av
ej arbetsrelaterad sjukfrånvaro. En annan orsak till långtidssjukskrivning är
fysiologisk och medicinsk rehabilitering av t ex höftoperationer och
cancerdiagnoser.
HR-enheten har under januari och april genomfört uppföljning av sjukfrånvaron och
med samtliga chefer. Råd och stöd i analysen kring personalflikarna i Hypergene, d
v s SAM-arbetet, rehabutredningar och ärenden.
Utbildning i hälsofrämjande ledarskap genomfördes i feb och mars, för chefer och
skyddsombud inom samtliga sektorer. Nystart för "Hälsoinspiratörer" ca 50-tal från
olika verksamheter som bildar nätverk kring hälsofrämjande frågor på
arbetsplatserna. Ett dialogmaterial har tagits fram kring det systematiska och
förebyggande arbetsmiljöarbetet och kommuniceras på APT i äldreomsorgen under
våren, för att sedan breddas ut i övriga verksamheter.
Hälsoresan
Under hösten 2018 startar Munkedals kommun upp friskvårdssatsningen
Hälsoresan. Hälsoinspiratörerna och HR avdelningen vill inspirera alla anställda i
kommunen till mer rörelse och träning för en starkare kropp och knopp både i
arbete och på fritid.
Hälsoresan startar med två workshops tillfällen med Marie D Norberg från
Hälsobolaget. Marie kommer att prata om hur vi kan motivera oss till motion och
träning och hur vi med enkla medel kan få till en hälsosam förändring.
Stegräknartävling och erbjudande om gratis träning ingår också som delar i
hälsosatsningen
Rekrytering
För att på bästa sätt kunna rekrytera och attrahera ny personal med rätt
kompetens arbetar HR-enheten med att stödja cheferna i rekryteringsprocesserna.
Implementering av nytt rekryteringsverktyg är genomfört och kommer att
ytterligare stödja/underlätta rekryteringar samt tillhandahåller metodiken om
kompetensbaserad rekrytering.
Medflyttarservice är ett nystartat Leader projekt på 3 år som kommunen valt att
delta i tillsammans med Lysekils kommun, Preemraff, AH Automation och Lysekils
Näringslivscentrum. Projektet syftat till att hjälpa ”medflyttare” till sökande av
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tjänster att också finna arbete och kanske även bostad i någon av dessa tre
kommuner, varav Munkedal har tillgång till 5 platser.
Ledarplattform
I mars genomfördes två chefs- och ledardagar som samlade samtliga chefer i
kommunen. Fokus låg dels på framtagning av värdeord, d v s vilka ord ska
definiera/symbolisera kommunens ledarskap samt utbildning i hållbart ledarskap.
Detta är en fortsättning på arbetet med framtagandet av en "Ledarplattform" för
kommunens chefer och ledare. Ledarplattformen kommer att utgöra grunden för de
aktiviteter och insatser som
ledarförsörjningen består av, alltifrån hur vi attraherar - rekryterar - introducerar behåller/utvecklar och avvecklar chefer i kommunen.
Kompetensförsörjning och Kommunakademien Väst
Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodal har gemensamt byggt upp och
etablerat samverkansarenan Kommunakademin Väst – en unik struktur för
kunskapssamverkan om utbildning, forskning och utveckling.
Projektledare Kommunakademien Väst besökte Munkedal i mars och utifrån det har
kommunen påbörjat arbetet med att ta fram behov och önskemål kopplat till
framtida kompetensförsörjning och högre utbildning. T ex kan en arbetsintegrerad
utbildning (AIL) öka intresset för att möta rekryteringsbehov av svårrekryterade
yrkesgrupper och kan då genomföras för barnskötare till förskolelärare,
undersköterska till sjuksköterska.
Ett generellt och långsiktigt utvecklingsarbete pågår kopplat till kommunens behov
av kompetensförsörjning, vilket också syftar till att främja kompetensförsörjningen
specifikt för respektive sektor.
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6. Nyckeltal
Resultat
Årets resultat (mnkr)
Årets resultat i relation till
skatteintäkter och statsbidrag
Balanskravsresultat

2015

2016

2017

Prognos
2018

0,2

39,6

50,8

10,2

0,0%

6,5%

8,0%

1,6%

0,2

35,1

13,3

5,3

Skatteintäkter och
nettokostnader

2015

2016

2017

Prognos
2018

Skatte- och bidragsutveckling

3,8%

10,2%

4,7%

1,9%

Nettokostnadsutveckling (exkl.
jämförelsestörande poster)

3,5%

3,2%

3,2%

9,1%

Nettokostnader i relation till skatter
och bidrag

99,9%

93,5%

92,0%

98,3%

Investeringar

2015

2016

2017

Prognos
2018

Nettoinvesteringsvolym (mnkr)

41,4

20,9

51,3

33,3

Skattefinansieringsgrad av
nettoinvesteringar

46,0%

294,1%

142,5%

98,2%

Skattefinansieringsgrad av
reinvesteringar

-

-

349,1%

111,6%

Soliditet/likviditet

2015

2016

2017

Prognos
2018

Soliditet

34,7%

35,9%

42,9%

44,9%

Soliditet inklusive samtliga
pensionsförpliktelser (%)

-7,7%

0,9%

9,5%

12,1%

Kassalikviditet

67,5%

101,4%

104,4%

-

Åtagande utanför
balansräkningen (mnkr)

2015

2016

2017

Prognos
2018

Borgensåtagande

219,1

288,4

316,9

341,5

Pensionsförpliktelser för 1998

232,9

224,2

218,4

212,4

Personalstruktur

2015

2016

2017

Tillsvidareanställda

857

896

942

Antal barn och elever
Barnomsorg totalt
Grundskola totalt
Gymnasieskola totalt

201508
952
1 136
424

201608
962
1 203
409

201708
1 011
1 165
441
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

53(70)

Sammanträdesdatum

2018-09-12
§ 172

Dnr: KS 2017-448

Mål och resursplan 2019
Sammanfattning
Förutsättningar 2019
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av
skatteintäkter görs på 10 450 invånare.
Finansiellt resultatmål
År 2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (13,2 mnkr).
Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering.
Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr (mnkr)
År 2019: Amortering 4,3 mnkr
Investeringsmål:
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %
Utdebitering
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2018. Inför budget 2019 beslutades den
vara oförändrad.
Skatteintäkter
Skatteunderlagstillväxten är stark under 2018, men från och med 2019 dämpar
skatteunderlagets tillväxt ner. Det beror framförallt på att arbetade timmar
utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen. Aprils
skatteprognos visade en förbättring jämfört med februari då kostnadsutjämningen
och LSS utjämningens preliminära prognos var positiv, en förstärkning med 12,1
mnkr. Förutom den generella statsbidragets ökning för kommunen har man under
2019 budgeterat upp invånarantalet till 10 450 invånare, en ökning med 190
invånare. Vilket förstärker budgeten med 10,0 mnkr. Totalt har kommunen en
procentuell ökning med 5,1 % av skatter och bidrag 2019. 6,1 mnkr av
förstärkningen av budgeten budgeteras till kommunens volymbudget då fler
invånare budgeteras upp och det kommer krävas mer resurser främst inom skolan
som har fått fler barn och elever. Resterande del 6,0 mnkr finansierar det nya
förslaget på ökad budgetram för välfärdsnämnden utifrån kommunstyrelsens
uppdrag 2018-05-16 §100 att utreda de ekonomiska förutsättningarna 2019 och
för en ekonomi i balans.
Budgeterat resultat 2 %
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag
för budgetåren 2019. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god
ekonomisk hushållning.
För planperioden 2020-2021 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av
skatter och generella bidrag med nuvarande ekonomiska förutsättningar.
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Utdragsbestyrkande
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Sida

54(70)

Sammanträdesdatum

2018-09-12
Forts § 172
Centrala avsättningar/prioriteringar
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej ut utan
detta får nämnderna ta hänsyn till.
De avsättningar som prioriteras i budget 2019 är kommunfullmäktiges finansiella
mål, VA till Tungenäset, avsättning till volymbudget för resursfördelning,
utfördelning av volymökningar inom skola och omsorg, finansiella poster, KF
förfogandepost. Totalt har 33,0 mnkr avsatts och finansieras av den förstärkta
skatte -och bidragsintäkten.
Kommunfullmäktiges förfogande
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 4,2 mnkr år 2019. Då statsbidraget
enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020–2021 kommer det krävas
ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges förfogandepost år 2021 med 2,4
mnkr.
Ramar till nämnderna
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men Mål -och resursplanen är upprättad utifrån den nya organisationen där
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ram är fördelad till de nya
nämnderna. Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära
ramar att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år
2019 i balans.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 att återremittera samtliga nämnders
budgetar.
Välfärdsnämndens budget återremitteras för att ge kommunchefen i uppdrag
att:
- utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till
kommunstyrelsen i september,
- se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen,
- se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden.
Barn- och utbildningsnämndens budget återremitterades för att invänta
skolutredningens förslag och dess eventuella ekonomiska konsekvenser.
Kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens
och jävsnämndens budgetar återremitterades för eventuella konsekvenser av
ovanstående.
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Sammanträdesdatum

2018-09-12
Forts § 172
Nämnderna får en utökat ram med 11,8 mnkr. Förstärkningen främst kopplat till
volymförändringar inom barn- och utbildning samt äldreomsorg samt
kompensation för politisk organisation samt förslag till utökning till
välfärdsnämnden med 6,0 mnkr. Utöver kommer nämnderna kompenseras för
löneökningar och kapitalkostnad när förhandling och aktivering sker.
Under 2018 har ledningen för sektor omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med
att genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen
2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda
verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt
årsbokslutet för sektorn.
Ett fortsatt uppdrag beslutas ovan för att utreda vilka verksamhetsförändringar
som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma
kostnadsnivå som gäller för jämförbara under nästkommande planår 2020–
2024. I samband med budgetarbetet 2020 ska en konkretisering av vilka
förändringar som planeras göras och hur uppföljningen ska ske.
Lönenämnden avslutas
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-27 § 55 om avtalssamverkan för
Lönenämnd och IT nämnd. Detta innebär att den gemensamma lönenämnden
upphör 2018-12-31. Den ekonomiska ramen för löneenheten på 2,6 mnkr
kommer att flyttas till kommunstyrelsen där övriga samarbetsavtal/ramar ligger.
Investeringar
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2019
uppgår till 132,1 mnkr. Av de 132,1 mnkr klassas 89,4 mnkr som nyinvestering.
Resterande del är reinvesteringar på 42,8 mnkr. Den största investeringsutgiften
påbörjan av äldreboende samt Centrumskolan. Det innebär att målet med
självfinansiering av reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för
budgetperioden.
Målsättningar
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2017–2019. Varje
nämnd har konkretiserat dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och
indikatorer för perioden 2019.
Beredning
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-13. Mål och
resursplan, Budget 2016, Plan 2020–2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-08-29, § 157.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Ärendet lämnas utan förslag till beslut
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Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet
ska bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
bordläggas.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
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2018-08-29
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Mål och resursplan 2019
Sammanfattning
Förutsättningar 2019
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av
skatteintäkter görs på 10 450 invånare.
Finansiellt resultatmål
År 2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (13,2 mnkr).
Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering.
Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr (mnkr)
År 2019: Amortering 4,3 mnkr
Investeringsmål:
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %
Utdebitering
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2018. Inför budget 2019 beslutades den
vara oförändrad.
Skatteintäkter
Skatteunderlagstillväxten är stark under 2018, men från och med 2019 dämpar
skatteunderlagets tillväxt ner. Det beror framförallt på att arbetade timmar
utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen. Aprils
skatteprognos visade en förbättring jämfört med februari då kostnadsutjämningen
och LSS utjämningens preliminära prognos var positiv, en förstärkning med 12,1
mnkr. Förutom den generella statsbidragets ökning för kommunen har man under
2019 budgeterat upp invånarantalet till 10 450 invånare, en ökning med 190
invånare. Vilket förstärker budgeten med 10,0 mnkr. Totalt har kommunen en
procentuell ökning med 5,1 % av skatter och bidrag 2019. 6,1 mnkr av
förstärkningen av budgeten budgeteras till kommunens volymbudget då fler
invånare budgeteras upp och det kommer krävas mer resurser främst inom skolan
som har fått fler barn och elever. Resterande del 6,0 mnkr finansierar det nya
förslaget på ökad budgetram för välfärdsnämnden utifrån kommunstyrelsens
uppdrag 2018-05-16 §100 att utreda de ekonomiska förutsättningarna 2019 och
för en ekonomi i balans.
Budgeterat resultat 2 %
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag
för budgetåren 2019. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god
ekonomisk hushållning.
För planperioden 2020-2021 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av
skatter och generella bidrag med nuvarande ekonomiska förutsättningar.
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Centrala avsättningar/prioriteringar
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej ut utan
detta får nämnderna ta hänsyn till.
De avsättningar som prioriteras i budget 2019 är kommunfullmäktiges finansiella
mål, VA till Tungenäset, avsättning till volymbudget för resursfördelning,
utfördelning av volymökningar inom skola och omsorg, finansiella poster, KF
förfogandepost. Totalt har 33,0 mnkr avsatts och finansieras av den förstärkta
skatte -och bidragsintäkten.
Kommunfullmäktiges förfogande
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 4,2 mnkr år 2019. Då statsbidraget
enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020–2021 kommer det krävas
ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges förfogandepost år 2021 med 2,4
mnkr.
Ramar till nämnderna
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men Mål -och resursplanen är upprättad utifrån den nya organisationen där
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ram är fördelad till de nya
nämnderna. Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära
ramar att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år
2019 i balans.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 att återremittera samtliga nämnders
budgetar.
Välfärdsnämndens budget återremitteras för att ge kommunchefen i uppdrag
att:
- utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till
kommunstyrelsen i september,
- se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen,
- se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden.
Barn- och utbildningsnämndens budget återremitterades för att invänta
skolutredningens förslag och dess eventuella ekonomiska konsekvenser.
Kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens
och jävsnämndens budgetar återremitterades för eventuella konsekvenser av
ovanstående.
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Nämnderna får en utökat ram med 11,8 mnkr. Förstärkningen främst kopplat till
volymförändringar inom barn- och utbildning samt äldreomsorg samt
kompensation för politisk organisation samt förslag till utökning till
välfärdsnämnden med 6,0 mnkr. Utöver kommer nämnderna kompenseras för
löneökningar och kapitalkostnad när förhandling och aktivering sker.
Under 2018 har ledningen för sektor omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med
att genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen
2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda
verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt
årsbokslutet för sektorn.
Ett fortsatt uppdrag beslutas ovan för att utreda vilka verksamhetsförändringar
som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma
kostnadsnivå som gäller för jämförbara under nästkommande planåren 2020–
2024. I samband med budgetarbetet 2020 ska en konkretisering av vilka
förändringar som planeras göras och hur uppföljningen ska ske.
Lönenämnden avslutas
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-27 § 55 om avtalssamverkan för
Lönenämnd och IT nämnd. Detta innebär att den gemensamma lönenämnden
upphör 2018-12-31. Den ekonomiska ramen för löneenheten på 2,6 mnkr
kommer att flyttas till kommunstyrelsen där övriga samarbetsavtal/ramar ligger.
Investeringar
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2019
uppgår till 132,1 mnkr. Av de 132,1 mnkr klassas 89,4 mnkr som nyinvestering.
Resterande del är reinvesteringar på 42,8 mnkr. Den största investeringsutgiften
påbörjan av äldreboende samt Centrumskolan. Det innebär att målet med
självfinansiering av reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för
budgetperioden.
Målsättningar
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2017–2019. Varje
nämnd har konkretiserat dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och
indikatorer för perioden 2019.
Beredning
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-13. Mål och
resursplan, Budget 2016, Plan 2020–2021.
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Förvaltningens förslag till beslut
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för
2019, med plan för 2020–2021. Välfärdsnämnden föreslås få en utökad
budgetram med 6,0 mnkr för att nämnden ska ha rimliga förutsättningar
att ha budgetbalans år 2019 utifrån kommunstyrelsens uppdrag till
kommunchef. Finansieringen av utökningen sker genom den förbättrade
skatteprognosen i april. Under 2018 har ledningen för sektor omsorg
uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra
verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 2018
och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda
verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt
årsbokslutet för sektorn.

Budget

Budget

Plan

Plan

Nämndernas ram, mnkr

2018

2019

2020

2021

2019*

Föränd.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur -och fritidsnämnd
Välfärdsnämnden
Byggnadsnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
Kommunfullmäktige
Revisionen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Summa nämnder

49,5
101,2
217,4
0
224,4
2,4
0,0
2,5
0,9
0,7
1,0
0,4
600,4

55,7
103,5
207,9
11,7
230,5
0,0
0,06
0,0
0,9
0,7
1,1
0,1
612,2

56,2
103,5
207,9
11,7
230,0
0,0
0,06
0,0
0,9
0,7
1,0
0,0
612,1

56,2
103,5
207,9
11,7
230,0
0,0
0,06
0,0
0,9
0,7
1,0
0,0
612,1

6,1
2,4
-9,5
11,7
6,1
-2,4
0,06
-2,5
0,0
0,0
0,15
-0,3
+11,8



Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 6,1 mnkr och
resterande 6,0 mnkr för utökning till välfärdsnämnden utifrån den
senaste förbättrade skatteprognosen i april.



Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2019 till
132,1 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.



Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för
investeringar under 2019 på 98 mnkr.



Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning.



Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän budgetram till 11,0 mnkr år 2019.
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Kommunfullmäktige beslutar att ta bort det finansiella
effektiviseringsmålet utifrån det uppdrag kommunchef fick av
kommunstyrelsen 2018-05-16 §100: ”Verksamhetens nettokostnad för
individ- och familjeomsorgen ska minska och ska var mindre än 42,9
mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr”



Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att
individ- och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i
nivå med liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg.



Kommunfullmäktige beslutar att omfördelningsbeslutet som togs i
samband med resursfördelning inom äldreomsorgen för att närma sig
snittkostnaderna tas bort utifrån det uppdrag kommunchef fick av
kommunstyrelsen 2018-05-16 §100



Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunchef i uppdrag att utreda
vilka verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens
kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara
kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska
genomföras inom under åren 2020-2024.



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. Nytt förslag till resursfördelning ska presenteras till
november 2018.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Återkommer i kommunstyrelsen.
Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-5

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Strömberg
Controller, Ekonomienheten

Mål och resursplan (MRP) Budget 2019 plan 20202021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2019, med
plan för 2020-2021.Välfärdsnämnden föreslås få en utökad budgetram med 6,0
mnkr för att nämnden ska ha rimliga förutsättningar att ha budgetbalans år 2019
utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchef. Finansieringen av utökningen
sker genom den förbättrade skatteprognosen i april. Under 2018 har ledningen för
sektor omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra
verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 2018 och som
bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar ska
redovisas i delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet för sektorn.
Budget

Budget

Plan

Plan

Nämndernas ram, mnkr

2018

2019

2020

2021

2019*

Föränd.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur -och fritidsnämnd
Välfärdsnämnden
Byggnadsnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
Kommunfullmäktige
Revisionen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Summa nämnder

49,5
101,2
217,4
0
224,4
2,4
0,0
2,5
0,9
0,7
1,0
0,4
600,4

55,7
103,5
207,9
11,7
230,5
0,0
0,06
0,0
0,9
0,7
1,1
0,1
612,2

56,2
103,5
207,9
11,7
230,0
0,0
0,06
0,0
0,9
0,7
1,0
0,0
612,1

56,2
103,5
207,9
11,7
230,0
0,0
0,06
0,0
0,9
0,7
1,0
0,0
612,1

6,1
2,4
-9,5
11,7
6,1
-2,4
0,06
-2,5
0,0
0,0
0,15
-0,3
+11,8

2. Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 6,1 mnkr och
resterande 6,0 mnkr för utökning till välfärdsnämnden utifrån den senaste
förbättrade skatteprognosen i april.
3. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2019 till 132,1
mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för
investeringar under 2019 på 98 mnkr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs.
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
budgetram till 11,0 mnkr år 2019.
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7. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort det finansiella effektiviseringsmålet
utifrån det uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 2018-05-16 §100:
”Verksamhetens nettokostnad för individ- och familjeomsorgen ska minska och
ska var mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr”
8.

Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att individ- och
familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande
kommuner inom individ- och familjeomsorg.

9. Kommunfullmäktige beslutar att omfördelningsbeslutet som togs i samband med
resursfördelning inom äldreomsorgen för att närma sig snittkostnaderna tas bort
utifrån det uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 2018-05-16 §100
10. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska
minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom
äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras inom under åren 20202024.
11. 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. Nytt förslag till
resursfördelning ska presenteras till november 2018.

Sammanfattning
Förutsättningar 2019
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av
skatteintäkter görs på 10 450 invånare.
o Finansiellt resultatmål
År 2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (13,2 mnkr).
o Effektiviseringsmål -Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen
ska minska och ska var mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 51,6
mnkr.
Det finansiella resultatmålet föreslås tas bort utifrån uppdrag från
kommunstyrelsen 2018-05-16 §100
o Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt
låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr (mnkr)
År 2019: Amortering 4,3 mnkr
o Investeringsmål:
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %
Utdebitering
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2018. Inför budget 2019 beslutades den vara
oförändrad.
Skatteintäkter
Skatteunderlagstillväxten är stark under 2018, men från och med 2019 dämpar
skatteunderlagets tillväxt ner. Det beror framförallt på att arbetade timmar utvecklas
betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen. Aprils skatteprognos visade en
förbättring jämfört med februari då kostnadsutjämningen och LSS utjämningens
preliminära prognos var positiv, en förstärkning med 12,1 mnkr. Förutom den
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generella statsbidragets ökning för kommunen har man under 2019 budgeterat upp
invånarantalet till 10 450 invånare, en ökning med 190 invånare. Vilket förstärker
budgeten med 10,0 mnkr. Totalt har kommunen en procentuell ökning med 5,1 % av
skatter och bidrag 2019. 6,1 mnkr av förstärkningen av budgeten budgeteras till
kommunens volymbudget då fler invånare budgeteras upp och det kommer krävas
mer resurser främst inom skolan som har fått fler barn och elever. Resterande del 6,0
mnkr finansierar det nya förslaget på ökad budgetram för välfärdsnämnden utifrån
kommunstyrelsens uppdrag 2018-05-16 §100 att utreda de ekonomiska
förutsättningarna 2019 och för en ekonomi i balans.
Budgeterat resultat 2 %
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag för
budgetåren 2019. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk
hushållning.
För planperioden 2020-2021 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter
och generella bidrag med nuvarande ekonomiska förutsättningar.
Centrala avsättningar/prioriteringar
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och förändringar
av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej ut utan detta får
nämnderna ta hänsyn till.
De avsättningar som prioriteras i budget 2019 är Kommunfullmäktiges finansiella mål,
Va till Tungenäset, avsättning till volymbudget för resursfördelning, utfördelning av
volymökningar inom skola och omsorg, finansiella poster, KF förfogandepost. Totalt
har 33,0 mnkr avsatts och finansieras av den förstärkta skatte -och bidragsintäkten.
Kommunfullmäktiges förfogande
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 4,2 mnkr år 2019. Då statsbidraget enligt
flyktingvariabler succesivt minskas år 2020-2021 kommer det krävas ytterligare
avsättningar till Kommunfullmäktiges förfogandepost år 2021 med 2,4 mnkr.
Ramar till nämnderna
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation. Detta
innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, men Mål och resursplanen är upprättad utifrån den nya organisationen där nuvarande
kommunstyrelsens ekonomiska ram är fördelad till de nya nämnderna. Efter årets
avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar att konsekvensbeskriva.
Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 2019 i balans.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera samtliga nämnders
budgetärende 2018-05-16
Välfärdsnämndens budget § 100 återremitteras för att ge kommunchefen i uppdrag
att:
1. utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till
kommunstyrelsen i september
2. Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen
3. se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden
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4. Kommunstyrelsen beslutar att Mål- och resursplan 2019, plan 2020-2021
bereds för beslut i kommunfullmäktige 2018-09-27
Barn- och utbildningsnämndens budget §101 att återremitteras:
1. för att invänta skolutredningens förslag och dess eventuella ekonomiska
konsekvenser.
Samhällsbyggnadsnämndens budget §102 för ev. konsekvenser av §100 och §101
Kommunstyrelsens budget § 99 för ev. konsekvenser av §100 och §101
Kultur- och fritidsnämndens budget §103 för ev. konsekvenser av §100 och §101
Jävsnämndens budget §104 för ev. konsekvenser av §100 och §101
Nämnderna får en utökat ram med 11,8 mnkr. Förstärkningen främst kopplat till
volymförändringar inom barn -och utbildning samt äldreomsorg samt kompensation
för politisk organisation samt förslag till utökning till välfärdsnämnden med 6,0 mnkr.
Utöver kommer nämnderna kompenseras för löneökningar och kapitalkostnad när
förhandling och aktivering sker.
Under 2018 har ledningen för sektor omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att
genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 2018
och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar
ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet för sektorn.
Ett fortsatt uppdrag beslutas ovan för att utreda vilka verksamhetsförändringar som
behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma kostnadsnivå
som gäller för jämförbara under nästkommande planåren 2020-2024. I samband med
budgetarbetet 2020 ska en konkretisering av vilka förändringar som planeras göras
och hur uppföljningen ska ske.
Återremitteringen av övriga nämnders budgetförslag påverkas inte av paragraf §100
och 101.
Lönenämnden avslutas
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet.
Kommunfullmäktige antog 2018-06-27 §55 avtalssamverkan för Lönenämnd och IT
nämnd då avtalssamverkan är möjlig med de nya bestämmelserna i kommunallagen
från och med 2018-07-01. Detta innebär att den gemensamma lönenämnden upphör
2018-12-31. Den ekonomiska ramen för löneenheten på 2,6 mnkr kommer att flyttas
till Kommunstyrelsen där övriga samarbetsavtal/ramar ligger.
Jävsnämnd
Byggnadsnämnden avslutas från och med 2019-01-01. Budgeten för förvaltningen
läggs över till samhällsbyggnadsnämnd och budget för politik i jävsnämnden ligger
under den nya nämnden jävsnämnd.
Investeringar
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2019 uppgår till
132,1 mnkr. Av de 132,1 mnkr klassas 89,4 mnkr som nyinvestering. Resterande del
är reinvesteringar på 42,8 mnkr. Den största investeringsutgiften påbörjan av
äldreboende samt centrumskolan. Det innebär att målet med självfinansiering av
reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för budgetperioden.
Målsättningar
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2017-2019. Varje nämnd
har konkretiserat dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och indikatorer för perioden
2019.

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

206

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan.
Facklig samverkan enligt FAS05
Information har skett i samverkan och konsekvenser beskrivits/informerats om
2017-04-12. Facklig förhandling har skett i kommungemensamma samverkan 201704-18 av nämndernas budgetskrivelser.
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Kommunledningsstab

Håkan Sundberg
Kommunchef
Kommunledningsstab

Beslutet expedieras till:
Sektorchefer,
kommunchef,
Ekonomienheten,
Personalenhet.
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Sammandrag av Budget 2019
Inför varje budgetprocess antar Kommunfullmäktige
planeringsförutsättningar
vilka
tillsammans
med
inriktnings- och verksamhetsmål skapar förutsättningar
för budgetantagande i budgetprocessen.

God ekonomisk hushållning
Varje kommun ska anta mål för god ekonomisk
hushållning. Dessa mål ska vara dels finansiella och dels
riktade mot verksamheten. Kommunfullmäktige har i
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning antagit
finansiella mål (inriktningsmål) för att uppnå god
ekonomisk hushållning. För kommande period har tre
finansiella inriktningsmål och åtta inriktningsmål för
verksamheten antagits. Samtliga mål följs upp i samband
med delårs- och årsbokslut.
Årets finansiella mål
Utifrån de finansiella inriktningsmålen är det avsatt
medel för att uppnå de finansiella resultatmålen för
budget 2019.
1. Årets resultat - skall uppgå till 2 % av skatteintäkter
och generellt statsbidrag år 2019 (13,3 mnkr)
1.1 Effektiviseringsmål -Verksamhetens nettokostnad för
individ och familjeomsorgen ska minska och ska var
mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015
51,6 mnkr. Uppdrag KS 2018-05-16 §100. Föreslås
tas bort samt nytt mål riktat till Individ och
familjeomsorg.
2. Soliditetsmål -Låneskulden ska över tid minska
genom amortering med 4,3 mnkr årligen
3. Investeringsmål -Självfinansieringsgrad av
reinvesteringar 100 %
Mål för verksamheten
Kommunfullmäktige har åtta inriktningsmål för perioden
2017-2019. Varje nämnd har konkretiserat dessa
inriktningsmål i verksamhetsmål samt med tillhörande
indikatorer.
Sammanlagt
finns
totalt
tjugonio
verksamhetsmål med indikatorer.
Utdebitering
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2018. Inför
budget 2019 föreslås den vara oförändrad.
Skatteintäkter
Från och med 2019 växlar skatteunderlagets ökning ner
till en nivå under den genomsnittliga sedan
millennieskiftet. Det beror framförallt på att den långa
perioden med sysselsättningsökning upphör när
konjunkturtoppen passeras. I och med att Munkedals
invånare har ökat med 190 invånare till 10 450,
budgeterar man upp skatte-intäkterna och förstärker
budgeten med 10 mnkr.
I den senaste skatteunderlagsprognosen (april 2018)
från Sveriges kommuner och landsting visar på en
förbättring jämfört med februari av skatteintäkterna med
12,1 mnkr för 2019. Främsta orsaken till ökningen är den
preliminära utfallet av 2019 års kostnadsutjämning. Den
förbättrade aprilprognosen på 12,1 mnkr föreslås
fördelas till volymbudgeten med 6,1 mnkr och resterande
6,0 mnkr för utökning av ram till Välfärdsnämnden
utifrån att möjliggöra en budgetbalans år 2019. En total

förstärkning av intäkterna under 2019 har skett med
totalt 33 mnkr.
Budgeterat resultat 2 %
Till resultatet är medel avsatt för budget 2019
motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag. Detta
motsvarar Kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk
hushållning. För planperioden 2020-2021 kommer inte
kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och
generella bidrag med nuvarande förutsättningar.
Centrala avsättningar
Centrala avsättningar är gjorda enligt nedan.
Avsättning har skett för lön- och kapitalkostnader.
Ersättningen
fördelas
till
verksamheterna
efter
genomförd lönerevision samt när investeringarna är
klara att tas i bruk. Däremot görs ingen avsättning
centralt för indexhöjning. Detta får nämnderna själva ta
hänsyn till.
Förutom avsättning för lön- och kapitalkostnader görs
avsättningar för Kommunfullmäktiges finansiella mål
(resultat), budget för resursfördelning, VA-investeringar
till Tungenäset, förstärkning till Kommunfullmäktiges
förfogandepost samt finansiella poster. Totalt uppgår
centrala avsättningarna till 21,1 mnkr i budget 2019.
Nämnderna får en utökad ram på totalt 11,8 mnkr, för
främst volymförändringar i demografi äldreomsorg/
skola, ny politisk organisation samt utökning till
Välfärdsnämnden, Individ och familjeomsorgen för att ge
en rimlig ekonomisk förutsättning till budgetbalans 2019.
Beräkning avsättningar
År
Skatter och bidrag (SKL) förändring
Summa ökade intäkter
Budgeterade resultatet till 2 %
Löneökningar 3,0 %
Löneökningar tim, OB, övriga 2,7 %
Prisuppräkning:
Öka avsättning volymbudget
Resursbudget justering demografi utfördelning
KF förfogande justering
Avsättning Va Tungeäset
Avsättningar för finansiella poster
Summa ökade kostnader

2019
-33,0
-33,0
0,4
12,1
1,1
0
8,1
-5,4
1,9
1,8
1,2
21,1

Överskott mellan intäkter och kostnader

-11,8

Justering av ramar nämnder
KF Resursfördelning omfördelningsbeslut Vård
och äldreomsorg till volymbudget. Beslutad KF
2017-03-01 §
Resursbudget justering för demografi ÄO och
BOU
Avsättning ny politisk organisation 2019
Räddningstjänst
Lönenämnd
Överförmyndarnämnd
Minskning ram Valnämnd
Utökning Välfärdsnämnd, IFO
Summa justerade ramar

2019

Budgetbalans

-2,0
5,4
2,0
0,4
0,14
0,15
-0,3
6,0
11,8
0,0
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Preliminära ramar till nämnderna
Men utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt
antagna mål och tidigare beslut, beräknas ramar fram.
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på
preliminära ramar att konsekvensbeskriva. Genomförs
dessa åtgärder är budgeten för år 2019 i balans.
Löneökningar samt kapitalkostnader kompenseras ut till
nämnderna när förhandling och aktivering sker.
Återremittering av budgetskrivelser nämnder
I samband med nämndernas beslut om budget
återremitterades nämndernas budgetar 2018-05-16
samt uppdrag gavs till kommunchef att utreda
Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och
återkomma med förslag till ny ram, se över konsekvenser
av att sänka kostnaderna inom äldreomsorg utifrån
omfördelningsbeslut som är antaget på totalt 19 mnkr i
samband med införandet av resursfördelningsmodell.
Uppdraget
ingick
även
se
över
individoch
familjeomsorgens effektiviseringsmål. Inom Barn- och
utbildningsnämnden
beslutade
man
invänta
skolutredningens
förslag
och
dess
ekonomiska
konsekvenser.
Förslaget i handlingen är att utöka ramen till
Välfärdsnämnden med 6,0 mnkr för att nämnden ska ha
rimliga förutsättningar att ha budgetbalans år 2019 samt
under 2018 har ledningen inom omsorg uppdraget att
fortsätta
arbetet
med
att
genomföra
verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska
obalansen 2018 och som bidrar till budgetbalans 2019
uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar ska
redovisas i delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet
2018.
Även förslag på att omfördelningsbeslutet om 19 mnkr
tas bort och istället utreda vilka förändringar som
behöver göras för att äldreomsorgen ska minska sina
kostnader till samma nivå som gäller för jämförbara
kommuner inom äldreomsorg under åren 2020–2024. I
samband med budgetarbetet 2020 ska en konkretisering
av vilka förändringar som planeras göras och hur
uppföljningen ska ske. Förslag om ny resursfördelning
kommer att presenteras i november 2018 inom
äldreomsorg.
Inför planen för budgetåren 2020-2021 kommer det
krävas anpassningar i verksamheten för att kunna nå de
fastställda finansiella målen som exempelvis en
resultatnivå på 2 procent av skatter och bidrag då stora
investeringar genomförs i kommunen.
Driftkostnad, ekonomisk ram
Nämndernas ramar, mnkr
År
Kommunstyrelsen varav KS
förfogande
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)
Välfärdsnämnd (VFN)
Barn- och utbildningsnämnd (BUN)
Kultur och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Jävsnämnd (JN)
Lönenämnd (LN)
Kommunfullmäktige (KF)
Revisionen
Överförmyndarnämnd (ÖF)
Valnämnd
Summa

Budget

Föränd.

2019
55,7

6,1

3,8

103,5
230,5
207,9
11,7
0
0,1
0,0
0,9
0,7
1,1
0,1
612,2

2018–
2019

1,0

2,3
6,1
-9,5
11,7
-2,4
0,1
-2,5
0
0
0,2
-0,3
+11,8

Investeringar
Årets sammanställning innebär att den totala
investeringsvolymen för 2019 uppgår till 132,1 mnkr. Av
de 132,1 mnkr klassas 89,4 mnkr som nyinvestering.
Resterande del är reinvesteringar på 42,8 mnkr. Det
innebär
att
målet
med
självfinansiering
av
reinvesteringar
inte
kommer
att
uppfyllas
för
budgetperioden.
Budget
2019

Självfinansieringsmål
Självfinansiering av
reinvesteringar 100 %

Plan
2020

80,0

Investeringsplan, mnkr
Kommunen
Reinvesteringar
Nyinvesteringar

Investeringar, mnkr

Plan
2021

74,0

109,0

Budget
2019
132,1
42,8
89,4

plan
2020
245,0
43,5
201,5

plan
2021
103,3
26,0
77,3

Budget
2019

plan
2020

plan
2021

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd

1,5

2,1

0,6

128,5

239,9

93,8

Välfärdsnämnd

0,8

0,8

7,1

Barn och Utbildningsnämnd

1,0

2,0

1,6

0,3
132,1

0,2
245,0

0,2
103,3

Kultur och fritidsnämnd
Summa

Strukturutredningar
I investeringsplanen ingår strukturutredningarna inom
äldreomsorg samt inom barn- och utbildning.
Den totala investeringsutgiften för skolutredningen inkl.
inventarier uppgår till 226 mnkr fram till år 2023.
Den totala investeringsutgiften för nytt äldreboende är
207 mnkr inkl. inventarier och IT.
Investeringsplan struktur

År (mnkr)
Äldreboende
nyinvestering
Inventarier samt IT
Äldreboende nyinv
Skolutredning
befintlig struktur
nyinvestering
Skolutredning
befintlig struktur
reinvestering
Inventarier samt IT
skolutredning nyinv
Struktur
utredningar

Budget
2018

Budget
2019

plan
2020

plan
2021

plan
2022

plan
2023

1

50

100

50

0

0

0

0

0

6,3

0

0

3

31

89

10

0

0

5

26

29

15

10

7

0

0

1

0,6

0

0

9

107

219

82

10

7

Låneskulden ökar
De kommande investeringarna kommer att innebära
nyupplåning under 2019 på 98 mnkr. För hela
budgetperioden 2019-2021 krävs 377 mnkr i
nyupplåning.
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Kommunstyrelsens ordförande

Programförklaring S, C och MP

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet
leder kommunen under 2015-2018.

✓ Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all
kommunal
verksamhet,
likväl
jämställdhet,
integration, solidaritet och miljö. Miljöaspekterna ska
beaktas i alla kommunala beslut. Gäller under
planeringsperioden 2016-2019.
Ekonomi
✓ Munkedals kommun ska ha en ekonomi i balans,
innebärande god ekonomisk hushållning i enlighet
med den av kommunen fastlagda policyn.
Välfärd
Barnomsorg
✓ Vi ser gärna att våra förskolor och skolor använder sig
av utomhus pedagogik
✓ Fortsätta utveckla det förebyggande stödet till barn
och föräldrar
✓ Arbeta för att utöka öppettiderna inom barnomsorgen
till att även omfatta kvällar och helger.
✓ Minska barngrupperna med målsättningen 15 barn
per grupp
✓ Genomföra en sanering av plast och farliga kemikalier
i barnomsorgen
✓ Vidareutbilda förskolans personal kring mobbning,
jämställdhet, mångfald och särskilda behov.
✓ Se över möjligheten att skapa 5-års avdelningar som
förberedelse för förskoleklass

Vi i majoriteten Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Miljöpartiet ser att vi fortfarande har utmaningar inom
ekonomin. Det är fortfarande stora underskott inom
sektor omsorg men dessa börjar att balanseras upp.
Under 2016 beslutade Kommunstyrelsen om ett
åtgärdsprogram för att få budget och verksamhet i
balans. Vi har också fattat strukturbeslut om att bygga
ett nytt äldreboende samt inriktningsbeslut avseende
kommunens skolor.
Det innebär att för kommande period måste vi ta höjd
för stora investeringsutgifter. Vi måste också
förbättrade resultat inom skolan och öka digitaliseringen
inom kommunens verksamheter med fokus inom
omsorgsverksamheterna.
Vara god arbetsgivare för att attrahera/rekrytera och
bibehålla personal. Med gemensamma krafter fortsätter
vi att utveckla verksamheten och få en god kommunal
service till kommunens medborgare.
Vi ska skapa goda livsmiljöer genom ett ökat
bostadsbyggande, god infrastruktur/kommunikationer
och en god kommunal verksamhet.
Sist men inte minst fortsätta ha ett bra samarbete med
näringsliv/föreningar och besöksnäring, allt för att få ett
attraktivt Munkedal.
Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande år.

Åsa Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Skola
✓ Fortsätta satsningen på ökad lärartäthet
✓ Ge lärare utrymme att vara lärare genom att tillföra
andra personalresurser till skolan
✓ Fortbildning för lärare
✓ Stärka elevhälsan
✓ Arbeta för en ökad kvalitetsnivå avseende
skolmåltiden
✓ Satsa på en utvecklad it-pedagogik
✓ Vidareutbilda skolans personal kring mobbing,
mångfald, särskilda behov och jämställdhet
✓ Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala grund och gymnasiesärskolan
✓ Öka andelen elever som uppnår målen i alla ämnen
Omsorg
✓ Omfördela
resurser
för
att
ge
ett
högre
självbestämmande för den enskilde
✓ Undersöka möjligheterna att utveckla den sociala
dagverksamheten
✓ Fortsätta utveckla måltidsupplevelsen för de äldre
✓ Fortsätta att arbeta med kontinuiteten inom
äldreomsorgen
✓ Fortsatt satsning på utvecklad service genom e-hälsa
✓ Utveckla ett samlat demenscentrum
✓ Fortsatt utveckling av anhörigstöd
✓ Utveckla hemmaplanslösningar
Arbete
Arbete, näringsliv och sysselsättning
✓ Öka sysselsättningen i Munkedal med särskilt fokus
på unga
✓ Tillsammans
med
näringslivet
marknadsföra
Munkedal som en attraktiv kommun för boende och
företagande
✓ Ha en god framförhållning för att kunna erbjuda
färdigställd och planlagd mark och lokaler i attraktiva
lägen för industri och handel
✓ Utveckla feriepraktik och möjlighet till sommarjobb
för unga
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✓ Genom kommunen skapa samordningsarenor för det
lokala näringslivet och dess aktörer
✓ Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar
och avtal och vi ska öka andelen ekologiskt och
närproducerad mat.
✓ Stärka och vårda det befintliga näringslivet
Personal
✓ Att Munkedals kommun skall vara en attraktiv
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat
med delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och
mångfald
✓ Fortsätta satsningen med heltider inom kommunens
verksamheter som en del av ett prioriterat
jämställdhetsarbete
✓ Minska sjukfrånvaron
✓ Stimulera intraprenad i vår verksamhet
Kommunikation
✓ Ha bra vägar i kommunen med särskilt fokus på
vägen till Hedekas
✓ Ha fortsatta satsningar på kollektivtrafik och
Bohusbanan
✓ Satsa på gång- och cykelstråk och då gärna använda
gamla kulturvägar
✓ Fortsätta satsningen på närtrafiken
✓ Ha fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i
kommunens tätorter
✓ Sträva efter full mobiltäckning (inga vita fläckar)
Boende, företag
✓ Att Munkedals kommun i samverkan med näringsliv
och föreningsliv ska marknadsföra Munkedal som ett
attraktivt besöksmål
✓ Utveckla samarbeten med aktörer i besöksnäringen
✓ Skapa en informationsportal om Munkedal som
besöksmål
✓ Bygga hyresrätter i Munkedal genom allmännyttan
✓ Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden
genom färdiga planer och kort handläggningstid.
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✓ Inrätta en gemensam bostadskö som administreras
av Munkbo
✓ Satsa på trygghets – och seniorboende
Mer av livet
Miljö/ hållbart samhälle
✓ Skapa ett aktivt och förutseende miljöarbete i
samtliga kommunala verksamheter
✓ Hållbart
tänkande
skall
genomsyra
hela
organisationen
✓ Öka andelen ekologisk och närodlad mat som
serveras i kommunen
✓ Att miljöaspekterna skall beaktas vid alla kommunala
beslut, exempelvis vid inköp av nya fordon
✓ Införa sortering av hushållsavfallet
✓ Öka andelen förnybar energi
✓ Att vara en trygg och säker kommun
✓ Verka för att Dingle naturbruk blir centrum för lokal
livsmedelproduktion
✓ Prioritera åkermark för livsmedelsproduktion
Föreningsliv och kultur
✓ Skapa ett kommunalt föreningsråd
✓ Satsa på föreningarna/föreningslivet
✓ Anställa en resursperson för föreningar
✓ Skapa en prova-på-verksamhet för föreningar i
samverkan med skolan
✓ Fortsätta utvecklingen av ett allaktivitetshus
✓ Upprätta en policy, för hur föreningar med egna
lokaler ska stöttas
Styrdokument
✓ Styrdokumenten ska påverka organisationen så att
den arbetar i beslutad inriktning. Styrdokumenten ska
vara aktuella, kända och regelbundet följas upp.
Antagna
policydokument
revideras
med
regelbundenhet minst, var fjärde år.

Fotograf: Nils-Åke Svensson Kviströmsbron
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Organisation
Politisk organisation Munkedals kommun
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 201901-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk
organisation med anpassad förvaltningsorganisation.
Främsta orsaken är att stärka Kommunstyrelsens roll att
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska
leda till ökad delaktighet och demokrati.
Organisationen ska utgöras av följande politiska organ;
•
Kommunfullmäktige
•
Kommunstyrelse
•
Välfärdsnämnd
•
Kultur- och fritidsnämnd
•
Barn- och utbildningsnämnd
•
Samhällsbyggnadsnämnd
•
Jävsnämnd
•
Valnämnd
Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver
detta finns två parlamentariskt utsedda beredningar,
beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog.
Nedan beskrivs Munkedals kommunkoncern. En stor del
av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala
bolag (Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB,
Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 m.fl.
AB) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB,
Kooperativa
Hyresrättsförening
Sörbygården
och
Dinglegården
och
Räddningstjänsteförbundet
Mitt
Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämndsform och
IT- och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform
tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun (SML).
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Förvaltningsorganisation
Som en konsekvens av ny politisk organisation kommer
förvaltningsorganisationen att anpassas enligt följande;
Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra
förvaltningar som var för sig speglar den politiska
organisationen.
Kommunstyrelsens förvaltning (Ksf) där kommunchefen
är kommunens ledande tjänsteman tillika chef för
förvaltningscheferna och biträder Kommunstyrelsen i att
leda kommunkoncernen mot politisk vision och målbild
samt att utöva dess uppsiktsplikt över nämnder och
bolag. Kommunchefen är tillika förvaltningschef för
kommunstyrelseförvaltningen.
Välfärdsförvaltningen (Vff) där förvaltningen ska stödja
Välfärdsnämnden i dess uppdrag att erbjuda vård- och
omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg samt stöd och
särskild service. Förvaltningen leds av förvaltningschef.
Under förvaltningschef finns idag tre avdelningschefer för
respektive verksamhet.
Barnoch
utbildnings
samt
fritidsoch
kulturförvaltningen (Bukf), där förvaltningen ska stödja
Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och
utbildningsverksamhet samt verksamhet inom kulturoch
fritidsområdet.
Förvaltningen
leds
av
förvaltningschef.
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sbf), där förvaltningen
ska stödja samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag att
ansvara för teknisk förvaltning och ärenden inom planoch
byggområdet.
Förvaltningen
leds
av
förvaltningschef.
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Vision, mål och styrning
Så styrs Munkedals kommun
För att säkerställa att de mål Kommunfullmäktige sätter
upp för verksamheten uppnås (enligt KL), att resurser
används på ett effektivt sätt, att verksamheten
genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med
utveckling och förbättring behövs ett ledningssystem,
detta också för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt.
Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning
och utveckling av verksamheten och ska ge en
heltäckande styrprocess för planering och uppföljning
samt säkerhetsställa god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av mål och resurser rapporterats till
Kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti och i
årsredovisningen. Vid dessa tre tillfällen sammanställs
ekonomisk prognos och verksamhetsuppföljning för hela
kommunen.
Delårsbokslut kompletteras med ekonomisk uppföljning
i februari och oktober med prognoser för helåret och
rapporteras till Kommunstyrelsen. Totalt genomförs fem
ekonomiska prognoser.

Vision

Systemet ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och
medarbetare att utföra sina uppdrag så att
Kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken.
Inriktnings

Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika
processer som alla är beroende av och överlappar
varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar.
Kommunens styrmodell bygger på fyra byggstenar som
alla är lika viktiga och beroende av varandra;
1. Grundläggande förutsättningar
o
Gemensam värdegrund
o
Styrdokument
o
God ekonomisk hushållning
o
Organisation/roller/fördelning

mål

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

• utifrån politiska prioriteringar
• i dialog med förvaltning och med stöd av omvärldsanalys
• gäller över planeringsperioden och antas av Kommunfullmäktige
• kan vara gemensamma eller destinerade till olika nämnder

Politik
• utifrån inriktningsmål och kopplas till resurser
• gäller över en budgetåret och antas av nämnd
Verksamhets • målen ska följas upp med olika mått
• kan vara gemensamma eller destinerade till olika verksamhetsområden
mål

Verksamhets
planer

• planer satta uifrån verksamhetsmålen
• Planer ska göras av varje förvaltning
• kopplas till budgetprocessen
Tjänstemän

Aktiviteter

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

2. Omvärldsanalys
3. Målstyrning (se bild)
o Vision
o Inriktningsmål (KF)
o Verksamhetsmål (Nämnd)
o Verksamhetsplaner (Förvaltning)
o Aktiviteter
4. Uppföljning

Beskrivning av målstyrning
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt
majoritetens programförklaring för mandatperioden.
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om
inriktningsmål för verksamhet och finans. Målen syftar till
att uppnå god ekonomisk hushållning. De finansiella
målen fastställs i riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning. Verksamhetens inriktningsmål fastställs
inför varje ny planeringsperiod och beslutas i budgeten.
Respektive nämnd tar sedan hand om och bryter ned
dessa
inriktningsmål
till
verksamhetsmål
med
indikatorer.

Vad är MRP?
Budgeten, d.v.s. mål- och resursplanen (MRP) är ett av
de viktigaste verktygen för styrning och ledning i
Munkedals kommun.
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens
verksamhet och ekonomi för det kommande kalenderåret
samt plan för de därefter kommande två åren. I planen
ska skattesatsen och anslagen anges.
Här ingår sammanfattning av:
o Omvärldsanalys
o Planeringsförutsättningar (ekonomiska resultatmål,
tidplan, befolkningsprognos)
o Utdebitering
o Investering
o Budgetramar

Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med
verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till
tillgängliga resurser. Förändringar av ekonomiska
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras.
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Vår vision
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för
Munkedals kommun.
Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun
med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens
utmaningar tillsammans!

Mål för god ekonomisk
hushållning
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt
majoritetens programförklaring. Med detta som grund
beslutar Kommunfullmäktige om inriktningsmål för
verksamhet och finans. De finansiella målen fastställs i
riktlinjerna
för
god
ekonomisk
hushållning.
Verksamhetens inriktningsmål fastställs inför varje ny
planeringsperiod och beslutas i budgeten.
Ekonomisk hushållning kan definieras som att hushålla i
tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot
verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens
behov nu och mot verksamhetens behov på längre sikt.
Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får
in innebär det att det blir kommande år, eller kommande
generationer
som
måste
betala
för
denna
överkonsumtion.
Begreppet har både ett verksamhetsperspektiv och ett
finansiellt perspektiv. Kravet på god ekonomisk
hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska
ha förutsättningar för att klara av befolkningens behov
både nu och i framtiden.
Målen ska följas upp i årsredovisningen och i
delårsbokslut. Avstämning av dessa mål ska genomföras
inför den årliga budgetprocessen och uppföljning/analys
ske i bokslut samt vid planeringsperiodens slut.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att
Munkedals kommun har god ekonomisk hushållning.

Fullmäktiges inriktningsmål för
verksamheten
Kommunfullmäktige har beslutat om åtta inriktningsmål
för verksamheten för att uppnå god ekonomisk
hushållning.
Till
varje
inriktningsmål
kopplas
verksamhetsmål. Varje nämnd ska fördela resurser samt
föreslå verksamhetsmål inom de ekonomiska ramarna.
1. Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen
2. Implementera de 4 övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten antagna av
Kommunfullmäktige 2016-06-08 § 38
3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och
socialt från förskola och framåt.
4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de
får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån
behov.

5. Genom dialog och god beredskap möta företagare
och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för
näringslivets utveckling
6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling
genom att erbjuda bra boende och trygga
boendemiljöer samt god infrastruktur.
7. Genom god dialog med föreningslivet ska
kommunens invånare erbjudas idrott -fritids -och
kulturaktiviteter av varierande karaktär och god
kvalitet.
8. Alla i arbetsför ålder ska bli anställningsbara.

Nämndernas verksamhetsmål och
indikatorer
Nämnderna har brutit ned samtliga Kommunfullmäktiges
åtta inriktningsmål och föreslår nedanstående tjugonio
verksamhetsmål med indikatorer för det kommande året.
Till varje mål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten
kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till
verksamhetsplaner som nämnderna antar i december.
Verksamhetsmålen inkl. indikatorer presenteras utifrån
respektive nämnd under nämndsredovisning.

Fullmäktiges finansiella inriktningsmål
1. Årets resultat- På lång sikt ska det genomsnittliga
resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt
generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 %
2. Soliditetsmål- Soliditeten ska förbättras
3. Investeringsmål- Självfinansieringsgrad av
reinvesteringar 100 %.

Årets finansiella resultatmål
Utifrån Kommunfullmäktige antagna
planeringsförutsättningar har man avsatt medel för de
finansiella resultatmålen för budget 2019.
4. Årets resultat - skall uppgå till 2 % av skatteintäkter
och generellt statsbidrag år 2019 (13,2 mnkr)
5. a) Effektiviseringsmål -Verksamhetens nettokostnad
för individ och familjeomsorgen ska minska och ska
var mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015
51,6 mnkr. Förslås tas bort.
6. Soliditetsmål -Låneskulden ska över tid minska
genom amortering. År 2019: amortering 4,3 mnkr
7. Investeringsmål -Självfinansieringsgrad av
reinvesteringar 100 %

Balanskrav
Det lagstadgade balanskravet innebär att
kommunens resultat skall överstiga noll. Skulle
resultatet, när året är slut, vara negativt ska kommunen
inom en tidsperiod om tre år återställa det uppkomna
underskottet.
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Omvärldsanalys
Kommunens ekonomi är beroende av hur omvärlden
utvecklas. Avsnittet nedan beskriver i korthet väsentliga
omvärldsfaktorer.

Sveriges kommuner och landsting
I den senaste ekonomirapport från Sveriges kommuner
och landsting görs bedömning av den ekonomiska
utvecklingen i Sverige och de ekonomiska förutsättningar
som gäller kommunerna kommande år.
Bedömningen är att nuvarande högkonjunktur som
Sverige befinner sig i kulminerar 2019. Inhemsk
efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men
samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre
vilket gynnar svensk export. Bedömningen är att i
Europa, där många länder har haft en mycket svag
återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I
USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt,
positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend
brutits.
I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka
alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av
skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande
glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter
och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg
som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som
slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och
löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska
inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja
med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med
att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor
som påverkar hushållens ekonomi.
Västsvenska handelskammarens konjunkturrapport i
mars visar att konjunkturen står sig fortsatt stark med
låga nivåer av varsel och en hög konsumtion. På längre
sikt är förväntningarna fortsatt något mer osäkra hos de
västsvenska företagen.

Munkedal
Även lokalt i kommunen har den starka konjunkturen
gett positiva effekter. Flera stora företag flaggat upp för
investeringar och utbyggnad såsom Arctic paper och
New Wave Group. Efterfrågan på industrimark är stor
då flera företag är intresserade av att etablera sig i
närheten av motorvägen. Arbetslösheten i kommunen
har fortsatt ned jämfört med samma period föregående
år och ligger nu i april på 5,9 % vilket är under både
riket och länet.

Arbetslöshet
Tack vare högkonjunkturen är arbetslösheten på en låg
nivå. Att arbetslösheten inte sjunker mer beror till stor
del på matchningsproblematik. De arbetssökandes
kompetens och utbildning matchar inte med kraven som
ställs för de lediga jobben.

Arbetslösa inkl. program med
aktivitetsstöd
Riket
Västra Götalands län
Munkedal

jul-16
5,9%
5,1%
4,0%

jul-17
6,2%
5,0%
4,2%

jul-18
6,5%
4,9%
4,3%

Arbetslösheten i Munkedal ökar något medan den sjunker
i länet och riket. Förändringen av antalet arbetslösa
mellan åren är små.
Arbetslösa inkl program med
aktivitetsstöd Utrikes födda
Riket
Västra Götalands län
Munkedal

jul-16
14,5%
13,4%
17,5%

jul-17
15,0%
13,7%
17,5%

jul-18
14,5%
13,6%
18,4%

För utrikes födda är nivån på arbetslösa betydligt högre.
Arbetslösheten i Munkedals kommun ligger klart över
nivån i riket och regionen. Det är viktigt att kommunen
fokuserar sina insatser inom området så att fler av de
utrikesfödda kommer i arbete.
Arbetslösa inkl. program med
aktivitetsstöd 18-24 år
Riket
Västra Götalands län
Munkedal

jul-16
jul-17
jul-18
6,6%
6,1%
5,4%
5,8%
5,1%
4,5%
4,2%
3,5%
3,2%

Arbetslösheten för unga är låg under sommaren. Det är
en klar trend att arbetslösheten sjunker mellan åren
inom denna grupp.

Befolkningsutveckling
Befolkningsprognosen är framtagen av SCB 201803 visar
på en positiv befolkningsökning. Prognosen pekar på att
en ökning av befolkningen till 10 592 invånare år 2021.
Under prognosperioden 2018-2021 bedöms folkmängden
i Munkedal öka med 133 invånare. Oroväckande är att
andelen i arbetsför ålder fortsätter att minska. Detta
innebär att försörjningsbördan ökar på dem som återstår
i denna grupp. Även grundskolan ökar rejält under
budgetperioden.
Utfall Jan - Apr
2017
39
603
120
1 016
350
642
1 739
3 239
1 844
634
142
10 368

Ålder
0 år
1-5 år
6 år
7-15 år
16-18 år
19-24 år
25-39 år
40-64 år
65-79 år
80-89 åH
90-W år
Alla åldrar
Statistik Kir (Hypergene), utfall per april

Grupp
år
Födda
0
Förskola
1-5
Förskoleklass
6
Skolbarnomsorg 6-9
Skolbarnomsorg 10-12
Grundskola
7-15
Gymnasium
16-18
Övriga åldrar
19-64
Äldreomsorg
65-74
Äldreomsorg
75-79
Äldreomsorg
80-84
Äldreomsorg
85-89
Äldreomsorg
90+
Prognos befolkning
Målgrupp

Utfall
2017
124
618
124

Utfall Jan - Apr
2018
30
601
148
1 075
352
613
1 775
3 206
1 865
638
146
10 449

Prognos
2018
120
604

Prognos
2019
122
613

Prognos
2020
124
613

Prognos
2021
125
620

143
499

120
497

130
522

124
521

1 035
370
5 604
1 383
431
372
232
130

361
1 060
359
5 603
1 350
487
357
249
128

368
1 095
357
5 599
1 331
532
352
247
137

358
1 112
356
5 582
1 338
572
341
250
140

364
1 130
364
5 590
1 312
589
340
251
147

10 423

10 459

473
353

10 505

10 557

10 592

SCB prognos beställd 2018
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Planeringsförutsättningar
Ekonomiprocessen
För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka
ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år,
tar Kommunfullmäktige beslut om skattesats och budget
i juni månad. I samband med val tas budgeten dock först
upp i fullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut
är att ge nämnderna mer tid för internbudgetarbete och
möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan
genomföras redan före årsskiftet.

Planeringsförutsättningar -november
Under hösten arbetar förvaltningen fram planeringsförutsättningar. Dessa antas i november av fullmäktige
och blir underlaget för kommande årsbudgetprocess och
kopplas till mål-och resursplanen (MRP).
I planeringsförutsättningarna ingår;
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål och
inriktningsmål, befolkningsprognos (antal invånare),
tidsplan för budgetprocessen.

Ramberäkning -januari/februari
Utifrån planeringsförutsättningarna, diskuterar
Kommunstyrelsens ledningsförvaltning kring
budgetförutsättningarna, övergripande avsättningar och
de kommunövergripande målen. En preliminär
resursberäkning görs med kommunbidraget föregående
år som utgångspunkt.
Efter beräkning av skatter och bidrag samt de
avsättningar som gjorts centralt kan preliminära ramar
lämnas till nämnderna och budgetanvisningar gå ut.
Andra uppräkningar än de övergripande avsättningarna
eller nya verksamhetsförändringar får respektive
förvaltning själva konsekvensbeskriva i sin preliminära
budgetram.
Återkoppling sker till den politisk budgetberedningen.

Politiska beslut nämnder – maj

I maj ska nämnderna ta ställning till sitt förslag till
budget.

Beredning av förslagen maj - Budgetberedning
Dragning av respektive nämnds budget samt
kommunens mål och resursplan görs under maj månad.

Politiska beslut Kommunfullmäktige - juni
I juni behandlas kommunens mål- och resursplan (MRP).
Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget (mål,
utdebitering, investering, budgetramar).

Verkställa beslut juli-dec

Utifrån fastställda ramar och mål arbetar förvaltningarna
under hösten med att verkställa fullmäktiges beslut
genom att bryta ner nämndernas verksamhetsmål i sina
verksamhetsplaner och arbeta fram aktiviteter på
respektive enhet samt tar fram detaljbudget för att hinna
får helårseffekt på besluten och budgetbalans.

Återkoppling till nämnderna- december

I nov/dec återkopplar förvaltningen till nämnden hur de
har
arbetat
fram
sin
detaljbudget
och
sina
verksamhetsplaner.
Samtidigt
återrapporteras
uppföljningen av nämndens internkontrollplan för
innevarande år samt förslag om ny internkontrollplan för
nästkommande år.

Uppföljning – mars, maj och september

Ekonomiska månadsavstämningar sker februari och
oktober. Två delårsbokslut genomförs dels efter april och
dels efter augusti då både ekonomi och verksamhetsmål
följs upp.

Bokslut - februari-april

I februari-mars behandlar nämnderna sina bokslut för
föregående år. I april överlämnar Kommunstyrelsen
årsredovisningen till Kommunfullmäktige för beslut.

Konsekvensbeskrivning av förslag av preliminär
ram och nedbrytning av mål -mars/april
Utifrån
Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
tar
nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare
fram verksamhetsmål med indikatorer. Målen ska vara
kopplade till tillgängliga resurser (preliminära ramen).
Förändringar av ekonomiska förutsättningarna kan leda
till att målen behöver revideras. Utifrån den preliminära
budgetramen,
målsättningar
och
verksamhetsförändringar arbetas konsekvensbeskrivningar fram av
nämnderna.
I slutet av april lämnar nämnderna in sina budgetskrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget,
verksamhetsmål med indikatorer samt konsekvensbeskrivningar av den preliminära ramens påverkan på
verksamheten.
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Kommunövergripande
planeringsförutsättningar

Befolkningsantagande

Ett mycket viktigt datum för de kommande åren är den
1 november då invånarantalet fastställs för de
nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning.

År
Mål: Årets resultat 2 % av skatter/bidrag
Mål: Självfinansiering av reinvesteringar
Mål: Amortering, mnkr
Mål: Reinvesteringar
Befolkningsantagande, 1 nov året före
Po pålägg %
Internränta
Lönekompensation tillsvidare
Lönekompensation övrigt
Priskompensation
Skatteunderlagsprognos, procent (ökning)
Kommunfullmäktiges nettoförfogandepost,
mnkr
Volymbudget netto, mnkr

2019
2%
100 %
4,3
100 %
10 450
39,5
2,5%
3,0%
2,7%
0
5,1 %
4,2
8,7

Nyckeltal, årlig förändring i procent
År
BNP
KPI
Timlöner, hela
arbetsmarknaden
Sysselsättning, arbetade
timmar
Källa: SKL cirkulär 18:18

2018
2,9
1,7

2019
2,1
2,1

2020
1,4
2,8

2021
1,6
2,8

2,9

3,1

3,4

3,5

2,1

0,1

-0,4

0,1

Löneökningar

Gjorda beräkningar för avsättning till tillsvidare
anställdas löneökningar utgår från den lönestrategi
kommunen
antagit,
centrala
avtal
och
den
omvärldsbevakning som gjorts. Avsättning för tillsvidare
för år 2019 3,0 procent (12,1 mnkr) där även
prioriteringar ingår. Beräkningen utgår från 2018 års
beräknade lönenivå. Avsättningen av löneökningar är
placerade centralt och fördelas ut när faktiska
utbetalningen sker som ett kommunbidrag till
verksamheterna. Skulle avtalen ändras eller på något
sätt överstiga de avsatta medlen för löneökning får
nämnderna själva finansiera detta. Avsättning för tim och ob-ersättning samt övriga löner har gjorts 2,7
procent (1,070 mnkr) för år 2019.

Prisökningar

I SKL prognos cirkulär ligger konsumentprisindex på ca
2,1 procent under året 2019. För budgetåret har
ingen avsättning gjorts centralt i kommunen för att
kompensera nämnderna utan respektive sektor får göra
en uppräkning av sin budget. Egen avsättning får
nämnderna konsekvensbeskriva hur den ska finansieras.

Kapitalkostnader

Avsättningen för kapitalkostnader bedöms att ingen
avsättning krävs avseende investeringar under 30 mnkr.
De
ökade
kapitalkostnaderna
för
de
stora
strukturinvesteringar kommer att tränga ut annan
verksamhet i driften från år 2020-2023.

Då SCB:s prognos är högre än vad det faktiska utfallet
varit, görs en egen bedömning utifrån vad föregående
års utfall varit per 1 november. SCB beräknar
invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt.
I budget 2019 föreslås invånarantalet justeras till 10 450
invånare då invånarantalet april 2018 ligger på 10 449.

Skatter och bidrag
Skatteunderlagsprognos, årlig förändring i
procent
2018
3,8

SKL, april 2018
Budgetprop. April 2018

2019
3,2

2020
3,1

2021
3,7

Skatteprognosen för år 2019 och planåren bygger på
SKL:s skatteunderlagsprognos från den 27/4 (cirkulär
18:18).
Skatteunderlagstillväxten är stark under 2018, men från
och med 2019 dämpar skatteunderlagets tillväxt ner och
intäkterna på 11, mnkr räcker knappt till löneökningarna.
Det beror framförallt på att arbetade timmar utvecklas
betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen.
Ökningen av skatteintäkterna år 2019 förbättras då
invånarantalet budgeterats upp till 10 450 invånare
(ökning +190 invånare, 10 mnkr). Aprils skatteprognos
visade även en förbättring då kostnadsutjämningen och
LSS utjämningens preliminära prognos var positiv med
12,1 mnkr. Under 2019 ökar intäkterna med totalt 33,1
mnkr (5,1 %).
I övrig har invånarna räknats upp till 10 500 år 2020 och
år 2021 till 10 550 invånare.
Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Skatteintäkter

459

473

493

502

519

Inkomstutjämning

126

126

129

135

138

16
-3

15
-2

21
5

21
7

21
7

Belopp i Mnkr

Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
LSS-utjämning

2

0

1

1

1

20
619

24
635

24
672

24
690

24
710

13
632

11
646

7
679

4
694

0
710

6,5%

2,1 %

5,1 %

2,3%

2,3%

Förändring i mnkr
39
Antaganden antal
invånare 1 nov året
innan
10 220
* Statens satsning 13 mnkr

13

33

16

16

10 260

10 450

10 500

10 550

Fastighetsavgift
Summa
Aviserat generellt
bidrag*
Summa
Förändring i %
Skatter och bidrag
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Prioriterade avsättningar
Totalt uppgår centrala avsättningarna till 21,1 mnkr i
budget 2019. Utökningar till nämnderna är 11,8 mnkr.
Beräkning avsättningar
År
Skatter och bidrag (SKL) förändring
Summa ökade intäkter
Budgeterade resultatet till 2 %
Löneökningar 3,0 %
Löneökningar tim, OB, övriga 2,7 %
Prisuppräkning:
Avsättning till volymbudget, genom att
budgetera upp ökade intäkter för invånare
6,1 mnkr och omfördelningsbeslut omsorg
2,0 mnkr
Utdelning från volymbudget demografiförändringar verksamhet
Avsättning KF förfogande
Avsättning Va, Tungeäset
Avsättningar för finansiella poster
Summa centrala avsättningar

2019
-33,1
-33,1
0,4
12,1
1,1
0

8,1
-5,4
1,9
1,8
1,2
21,1

Överskott mellan intäkter och avsättningar

-11,8

Justering ramar nämnder
KF Resursfördelning omfördelningsbeslut
Vård och äldreomsorg till volymbudget.
Beslutad KF 2017-03-01 §
Resursbudget justering för demografi för
äldreomsorg och Barn -och utbildning
Utökad ram för ny politisk organisation 2019
Utökad ram Välfärd IFO (uppdrag KS 201805-16 §100
Valnämnd minskad ram (ej val)
Räddningstjänst
Lönenämnd
Överförmyndarnämnd
Summa minskade ramar beslutat

2019

Budgetbalans

-2,0
5,4
2,0
6,0
-0,3
0,4
0,14
0,15
+11,8
0,0

Kommunfullmäktiges förfogande

I början av 2018 fick Individ och familjeomsorgen ett
utökat
kommunbidrag
från
Kommunfullmäktiges
förfogandepost på 4,3 mnkr samt byggnadsnämnden på
0,3 mnkr. I anslaget till Kommunfullmäktiges förfogande
finns totalt 4,2 mnkr avsatt år 2019.
Förfogandeposten minskar i takt med att, det riktade
statsbidraget som användes för att budgetera KF:s
förfogandepost, fasas ut. År 2021 kommer KF förfogande
ha ett underskott om 2,4 mnkr om man inte under 20202021 budgeterar upp denna post.

Resursfördelningsmodell -Kommunfullmäktiges
volymbuffert
I samband med att kommunen beslutade om en
resursfördelningsmodell krävdes även att skapa en
gemensam buffert för volymförändringar. Modellen för
resursfördelning
är
främst
en
fördelning
från
Kommunfullmäktige till nämnd.
Modellen skapades dels för att kunna hantera
förändringar i demografin samt att nå ”snittkostnader”
för verksamheterna i jämfört med andra kommuner.

Områdena som har resursfördelning är äldreomsorgen
och delar i barn och utbildning.
Resursfördelning genom demografibaserade anslag
innebär att resurser fördelas med utgångspunkt från
antal individer i olika ålderskategorier, nyttjandegrad och
a-priser
per
ålderskategori
som
bygger
på
standardkostnaden.
Prognosen
för
befolkningsutvecklingen utgör grunden för tilldelning av resurser och
tas fram från statistiska centralbyrån, SCB. Förändringen
av befolkningsprognosen inom ålderskategorierna mellan
åren justeras i resursfördelningen. Avstämning sker vid
bokslut mot kommunens invånarregister (KIR) och
definitiv prislapp för budgetåret.
Förutsättning för resursfördelning inom äldreomsorg
Ett omfördelningsbeslut har fattats av kommunfullmäktige att äldreomsorgen successivt ska sänka
kostnaderna över en 5- årsperiod (2018-2022) för att
kunna anpassas till den beslutade resursfördelningsmodellen, då äldreomsorgens kostnader ligger högt och
bör sänkas med 19 mnkr för att nå målet att närma sig
snittkostnaderna
med
jämförbara
kommuner/
standardkostnaden. Förslaget är en baktung trappstegsmodell där man succesivt minskar kostnaderna i
verksamheten då strukturen samtidigt kommer att
förändras.
År
2018
Äldreomsorg minska sin nettokostnad (mnkr)
2
2
Trappa
Omfördelningsbeslut
(mnkr)

2019 2020 2021 2022
2
5
5
5
4
9
14
19

Det tillskapade utrymmet ska tillföras volymbufferten för
att kunna finansiera demografiförändringar inom
nämndernas verksamhet. Avstämning för äldreomsorgen
ska göras mot nettokostnadsavvikelse årligen så att
målet uppnås. Inom barn- och utbildning ligger
standardkostnaderna rätt och har en budget som ligger
rätt mot snittkostnaderna idag.
Uppdrag om utredning äldreomsorg
I samband med beslut om Välfärdsnämndens budget
2019 den 2018-05-16 återremitterades nämndens
budget och uppdrag gavs till kommunchef att se över
konsekvenserna av beslut om att sänka kostnaderna
inom äldreomsorgen med 19 mnkr och den
resursfördelningsmodell som har beslutats samt att
utreda de ekonomiska förutsättningar Välfärdsnämnden
har.
Utifrån
utredningen
föreslås
att
omfördelningsbeslutet
tas
bort
och
att
utöka
Välfärdsnämndens budget 2019 utökas med 6,0 mnkr.
Detta innebär även att någon omfördelning av resurser
från äldreomsorgen till volymbudgeten inte är möjlig
2020-2022 med 15 mnkr. För att kunna ha kvar
resursfördelningsmodellen krävs att det avsätts till
volymbudgeten på annat sätt. Förslag till ny
resursfördelning inom äldreomsorgen ska tas fram i
november 2018 då omfördelningsbeslutet tas bort och
var en förutsättning i resursfördelningsmodellen.
Kommunfullmäktiges volymbudget
I volymbudgetanslaget 2018 finns 6,0 mnkr avsatt för
demografiska
förändringar
i
befolkningen
inom
äldreomsorg och Barn- och utbildning.
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Inom barn och utbildningsområdet har elever och barn
ökat mer än vad som är prognostiserat under 2018.
Prognosen uppskattas att vid årets slut kommer
Kommunfullmäktige att behöva utfördela närmare 6
mnkr till barn och utbildning för ökade antal barn och
elever. Det innebär att den avsatta budgeten för
volymökningar i stort töms.
I SCB prognosen för befolkningsförändringar för år 2019
utfördelas ytterligare 5,4 mnkr till nämnderna inom barn
och utbildning och äldreomsorgen för volymökningar och
skolmoduler. Föra att kunna kompensera verksamheten
krävs det att volymbudgeten förstärks. Då den senaste
skatteprognosen förbättrades förstärks volymbudgeten
med 6,1 mnkr. I budget 2019 kommer det finnas 2,9
mnkr utifrån ovan antaganden.

Resursfördelning utifrån befolkningsförändring
Målgrupp

Föränd.
befolkning
2018-2019

Tillägg eller
borttag KB
2019

Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Skolbarnomsorg 6-9 år
Skolbarnomsorg 10-12 år
Gymnasium
Gymnasium över 18
Summa BoU
Äldreomsorg 65-79 år
Äldreomsorg 80-89 år
Äldreomsorg 90+
Summa Äldreomsorg
Livsmedel förskola
Livsmedel förskoleklass
Livsmedel grundskola
Livsmedel skolbarnoms.
Summa Livsmedel

8
-23
35
-2
3
-2
0
19
26
-7
10
29
8
-23
35
1
21

0,6
-0,9
2,6
-0,0
0,0
-0,3
0
2,0
0,4
-0,7
2,4
2,1
0,0
-0,0
0,1
-0,0
0,04

Demografibaserat anslag
Moduler skola
Summa, mnkr

69

4,2
1,2
5,4

Ekonomiska ramar nämnder 2019
Efter årets prioriterade avsättningar har nämnderna
tilldelats
totalt
11,8
mnkr.
Kompensation
för
volymförändringar
av
demografin,
ny
politisk
organisation, utökning Välfärdsnämnd, IFO för att skapa
förutsättningar för budgetbalans 2019.
*Löneökning och kapitalkostnader kompenseras till
nämnder när lönerevision är klar samt aktiveringen av
investeringarna görs.

Ramar
2019
Kommunstyrelsen, mnkr
Budget IB 2018
Löneökning 2019, tim och OB samt
kapitalkostnader*
Omorganisationer, löneenhet
KS förfogande
Ny politisk organisation
Räddningstjänst
Summa ram

49,5

2,6
1,0
2,0
0,4
55,7

Välfärdsnämnd, mnkr
Budget IB 2018
Löneökning 2019, tim och OB samt
kapitalkostnader*
Omorganisationer
Omfördelningsbeslut effektivisering
Generell besparing
Resursfördelning ÄO fler äldre
Utökning ram (utredning KS IFO)
Summa ram

2019
224,4

Barn -och utbildningsnämnd, mnkr
Budget IB 2018
Löneökning 2019, tim och OB samt
kapitalkostnader*
Omorganisationer
Generell besparing KS förfogande
Resursfördelning BoU
Summa ram

2019
217,4

0
-2,0
0
2,1
6,0
230,5

-11,7
-1,0
3,2
207,9

Fritid -och kulturnämnd, mnkr
Budget IB 2018
Generell besparing
Löneökning 2019, tim och OB samt
kapitalkostnader*
Omorganisationer
Summa ram

2019
0
-1,1

Samhällsbyggnadsnämnd, mnkr
Budget IB 2018
Generell besparing
Löneökning 2019, tim och OB samt
kapitalkostnader*
Omorganisationer
Resursfördelning livsmedel
Summa ram

2019
101,1

Jävsnämnd, mnkr
Budget IB 2018
Omorganisationer
Summa ram

12,8
11,7

2,3
0,04
103,5
2019
2,5
-2,0
0,5

Smånämnder, mnkr
2019
Budget IB 2018
3,0
Utökning Överförmyndarnämnd
0,15
Neddragning valnämnd
-0,3
Summa ram
2,9
*Överförmyndarnämnd, revision, Kommunfullmäktige
och valnämnd
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Drift och investeringsredovisning
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk
hushållning.

Ekonomiska ramar nämnder 2019 med plan 2020-2021
Mnkr
Nämndernas ram, år
Kommunstyrelsen
varav Kommunstyrelsens förfogande
Samhällsbyggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur -och fritidsnämnd
Välfärdsnämnden
Byggnadsnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
Kommunfullmäktige
Revisionen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Summa nämnder

Budget
2018
49,5
2,8
101,2
217,4
0
224,4
2,0
0,0
2,5
0,9
0,7
1,0
0,4
600,4

Budget
2019
55,7
3,9
103,5
207,9
11,7
230,5
0,0
0,06
0
0,9
0,7
1,1
0,1
612,2

Plan
2020
56,2
3,9
103,5
207,9
11,7
230,0
0,0
0,06
0
0,9
0,7
1,0
0,0
612,1

Plan
2021
56,2
3,9
103,5
207,9
11,7
230,0
0,0
0,06
0
0,9
0,7
1,0
0,0
612,1

Föränd
2019*
6,1
1,0
2,4
-9,5
11,7
6,1
-2,0
0,06
-2,5
0,0
0,0
0,15
-0,3
+11,8

Resultatbudget
Mnkr

Utfall
2017

Verksamheterna intäkter

215,0

94,7

-777,0
-22,3

Verksamheternas kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämningsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Skatter och finansnetto
Årets resultat
Budgeterat resultat % av
skatter och bidrag

Budget Budget
2018
2019

Plan
2020

Plan
2021

112,7

113,2

113,8

-703,7
-19,2

-752,5
-20,7

-768,9
-20,3

-790,4
-21,7

-584,3

-628,2

-660,6

-675,9

-698,3

462,7

473,3

492,9

501,9

519,2

173,9

172,5

185,9

192,5

191,0

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,1

-4,6

-4,9

-6,4

-5,1

635,1

641,1

673,9

688,0

705,0

50,8

12,9

13,3

12,0

6,7

2,0

2,0

2,0

1,7

0,9

För planperioden 2020-2021 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och generella bidrag
med nuvarande ekonomiska förutsättningar. För att uppnå målet så krävs anpassningar i verksamheten i budget
2020-2021.

Balansbudget
Balansräkning
Mnkr
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Skulder och avsättningar
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Borgensåtaganden

Utfall
2017
443
212
655
281
374
655

Budget Budget
2018
2019
476
587
212
212
688
799
255
269
432
535
688

799

Budget
2020
812
212
1 024
283
741

Budget
2021
893
212
1 105
297
808

1 024

1 105

218,4
316,9
Sida 15 | 36

222

Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2019
Drift- och investeringsredovisning

nyinvestering på 11 mnkr i budget 2019 på
Bruksskolan. Utredning pågår och är ännu inte klar.

Investeringsbudget 2019
med plan

Ny -och ombyggnation skolor strukturutredning
Efter
inriktningsbeslut
i
Kommunstyrelsen
ska
förvaltningen
utgå
från
befintlig
struktur
i
skolutredningen. Den totala investeringsutgiften för
utredningen är 225 mnkr inventarier fram till år 2023.
Utöver de 225 mnkr så tillkommer inventarier på 1,6
mnkr.

Nedan presenteras investeringsbudget 2019, samt plan
2020-2021.
Inriktningsmålet är att reinvesteringar inom den
skattefinansierade verksamheten (efter avdrag för
amorteringar på utlämnade lån och försäljningar) ska
finansieras av avskrivningar och resultat till 100 %. Det
motsvarar ca 34 mnkr i investeringsutgifter för budget
2019. Inför budget 2019 redovisas investeringarna dels
som nyinvestering och dels som reinvestering.

Nytt äldreboende
Den totala investeringsutgiften för nytt äldreboende är
201 mnkr fram till år 2021. Först år 2021 beräknas
aktiveringen av investeringen ske i redovisningen.

Med reinvestering avses investeringar för att byta ut
befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en
värdehöjande investering utan syftar till att behålla
befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas
som löpande investeringar. En nyinvestering är en
planerad och uttalad satsning på värdehöjande
åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad.

Utöver de 201 mnkr så tillkommer investeringar för
inventarier samt IT struktur (Datorer/larmsystem) på
det nya boendet. Beräkningen är baserad på
lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalytor,
rehab, hemtjänstlokal, it struktur, lokaler för
sjuksköterskor. Totala investeringsutgiften är 6,3 mnkr.

För budget 2019 är den totala investeringsvolymen
132,1 mnkr varav 89,4 mnkr klassas som
nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på
42,7 mnkr. Den största investeringsutgiften är uppstart
nytt
äldreboende,
nyoch
ombyggnad
av
Centrumskolan samt reinvestering på Bruksskolan.

Summering av kapitalkostnaden för
strukturutredningarna inom omsorg och skola.
Kapitalkostnaden förväntas öka med 23,5 mnkr för
dessa strukturinvesteringar. Denna kostnadsökning
med övriga merkostnader mm kräver effektiviseringar
inom kommunen då detta kommer att tränga ut annan
verksamhet.

Om man beslutar att bygga ny skola på Kungsmarken
under år 2020 kommer man inte att behöva göra

Sammanställning kommun
Mnkr
Reinvesteringar
Nyinvesteringar

Summa kommunen

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

28,9
10,5

42,7
89,4

43,5
201,5

32,3
70,9

39,4

132,1

245,0 103,3

Redovisning per nämnd
Budget
2018

Budget
2019

39,4

132,1

Kommunstyrelsen
Data och nätverksprodukter
Inventarier sammanträdesrum
Uppföljningssystem
Förändrad dokumenthantering

3,0
0,3

1,5
0,3
0,2
0,3
0,3

2,1
0,3
0,0
0,1
0,3

0,6
0,3
0,0
0,1
0,3

Utbyte PC /satsning it skola
Ekonomisystem

2,5
0,0

0,0
0,6

0,0
1,5

0,0
0,0

Barn- och utbildningsnämnd
Förvaltningsledning
Konst i offentliga miljöer
Strukturutredning inventarier skolor,
förskola

1,7
1,1
0,1

1,0
1,0
0,0

2,0
1,0
0,0

1,6
1,0
0,0

0

0

1,0

0,6

Kultur och fritidsnämnd
Konst i offentliga miljöer
Kultur och fritid inventarier

0,0
0,0
0,0

0,3
0,1
0,15

0,2
0,1
0,1

0,2
0,1
0,1

Mnkr

Summa Kommunen

0,2

Plan
2020

Plan
2021

245,0 103,3
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Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

0,8
0,2
0,5
0,1
0,1

0,8
0,2
0,5
0,1
0,1

0,8
0,2
0,5
0,1
0,1

0,8
0,2
0,5
0,1
0,1
6,3

34,0

128,5

239,9

93,8

Gata/mark reinvestering

5,1

3,6

2,1

1,6

Beläggning och broarbete
Gångbro Bråland
Åtgärder gatubelysning
GC Skolvägen
Håby rondell
Samhällsförbättrande åtgärder
Broar Bruksvägen/Älven

0,8
0,0
0,3
2,5
0,0
0,5
1,0

0,8
0,0
0,3
0,0
1,0
0,5
1,0

0,8
0,5
0,3
0,0
0,0
0,5
0,0

0,8
0,0
0,3
0,0
0,0
0,5
0,0

Gata/mark nyinvestering

5,1

7,6

10,6

9,6

Beläggning Möe
Strategiskt fastighetsförvärv
Utbyggnad bostad/industriområde
Exploatering industriområde Västra Säleby
Exploatering industriområde Östra Säleby
Expoatering bostäder Korpås
GC-väg Gläborg
Expoatering omläggning Vadholmsvägen
Expoatering Gläborgs industriområde
Exploatering Håby södra industriområde
GC utmed Stalevägen
Gårvik strandzon
GC Saltkällan
Handikappanpassning lekplats
Erosionsskydd Saltkällan
Exploatering tomter Hällevadsholm
Exploatering utbyggnad bostadsområde
Tegelverket
Hällevadsholm vändplan

0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,5
0,0
0,0

0,0
0,3
0,3
0,0
1,0
0,0
0,0
2,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,0
0,3
0,3
2,0
0,0
1,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0

0,0
0,3
0,3
3,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0

1,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1,0

0,0
0,0

Mnkr
Välfärdsnämnd
Arbetstekniska hjälpmedel ÄO,STÖD,IFO
Gem. inventarier ÄO
Larm ÄO
Inv MuSoLy Magna Cura
Strukturutredning inventarier äldreomsorg
Samhällsbyggnadsnämnd

Fastigheter reinvestering

10,3

7,4

6,8

5,3

Ombyggnation kommunala fastigheter
Planerat underhåll kök Kungshöjdens
förskola

0,8

0,8

0,8

0,8

2,4

0,0

0,0

0,0

Handikappanpassning
Ombyggnation Ekebacken
Utvecklingscentrum Munkedal
Upprustning Gullmarsalen forum
Upprustning ledningsplatser
Planerat underhåll Pipfabriken
Planerat underhåll GA Kommunförrådet
Planerat underhåll Dingle sporthall
Planerat underhåll Sotarvillan
Planerat underhåll Kungshöjdens förskola
Säkerhetshöjande åtgärder
Fiberanslutningar i verksamheten
Energiåtgärder

0,1
0,0
2,0
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,4
0,1
1,0

0,1
0,0
2,0
0,0
0,0
2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,1
1,0

0,1
0,0
2,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,5
0,0
0,4
0,0
1,0

0,1
1,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
1,0

Fastigheter nyinvestering

0,6

0,0

0,5

0,0

Gårvik toalett
Tillträdesskydd forum
Skydd server/IT

0,0
0,4
0,2

0,0
0,0
0,0

0,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Städ reinvestering

0,2

0,2

0,2

0,2

Städ allmänt

0,2

0,2

0,2

0,2

Kost reinvestering
Inventarier matsal skolor

0,3
0,0

0,7
0,4

0,8
0,3

0,8
0,3

Mnkr

Kommunala kök allmänt

0,3

0,3

0,5

0,5

Park & skog reinvestering

2,6

1,3

0,6

0,6

Nya bryggor Gårvik
Div. bad,lek/ Handikappåtgärder badplats
Redskap
Skogstraktor
Sopmaskin

1,0
0,3
0,3
1,0
0,0

0,0
0,3
0,3
0,0
0,7

0,0
0,3
0,3
0,0
0,0

0,0
0,3
0,3
0,0
0,0

Detaljplaner Plan och Bygg

0,8

0,8

0,8

0,8

Detaljplaner

0,8

0,8

0,8

0,8

Budget
2018

Budget
2019

plan
2020

plan
2021

plan
2022

plan
2023

totalt

9,0
1,0

107,0
50,0

217,6
100,0

75,00
50,0

10,0
0,0

7,0
0

425,6
201,0

3,0

31,0

88,6

10,0

0,0

0

132,6

5,0

26,0

29,0

15,0

10,0

7,0

92,0

Strukturutredningar skola, omsorg
Strukturutredningar ÅR (mnkr)

Strukturutredningar summa
Äldreboende nyinvestering
Inventarier samt it äldreomsorg
nyinvestering se Äldreomsorg 6,3 mnkr
år2021
Skolutredning befintlig struktur
nyinvestering
Skolutredning befintlig struktur
reinvestering
Inventarier skola, förskola nyinvestering se
BOU 1,6 mnkr
*Strukturinvesteringar som planeras. Totalt 434 mnkr i

Specificering plan Skola
År (mnkr)
Skolutredning befintlig struktur
Centrumskolan reinvestering
Centrumskolan nyinvestering*
Dingle förskola (reinvestering)
Kungsmarkskolan reinvestering
Kungsmarkskolan nyinvestering
kök/cafeteria
Ny förskola (Brudås)
Ny skola på Kungsmarken
(nyinvestering)
Bruksskolan reinvestering
Bruksskolan nyinvestering
Munkedals skola reinvestering
Munkedals skolan reinvestering
trafiklösning
Munkedalsskolan nyinvestering
Hedekas reinvestering
Hedekas nyinvestering
Hällevadsholm reinvestering

*förskola Dingle ingår

investeringsbehov fram till år 2023 inkl inventarier.

Budget
2018

Budget
2019

5,0
1,0

16,0
20,0

Plan
2020

5,0

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

10

Summa

57,0
7,0

2,0

35,0

10,0
11,0

39,6
10,0

84
31,0

15,0
3,0
9,0

28,0
5,0
10,0

15,0
10,0

10,0
8,0

57,0

117,6

25,0

10,0

7,0

225
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Ekonomisk sammanställning 10 års översikt
I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska utveckling och ställning och planerade utvecklingen under en
tio-årsperiod. Redovisas gör resultaträkningen och balansräkningen för kommunen samt väsentliga nyckeltal.
Resultaträkning
(Belopp i mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Utfall
2012

Utfall
Utfall
2013
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

123
-581
-19
-477

105
-584
-16
-495

116
-629
-17
-530

125
-656
-19
-550

189
-734
-22
-567

215
-777
-22
-584

95
-702
-19
-626

113
-752
-21
-661

113
-769
-20
-676

114
-790
-22
-698

371,0

383

392

405

439

463

473

493

502

519

121,4

125

171
2
0
-5

174
0
3
-5

186

193

191

3
-6

147
2
2
-5

173

2
-6

141
-1
3
-7

0
-7

0
-5

0
-7

0
-5

11

11

-2,0

1

40

51

12,9

13,3

12,0

7,0

0
0
11

0
0
11

0,0
0,0
-2,0

0
-1
0

0
0
40

0
0
51

0
0
12,9

0
0
13,3

0
0
12,0

0
0
7,0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

382
118
500

388
123
511

386
129
515

420
129
549

428
213
641

443
212
655

510
213
723

587
212
799

812
212
1 024

893
212
1 105

Eget kapital
Skulder
Summa skulder

182
317
500

192
319
511

190
325
515

191
358
549

230
411
641

281
374
655

255
468
723

269
530
799

283
741
1 024

297
808
1 105

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

706
10

1046
12

-186
0

17
0

3 823
35

4 870
13

1 260
0

1 268
0

1 138
0

659
0

97
46

97
40

99
79

100
68

93
101

92
104

97

97

97

98

36
-11

38
-12

37
-10

35
-7,5

36
1,0

43
10

37
6,5

34
7,7

28
7,7

26
8,1

205

205

205

217

223

190

190

280

486

550

33
93

36
74

24
63

41
46

21
294

52
143

39
82

132
26

245
13

103
28

349

111

80

74

109

51

12,9

13,3

12,0

7,0

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämningsbidrag
Avgifter utjämningssystemet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära
poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
Balansräkning
(Belopp i mnkr)

Nyckeltal kommunen
Kostnader/intäkter
Årets resultat per invånare, kr
Resultat enligt balanskrav
Nettokostnadsandel av skatter
och statsbidrag inkl avskr, %
Kassalikviditet
Långsiktig betalningsförmåga
Soliditet, %
Soliditet inkl. ansv.förb., %
Låneskuld
Låneskuld, mnkr
Investeringsverksamhet
Nettoinvestering
Självfinansieringsgrad %
Självfinansieringsgrad
reinvesteringar %
Resultat
Årets resultat
Årets resultat / skatteintäkter och
generella statsbidrag (%)

11

11

-2,0

0,0

40

2,3%

2,1%

-0,4%

0,0%

6,5%

8,0%

2,0%

2%

1,7%

0,9%

22:33

22:83

22:83

22:68

23:63

23:63

23:63

23:63

23:63

23:63

Invånarantal utfall 31 dec

10 173

10 205

10 243

10 205

10 361

10 423

Invånarantal 1 nov utfall
Invånarantal 1 nov antagande
budget

10 187

10 226

10 204

10 226

10 360

10 371

10 230

10 190

10 200

10 220

10 260

10 260

10 450

10 500

10 550

Kommunens skattesats
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Finansiell analys
Kommunen budgeterar för 2019 ett positivt resultat på
2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, dvs
13,3 mnkr.
Nettoinvesteringarna beräknas för år 2019 uppgå till
132 mnkr vilket är väsentligt högre än för tidigare år.
De senaste fem åren har snittet på investeringsvolymen
uppgått till ca 30 mnkr.
Ökningen under de kommande åren beror på en
påbörjan av beslutad struktursatsning av kommunens
äldreboende samt utifrån skolutredningen av ny och
ombyggnation skolor. Åren 2019-2021 kommer
investeringsvolymen totalt uppgå till 480 mnkr. Den
höga investeringsvolymen innebär att budgeterat
resultat tillsammans med årets avskrivningar inte räcker
till för finansiering av investeringar. Inte heller
likviditeten räcker till utan nyupplåning kommer att
behöva ske. Det är viktigt för kommunens ekonomiska
situation att investeringsnivån minskar efter att de stora
strukturella satsningarna genomförts.
Modell för finansiell analys
Den finansiella analysen utgår ifrån den s.k. RK-modellen
vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – resultat,
kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga ur ett
finansiellt
perspektiv:
det
finansiella
resultatet,
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen
över den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att
utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter
och problem och försöka klargöra om Munkedals
kommun har god ekonomisk hushållning som föreskrivs
i kommunallagen.
• VIlken kontroll har
kommunen över
den finansiella
utvecklingen

• Föreligger några risker
som kan påverka
kommunens resultat
och kapacitet

Kontroll

• Vilken kapacitet
har kommunen att
möta finansiella
svårigheter på lång
sikt?

Kapacitet

Risk

Resultat

• Vilken balans har
kommunen haft över
sina intäkter och
kostnader över året
och över tiden?

Resultat- kapacitet

Skatter och bidrag

2,1

Nettokostnadsandel i procent
År
2018
Verksamhetens
nettokostnader
94
Avskrivningar
3,0
Finansnetto
-0,7

2019

2020

2021

94
3,1
-0,7

94
2,9
-0,9

95
3,1
-0,7

Den löpande verksamheten beräknas ta i anspråk 94 %
av skatter och generella statsbidrag under 2019. Ett
riktmärke är att den löpande verksamheten inte ska
större andel av skatter och statsbidrag än 98 %.
Budgetmässigt ser det bra ut de kommande åren. Detta
förutsätter att verksamheterna har ekonomi och
verksamhet i balans.
Investeringsverksamhet i mnkr, och procent
År
2018 2019 2020
Nettoinvesteringar (mnkr)
39
132
245
Självfinansieringsgrad av
111%
80%
74%
reinvesteringar (%)

2019
5,2

2020
2,3

2021
3,3

5,1

2,3

2,3

Ökningstakten av Skatter och generella statsbidrag
minskar i den senare delen av planperioden. Delvis till
följd av en svagare utveckling av arbetade timmar.

2021
103
109%

Investeringsvolymen för 2019 beräknas uppgå till 132
mnkr. I investeringsplanen 2020-2021 ytterligare 348
mnkr. Detta beror på en omställning av kommunens
äldreboende och den skolutredning som pågår. Antalet
äldreboenden kommer att minskas till tre. Samtidigt
genomförs en stor insats på lokalerna inom skolan.
Utifrån
budgetförslaget
innebär
det
att
självfinansieringen av reinvesteringar uppgår till 80 %
för budget 2019. Det får till följd att kommunen inte
klarar att egenfinansiera reinvesteringar. De stora
investeringsutgifterna
innebär
att
målet
om
självfinansiering av reinvesteringar på 100 % inte
kommer att uppfyllas. Till det kommer finansiering av
nyinvesteringar vilka också måste göras med lånade
medel.
Årets resultat (mnkr, procent)
2018
Årets resultat (mnkr)
12,9
Årets resultat av
skatteintäkt/generellt
2%
statsbidrag (%)
Genomsnittligt resultat
5,5%
över 3 år (%)

Till varje perspektiv kopplas ett antal finansiella
nyckeltal, dessa har till uppgift att belysa ställning och
utveckling.

Årlig förändring i procent
År
2018
Nettokostnader
2,3

Då kommunen har ökat antal invånare samt förbättrad
prognos
på
kostnadsutjämningen
så
förstärks
skatteintäkter och generella statsbidrag under 2019
med 5,1 %.

2019
13,3

2020
12,0

2021
6,7

2%

1,7%

0,9%

2%

1,9%

1,5%

Det budgeterade resultatet för 2019 är 13,3 i
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det innebär ett budgeterat resultat med 2 %.
De kommande två planåren 2020-2021 kommer inte
kommunens nå ett resultat om 2 % i förhållande till
skatter och statsbidrag med nuvarande ekonomiska
förutsättningar. Om det ska uppnås krävs de
anpassningar i kommunens verksamheter.
Lån, mnkr

2018

2019

2020

2021

Låneskuld

190,0

280,0

486,3

549,8

Amortering

-4,3

-4,3

-4,3

-4,3

0

98,1

211,2

67,7

Nylån

Låneskulden förväntas uppgå till 280,0 mnkr 2019.
Förutsatt att amortering kan ske som planerat. I
Sida 20 | 36

227

Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2019
Finansiell analys

beräkningen ingår, med utgångspunkt från
finansiella målet, att amortera 4,3 mnkr årligen.

det

Antas föreslagen investeringsplan innebär det behov av
nyupplåning. Fram till 2021 kommer, med utgångspunkt
från
lagd
investeringsplan,
amortering
kommer
nyupplåning krävas med 377,0 mnkr. För att år 2021
beräknas vara 549,8 mnkr.
I samband med att låneskulden ökar, kommer de ökade
lånen innebära att kommunen blir sårbar och att
finansiella ställning försvagas.

Risk – kontroll
Soliditet i procent
Soliditet
Soliditet inklusive
ansvarsförbindelsen

Utfall
2017
42,9
9,5

2018

2019

2020

2021

37,4

33,8

27,7

27,0

6,6

7,8

7,9

8,9

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet desto
starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats
med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium
för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en
längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv
riktning. Det innebär att skuldsättningen minskar och
att det finansiella handlingsutrymmet ökar. Soliditeten
exklusive övriga pensionsförpliktelser har sjunkit de
senaste åren beroende på svaga resultat.
Som tabellen visar minskar soliditeten kommande år
vilket förklaras av den höga investeringsnivån.
Soliditeten inkl. pensionsavsättningar förstärks däremot
under den kommande perioden.
Kommunalskatt (kr)
Primärkommunalskatt
2018
Total kommunalskatt

Munkedal

Västra
Götaland

Riket

23,63

21,30

20,74

35,11

32,78

32,12

Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan. En
viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella
kapacitet är vilken möjlighet kommunen kan påverka sin
inkomstkälla. En redan hög kommunalskatt ger t.ex. ett
mer begränsat handlingsutrymme att generera en
intäktsökning
denna
väg.
Den
totala
kommunalskattesatsen uppgår till 35,11 kr vilket är
2,33 kr högre än för regionen och 2,99 kr högre än riket.
Borgensåtagande (mnkr)

2018

Kommunägda företag

341,7

varav Munkedals Bostäder AB

300,0

varav Dingle industrilokaler
varav RKHF
Föreningar

6,0

går i borgen för. Under 2018 ökar borgensåtagandet

gentemot bostadsbolaget då ytterligare 25 mnkr är
beviljat i borgensram.
Pensionsåtagande
Pensionsskulden redovisas enligt den sk.
blandmodellen. Förpliktelsen avser pensionsskulden till
anställda från tiden före 1998. Pensionsförpliktelsen är
en skuld till de anställda och redovisas som en
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Perioden för
1998 betalades det inte in någon pension löpandeunder
intjänandet av pensionsrätten. Det innebär att under
ansvarsförbindelsen, utanför balansräkningen, finns en
skuld som uppgår till 206,6 mnkr inkl. löneskatt. Denna
pensionsförpliktelse, sjunker för fjärde året i
rad. Totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk.
Efter 1998 ändrades detta och en löpande inbetalning av
pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Inom
en
femårsperiod
sjunker
kostnader
för
ansvarsförbindelsen. Den senaste prognosen, från
Skandikon finns nedan.
201812-31

201912-31

202012-31

202112-31

202212-31

Mnkr
Ansvarsförbindelse
(inkl löneskatt)
Pensionsskuld, intjänad
tom 1997

210,5

206,6

202,2

198,5

190,8

169,4

166,2

162,7

159,7

153,6

Löneskatt

41,1

40,3

38,7

38,7

37,2

Pensionskostnad
Total pensionskostnad, mnkr
Datum 31/12

Förändring av
pens.avsättning
Pensionsutbetalningar
Premier
Finansiell kostnad
Löneskatt
Summa kostnader

2019

2020

2021

-0,8
8,8
21,6
0,3
7,3
37,2

-0,7
8,9
22,9
0,3
7,6
39,0

-0,6
9,1
25,2
0,3
8,2
42,2

Den senaste prognosen, från Skandikon, avseende de
årliga pensionskostnaderna visar att inom de
kommande åren kommer att öka något från 2019 på 37
mnkr till 42 mnkr år 2021.
Avslutande kommentarer
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter och
kostnader. Precis som det finansiella målet är uppsatt
behöver resultatet stabilt uppgå till 2 %. Med en sådan
resultatnivå klarar kommunen av att finansiera större
delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i
sin tur leder till att kommunen kan bibehålla sin
finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. Det
är väsentligt att bereda för högre driftskostnader i
samband med stora investeringar.

35,7
0,2

Summa

341,9

Borgensåtagande kr/invånare

32 715

Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen
men är för kommunen en stor post som medför en ökad
risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap. Det
är främst till Munkedals Bostäder AB som kommunen
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Nämndsredovisning
Kommunstyrelsen
Ordförande:

Ansvarsområde
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsiktsplikt över
övriga nämnder/bolag och förbund. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har en styr och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, personalpolitik och
uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. Därutöver har styrelsen ett samlat ansvar för utveckling av
kommunen, central ekonomi- ,personal, lön-, kommunikations, kanslifunktion, social
hållbarhet/folkhälsa/näringsliv. Översiktlig planering, säkerhetsfrågor, mm. Kommunstyrelseförvaltningen ska
stödja Kommunstyrelsen i dess uppdrag.

Ekonomisk sammanfattning drift

Ekonomisk ram, mnkr
Kommunstyrelsen

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

49,5
-2,4
-0,5
-0,8
1,2
0
-0,4
-2,1

55,7
6,1
0*

56,2
0,6

56,2
0

Ramförändring mellan åren
Varav löner/kapitalkostnad
Effektiviseringskrav
Utökning av ram
Resursfördelning
Varav flytt av verksamhet
KS förfogande
*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och

2,4
2,6
1,1

0,6

fördelas ut innevarande år.

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

-4,4
25,4
28,5

-10,0
31,9
33,8

-10,0
31,9
33,3

-10,0
31,9
33,3

Totalt, drift

49,5

55,70

56,2

56,2

Kommunchef
Personalavdelning
Ekonomiavdelning
Administrativa avdelningen
Löne- avdelning SML
KS förfogande

22,4
8,7
7,4
8,3
0,0
2,9

24,8
8,7
7,4
8,3
2,6
3,9

24,8
8,7
7,4
8,3
2,6
4,4

24,8
8,7
7,4
8,3
2,6
4,4

Totalt, drift

49,5

55,7

56,2

56,2

Nettokostnader, mnkr

Främsta utökningen är utökning av budget för politisk organisation, kompensation till räddningstjänst samt
återställa Kommunstyrelsens förfogandepost. Lönesamverkan har flyttats från lönenämnd till Kommunstyrelsen då
den från 2019 blir avtalssamverkan. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt
konsekvensbeskrivningar finns i nämndens budgetskrivelse antagen 2018-08-12 §.
Inom Kommunstyrelsens budget finns ett anslag för folkhälsoarbete på 0,8 mnkr. Under hösten beslutar
folkhälsopolitiska rådet om hur fördelningen av anslaget. Även anslag för samverkande kommuner och bolag och
KS förfogandepost. Från 2019 kommer även budgeten för löneenheten ligga under Kommunstyrelsen.
Investeringsbudget se sammanställning investeringar sid. 16
lut Budget Förslag
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Verksamhetsmål

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade
mål i verksamheten
2.4 Verksamhetsmål alla: Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska
energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja
klimatsmarta transporter och kommunikation.
Indikatorer
Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas med 5 % utifrån
2009 års siffror. Slutredovisning 2020-01-01
15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för transporter ska
komma från förnybara källor.

År 2019
Mål
-3,0 %
-10,0 %

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra
aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
5.5 Resultatmål KS: Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal som en
attraktiv kommun
Indikator
Färdigställd handlingsplan
Uppföljning av handlingsplan

År 2019

x

5.6 Resultatmål KS: Utveckla och stärka det lokala näringslivet
Indikatorer
Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi (2017)
Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017)
Uppföljning av handlingsplan

År 2019
Mål

5.7 Resultatmål KS: Utveckla innovativa metoder för upphandling
Indikatorer
Revidera nuvarande upphandlingspolicy
Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan.

År 2019
Mål
x
x

x
x

Löneavdelningens mål se sid 32.

Framtid
•
•
•
•
•
•
•

Uppdatering av kommunens styr- och ledningssystem
Samordning av kvalitetsarbetet i kommunen.
Översyn av policy och styrdokument.
Stort fokus på att minska ohälsan
Digitala rutiner kommer att utvecklas bl a för ärendehandläggning, arkiv samt e-tjänster.
Arbetet med att säkerhetsklassa digitala system kommer att påbörjas.
Medborgarcentrums servicefunktion mot allmänheten ska utvecklas.

Dokumentarkivet, Fotograf Lotta Karlsson
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Kultur -och fritidsnämnd
Ordförande:
Ansvarsområde

Allmän fritidsverksamhet, Allmän kulturverksamhet, bibliotek, idrotts och fritidsanläggningar, kulturskola,
fritidsgård.

Ekonomisk sammanfattning drift
Ekonomisk ram, mnkr
Ramförändring mellan åren

Budget
2018
0

Kultur -och fritidsnämnd

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

11,7

0

0

11,7

11,7

11,7

Varav löner/kapitalkostnad
0
Effektiviseringskrav
-1,1
Utökning av ram
0
Varav flytt av verksamhet
12,8
*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nettokostnader, mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

Totalt, drift
Nämnd
Bibliotek, Skolbibl ytterskolor
Allmän fritidsverksamhet
Idrott och fritidsanläggningar
Kulturverksamhet
Turism
Musik/kulturskola

Totalt, drift

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-1,7
8,8
5,6

-1,7
7,8
5,7

-1,7
7,8
5,7

-1,7
7,8
5,7

12,8

11,7

11,7

11,7

2,7
6,5
0,1
0,9
0,4
2,2

2,7
6,5
0,1
0,9
0,4
1,1

2,7
6,5
0,1
0,9
0,4
1,1

2,7
6,5
0,1
0,9
0,4
1,1

12,8

11,7

11,7

11,7

Beslutet om integrerad musikskolan utifrån kulturskoleutredningen på -1,054 mnkr ströks i budget 2018 och
tillfälligt kommunbidrag gavs från KS förfogande i avvaktan på att kulturskolan kommer igång. I budget 2019 får
detta prövas och utredning kommer att redovisas. I budgetförslaget ligger att medlen ska återgå till
Kommunstyrelsens förfogande. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt konsekvensbeskrivningar
finns i nämndens budgetskrivelse antagen 2018-09-12 §.
Investeringsbudget se sammanställning investeringar sid. 16

Verksamhetsmål
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen
1.2 Verksamhetsmål BoU: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som
gäller trygghet och hälsa på lika villkor
Indikatorer
Alla anställda inom Kultur och fritid ska känna sig trygga (medarbetarenkät 2019)

År 2019
Mål
92%

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i
verksamheten
2.1 Verksamhetsmål BoU: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt
se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar
utveckling. Länk till information ” Grön Flagg”
Indikatorer
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de
kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).

År 2019
Mål
50%
25%
50%
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7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare
erbjudas idrott, fritids -och kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet.
Indikatorer
Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården.
Antal utvecklingsmöten med föreningslivet.
Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)
7.2 Verksamhetsmål BoU: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge
Indikatorer
Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på dessa och koppla
till ”Platser berättar”
Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen sidstatistik.

Mål
250
3
1
År
2019
Mål
270
500

8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår
kommun
8.1 Verksamhetsmål KoF: Fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för
kommunens ungdomar
Indikatorer
Fritidsgårdens öppethållande, dagar/vecka
Fritidsgårdsverksamhet i alla delar av kommunen (Svarteborg, C-Munkedal,
Hedekas), antal kommundelar
Fritidsgården öppet under sommarlovet, dagar/vecka

År 2019
Mål
3
2
3

Framtid
Kultur- och Fritidsnämnden står bl a. inför att:
•
•
•

Fortsätta arbeta metodiskt med att synliggöra ungdomarna i Munkedal tillsammans med föreningslivet,
fritidsgården och andra nämnder inom kommunen. Att tillsammans skapa ett nätverk kring våra
ungdomar.
Utveckla ljusfesten tillsammans med näringsliv och föreningsliv.
Förenkla Föreningsbidragen.

Kulturhuset, Fotograf Jan-Olof Karlsson
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Barn -och utbildningsnämnd
Ordförande:
Ansvarsområde
Förskole-och fritidsverksamhet, grund-,sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska
för invandrare (SFI), elevhälsovård, tillsynsansvar för friförskola, dagbarnvårdare, skolskjutsverksamhet,
huvudmannaskap för förskola och skola.

Ekonomisk sammanfattning drift
Budget
2018

Ekonomisk ram, mnkr
Barn och utbildningsnämnd

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

217,4
207,9
207,9
207,9
Ramförändring mellan åren
1,2
-9,5
Varav löner/kapitalkostnad
1,1
0*
Effektiviseringskrav
-2,1
-0,0
Utökning av ram
2,0
0,0
Resursfördelning
-0,1
3,2
Varav flytt av verksamhet
0,3
-12,8
*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. Flytt av Kultur och
fritidsverksamhet till Kultur och fritidsnämnden.

Nettokostnader, mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Totalt, drift
Nämnd
Kultur och fritid/bibliotek
Barnomsorg
Särskola
Grundskoleverksamhet
Gymnasieverksamhet
Vuxenutbildningsverksamhet
Övrig verksamhet
Totalt, drift

Utfall
2017

-67,5
184,0
94,5

211,0
0
13,0
52,3
12,4
82,6
39,3
7,0
4,3
211,0

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2021

-46,8
182,6
81,6

-45,1
175,8
77,2

Plan
2020

217,4
0
12,8
53,6
12,3
85,4
42,9
5,7
4,7
217,4

207,9

207,9

207,9

0
54,1
12,3
86,9
43,9
6,0
4,7
207,9

0
54,1
12,3
86,9
43,9
6,0
4,7
207,9

0
54,1
12,3
86,9
43,9
6,0
4,7
207,9

-45,1
175,8
77,2

-45,1
175,8
77,2

Främsta utökningen är förändring av elever i de olika åldersgrupperna där nämnden fått kompensation från
kommunfullmäktiges volymbudget. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt
konsekvensbeskrivningar finns i nämndens budgetskrivelse antagen 2018-09-12 §. Investeringsbudget, se
sammanställning investeringar sid. 16
Bokslut Budget Förslag

Verksamhetsmål
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen
1.2 Verksamhetsmål BoU: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som
gäller trygghet och hälsa på lika villkor
Indikatorer
Alla som går i förskolan till gymnasiet ska känna sig trygga (Skolinspektionens mätning %
2018 och egen mätning % 2019)
Alla anställda inom Barn och Utbildning ska känna sig trygga (medarbetarenkät 2019)

År 2019
Mål
92%
92%

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i
verksamheten
2.1 Verksamhetsmål BoU: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se
demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar
utveckling. Länk till information ” Grön Flagg”
Indikatorer
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).

År 2019
Mål
50%
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Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de
kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).
25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras enligt "Grön flagg". Stiftelsen "HÅLL
SVERIGE RENT" har tagit fram ett färdigt koncept anpassat för skolor/förskolor.
Slutdatum 2020-01-01

25%
50%
4 enheter
påbörjar
certifiering

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet
både pedagogiskt och
socialt från förskola och framåt.
3.1 Verksamhetsmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans
Indikatorer
Andel barn som uppnår minst fyra i Stainie test i förskoleklass. (%). Mätning görs i augusti
2016
3.2 Verksamhetsmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna
utbildningar som matchar det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet
Indikatorer
Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än)

År 2019
Mål
97%

År 2019
Mål
>år2018

8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun
8.1 Verksamhetsmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara
Indikatorer
Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens aktivitetsansvar
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%)
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9
Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år

År 2019
Mål
77
70
67
77

Framtid

Barn och Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar som att:
•
•
•
•
•
•
•

Öka måluppfyllelsen hos alla elever
Rekrytera och bibehålla behöriga lärare i samtliga ämnen
Bidra till integrationsarbetet inom kommunen
Utveckla digitaliseringen inom förskola och skola
Jobba mot visionen för Utvecklingscentrum Munkedal, bland annat genom att utveckla ett Lärcentrum
i samarbete med Högskolan Väst.
Skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och ungdomar i kommunen
Förbättra barn och ungas möjligheter att påverka inför viktiga beslut

Skola, Fotograf Lotta Karlsson.
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Välfärdsnämnd
Ordförande:
Ansvarsområde
Äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ -och familjeomsorg,
kommunal hälso- och sjukvård, tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, arbetsmarknadsåtgärder integration, LOV.

Ekonomisk sammanfattning drift
Budget
2018

Ekonomisk ram, mnkr
Ramförändring mellan åren

Välfärdsnämnd

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-3,4

0,1

-5,6

-5,0

224,4

230,5

230,0

230,0

2,1
0*
-6,3
0,0
-0,6
+4,6
6,0
-2,0
-2,0
-0,0
0,0
+2,1
-1,8
0
och fördelas ut innevarande år.

-0,0

Varav löner/kapitalkostnad
Effektiviseringskrav ifo
Utökning av ram
Effektivisering omfördelningsbeslut ÄO
Resursfördelning
Varav flytt av verksamhet
*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt

Nettokostnader, mnkr

Utfall
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Totalt, drift
Nämnd
Gemensamma kostnader
Individ och familjeomsorg

-81,8
240,8
92,1
251,0
0
7,6
56,1

-40,3
207,8
56,9
224,4
0
8,7
46,5

-40,3
214,0
56,8
230,5

-40,3
214,0
56,8
230,0

-40,3
214,0
56,8
230,0

8,7
52,5

8,7
51,9

8,7
51,9

132,4

124,9

125,0

125,0

125,0

Omsorg om personer med
funktionsnedsättning LSS/SFB
Arbetsmarknad
Integration

43,9
2,0
9,0

42,5
1,8
0,0

42,5
1,8
0,0

42,5
1,8
0,0

42,5
1,8
0,0

Totalt, drift per verksamhet

251

224,4

230,5

230,0

230,0

Vård och omsorg Sol, HSL*

exkl.

lokal,städ,kost**

*Vård och omsorg om äldre enligt SoL och HSL samt öppna insatser
**Lokal, städ och kost för äldreomsorg ligger på samhällsbyggnadsnämnd samt bostadsanpassning.
Gem, kostnader: Förvaltningschef, avdelningschefer, bistånd, mas, färdtjänst, övergripande handläggare

Främsta utökningen är förändring av äldre i de olika åldersgrupperna där nämnden fått kompensation från
Kommunfullmäktiges volymbudget, omfördelningsbeslut Kommunfullmäktige har beslutat inom äldreomsorgen för
att närma sig standardkostnaderna samt utökning till Individ och familjeomsorgen för att möjliggöra budgetbalans
år 2019. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt konsekvensbeskrivningar finns i nämndens
budgetskrivelse antagen 2018-09-12 §. Investeringsbudget, se sammanställning investeringar sid. 16
Omfördelningsbeslut: I samband med kommunens ekonomiska situation skulle en resursfördelningsmodell tas
fram dels för att närma sig snittkostnader inom äldreomsorgen då Munkedal ligger högt. För att kunna göra en
sådan resursfördelningsmodell krävdes ett omfördelningsbeslut att minska nämndens budget under 5 år 20182022 med 19 mnkr för att närma sig snittkostnader och att kunna använda medlen för kommande års ökning av
antalet äldre. I budget 2019 föreslår man att ta bort omfördelningsbeslutet och utreda vilka
verksamhetsförändringar som behöver göras inför nästa planperiod 2020-2024 för att äldreomsorgens kostnader
ska minska till samma nivå som för jämförbara kommuner. Återkomma med en realistisk plan i nästa års
budgetarbete.

Verksamhetsmål
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i
verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se
demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.
Indikatorer

År 2019
Mål
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Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som kan
skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de
kommunala verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).

Inventering
slutförd
50%
25%
50%

Inriktningsmål: 4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd
som behövs, när det behövs och utifrån behov
4.1 Verksamhetsmål VFN: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i
omsorgssektorn
Indikatorer
Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst (exkl. pension)
Framtagande av plan
Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget
Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016)
4.2 Verksamhetsmål VFN: Verkställighet ska i första hand bestå av
hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största mån undvikas
Indikatorer
Antal köpta vårddygn

År 2019
Mål
10%
klar
90%
-20%
År 2019
Mål
-20%
(2018)

4.3 Verksamhetsmål VFN: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att
förbättra och effektivisera vård och omsorgsverksamheterna
Indikatorer
Antal nya E-tjänster som startats upp

År 2019
Mål
4 st

4.4 Verksamhetsmål VFN: Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska
erbjudas tillsammans med föreningar och frivilliga.
Indikatorer
Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga

År 2019
Mål
10 st

4.5 Verksamhetsmål VFN: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär
försörjningsstöd och medborgare som har en insats inom sektorn. Sysselsättning ska ske
genom samverkan mellan kommunens olika sektorer.
Indikatorer
Antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie kommunala
verksamheten
Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal praktikplatser
Antal OSA-anställningar
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- deltagare som börjat arbeta

År 2019
Mål
10 pers.
60 st
15 st
20%

Framtid
Nämnden står inför en utmanande framtid inom samtliga områden
•
Rekrytera ny personal och att göra nämndens arbete attraktivt.
•
Behov av att göra förändringar för att möta upp de kostnadseffektiviseringar som krävs med nuvarande
intäkter vilket innebär att man inte kan bibehålla den kvalitet som förväntas av både medborgare och stat
•
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning.
•
Förändra och utveckla boendestrukturen inom äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov.

Hemtjänst, Fotograf Lotta Karlsson
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Samhällsbyggnadsnämnd
Ordförande:
Ansvarsområde

Kost -och städ verksamhet, fastighetsförvaltning, exploateringsverksamhet, gator och trafik, bygglov, detaljplaner,
mät -och kart verksamhet, bostadsanpassning.

Ekonomisk sammanfattning drift
Budget
2018

Plan
2020

Plan
2021

Ramförändring mellan åren
0,3
2,4
0
Samhällsbyggnadsnämnd
101,2
103,5
103,5
Varav löner/kapitalkostnad
0,7
*
Effektiviseringskrav
-0,4
0,0
Utökning av ram
0
0,0
Resursfördelning
0,1
-0,04
Varav flytt av verksamhet
-0,1
2,3
*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

0
103,5

Ekonomisk ram, mnkr

Nettokostnader, mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Totalt, drift
Gata mark
Fastighet*
Tekniska
Park och skog
Kost
Städ

Bygg
Totalt, drift

Budget
2019

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-23,3
44,5
72,8
94,4
5,2
48,6
5,3
4,1
22,4
8,8

-19,4
46,2
74,3
101,2
5,2
53,4
6,7
4,0
22,6
9,2

-19,4
48,6
74,3
103,5
5,2
53,4
6,7
4,0
22,7
9,2

-19,4
48,6
74,3
103,5
5,2
53,4
6,7
4,0
22,7
9,2

-19,4
48,6
74,3
103,5
5,2
53,4
6,7
4,0
22,7
9,2

94,4

101,2

2,3
103,5

2,3
103,5

2,3
103,5

*Inom fastighet ligger kostnader lokaler för samtliga verksamheter i kommunen( äldreomsorg, funktionshindrade, barnomsorg, grundskola mm.)
**Bostadsanpassning ligger inom gata mark (äldreomsorg) .

Förändringen av nämndens ram beror främst på flytt av verksamhet pga. Den politiska omorganisationen, vilket
innebär att byggenheten from 2019 ingår i sektor samhällsbyggnadsnämnden. Övriga omprioriteringar i den
ekonomiska ramen samt konsekvensbeskrivningar finns i nämndens budgetskrivelse antagen 2018-09-12 §.
Investeringsbudget, se sammanställning investeringar sid. 16

Verksamhetsmål
Bokslut Budget Förslag

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten
2.1 Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och
information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet
och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.
Indikatorer
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som kan skada
miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 2020-01-01.
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de kommunala
verksamheterna.
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%).
2.2 Verksamhetsmål: Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om
kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och
exploatering.
Indikatorer
10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark. Redovisas 2020-01-01.
Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01

År 2019
Mål
Inventering
slutförd
50%
25%
50%

År 2019
Mål
10%
2 ggr/år
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2.3 Verksamhetsmål: God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina
miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning.
Indikatorer
Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 2020-01-01 ha minskat med 10 %.
Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i Munkedal 2016: 2350 st. totalt 235 fastigheter (10%) För 2017 minska med 40, -1,7 %
2.4 Verksamhetsmål: Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka
för att andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation.
Indikatorer
Energianvändningen i kommunens fastigheter skall minskas med 20 % från 2009 års siffror.
Slutredovisning 2020-01-01. (2009 – 189 kWh per m2)
100 % av den energi (el+bränslen) som kommunerna konsumerar för uppvärmning av
kommunala fastigheter ska komma från förnyelsebara källor. Slutredovisning 2020-01-01

År 2019
Mål
-7,5%
2173

År 2019
Mål
154
99,0%

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra
aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
5.1 Resultatmål: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad beredskap
Indikatorer
Mängden färdigställd industrimark
5.2 Verksamhetsmål: Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris, läge i
kommunen och storlek på tomten
Indikatorer
Tomter ska finnas i samtliga kommundelar
Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter
5.3 Resultatmål: Minska antalet extern inhyrda fastigheter
Indikatorer
Minska antalet inhyrda fastigheter (m2)
(Grönskan och Munkbo räknas inte som externa inhyrda)
5.4 Resultatmål: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i mässor
Indikatorer
Minst en mässa per år

År 2019
Mål
20000 m2

Mål
JA
X
År 2019
Mål
-150 m2

År 2019
Mål
1

6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att
erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.
6.1 Resultatmål: Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra trygghetsvandringar)
Indikatorer
Antal trygghetsvandringar per år

År 2019
Mål
2

6.2 Resultatmål: Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra bostäder
Indikatorer
En intressent per år

År 2019
Mål
1

6.3 Resultatmål: Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både akut och
planerat
Indikatorer
Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut)

År 2019
Mål
3

6.4 Resultatmål BN: Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark
Indikatorer
4 planer per år

År 2019
Mål
4

6.5 Resultatmål: Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden
Indikatorer
Handläggningstid (dgr) (bättre nivå än mätningen 2016, 27 dgr)
Informationsgivning via träff för allmänheten (antal träffar).

År 2019
Mål
25
2

Framtid
•
•
•
•

Svårigheter att rekrytera kompetent personal inom tekniska området.
Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för industrimark samt att flytta verksamhet från
externt inhyrda lokaler.
Munkedal är inne i en aktiv och expansiv fas. Intresset för byggnation och etablering i kommunen märks
tydligt i antalet pågående planarbeten samt förfrågningar om förhandsbesked och bygglov.
Öka samarbetet med grannkommunerna, Stora investeringar framöver
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Gemensam verksamhet med
andra kommuner
Löneoch
IT-verksamheten
bedrivs
med
avtalssamverkan från och med 2019-01-01 med
Lysekil och Sotenäs. Miljöverksamheten bedrivs i
gemensam nämnd med Lysekil och Sotenäs.
Räddningstjänsten bedrivs som förbund gemensamt
med Lysekil och Uddevalla.

Lönesamverkan
Verksamhetsbeskrivning
Från och med 2019-01-01 övergår man till
avtalssamverkan och lönenämnden upphör. Den
gemensamma löneenheten kommer fortsatt att
organiseras
inom
Munkedals
kommuns
förvaltningsorganisation. Lönenämndens uppdrag är
att fullgöra och ansvara för de samverkande
kommunernas
uppgifter
vad
avser:
Löneadministration,
support
och
utbildning
i
lönesystemets olika delar, support i tillämpning av
lagar, avtal och regler, utdata och statistik
(basutbud), systemförvaltning samt pensions- och
försäkringsadministration.
Ekonomisk översikt, ramförslag
Budget Budget
Plan
Plan
Ekonomisk ram, mnkr
2018
2019 2020 2021
Ramförändring mellan
åren
Lönesamverkan,
Munkedals del
2,502
2,644 2,724 2,805
Varav
löner/kapitalkostnad
0,142 0,080 0,081
Effektiviseringskrav
Utökning av ram
*Lönekompensation, är avsatt centralt och fördelas ut
innevarande år.

Den ekonomiska ramen för lönesamverkan ligger
under Kommunstyrelsen.
Detaljer och konsekvensbeskrivningar finns i
nämndens budgetskrivelse antagen 7 maj 2018 §4.

•

Öka
information/utbildningsinsatserna
inom
personalsystemets olika delar för chefer och övriga
användare.
Ovanstående förslag är förankrat hos styrgruppen
inom SML-Lön d.v.s. personalcheferna och lönechefen
inom SML-kommunerna.
Verksamhetsmål
Nämnden har brutit ned samtliga
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och föreslår
nedanstående verksamhetsmål.
Lönenämnden ger enhetschefen i uppdrag att se över
verksamhetsmålet 1,1 till 60 %.
1. Inriktningsmål
Miljöaspekterna ska beaktas vid alla kommunala
beslut.
1.1 Verksamhetsmål: Verka för en minskning
av pappersförbrukningen samt transporter av
löneuppgifter till löneenheten.
Indikatorer
Inkommande löneunderlag till löneenheten på
kontorspapper som arkiveras ska minska från
2016 års nivå med:
2.1 Verksamhetsmål: Chefer ska få
förbättrade kunskaper inom det
löneadministrativa området för att på så sätt
underlätta och kunna utföra sina ordinarie
arbetsuppgifter med en ökad kvalité och höjd
effektivitetsgrad.
Indikatorer
Löneenheten ska planera och genomföra basutbildningar inom det löneadministrativa
området för chefer inom SML-kommunerna.
3.1 Verksamhetsmål: Styrdokument och
lathundar ska vara uppdaterade och tillgängliga
för anställda inom SML-kommunerna.
Indikatorer
Samtliga dokument som ligger på löneenhetens
hemsida ska en gång per år gås igenom och vid
behov revideras.

År
2019
Mål
60

År
2019
Mål
6

År
2019
Mål
100 %

Samtliga dokument som ligger på löneenhetens hemsida
ska en gång per år gås igenom och vid behov revideras

Verksamhetsförutsättningarna inför budgetarbetet
2019 och plan för 2020–2021 är följande:
• Kompensation för löneökningar och övriga kostnader
är uppräknade med 3,0 %
• Efter gjorda uppräkningar ska förslag till
besparingsåtgärd göras år 2019 med 2,0 % vilket
motsvarar 167 tkr.
Istället för en kostnadsminskning med 2 % för år
2019, enligt direktiv från SML-kommunerna, föreslås
att löneenheten ska bibehålla nuvarande kostnadsram
med uppräkning för löneökningar och övriga
kostnader. Löneenheten föreslås istället ta över
uppgifter som idag ligger på personalenheterna inom
SML. Dessa uppgifter är följande:
• Ansvara för fler delar gällande uttag av
personalstatistik i Heroma

Vit älg. Fotograf, Ingmar Pettersson

• Ta över ansvaret för organisationsträdet i WinLas,
KIA och förbättra organisationsträdet i Heroma
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IT-samverkan

Miljönämnd

Från och med 2019-01-01 föreslås en övergång från
gemensam nämnd till avtalssamverkan inom ITområdet. Den överenskomna avtalssamverkan
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation. Samverkande kommuner är Munkedal,
Lysekil och Sotenäs. Värdkommun är Lysekil.
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun.
Verksamheten
ansvarar
utifrån
fastställda
förutsättningar och ramar för en effektiv och
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;
Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT
Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för
tillhandahållna tjänster. Efterlevnad av regler,
riktlinjer och styrande verksamhetsbehov.
Förvaltning av strategiska planer för IT. Den
gemensamma IT–enheten uppgift är att tillhandahålla
IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av
Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö.
Ekonomisk översikt, Ramförslag
Ekonomisk ram,
mnkr
Ramförändring mellan
åren
It -samverkan,
Munkedals del
Varav
löner/kapitalkostnad
Effektiviseringskrav
Utökning av ram

Budget Budget Plan
2018
2019 2020

Plan
2021

Verksamhetsbeskrivning
Samverkande kommuner är Lysekil, Sotenäs och
Munkedal. Kommunstyrelsen ansvarar för utbetalning
av anslag till Miljönämnden. Syftet med den
gemensamma nämnden och miljöverksamheten är att
få ökad tillgänglighet och service, förstärkning av det
miljöstrategiska arbetet och möjlighet till mer
operativt tillsynsarbete. Minskad sårbarhet, ökad
flexibilitet, utvecklad kompetens samt effektivitets
och samordningsvinster.
• Tillsyn -avgiftsfinansierad planerad tillsyn, löpande
tillsyn och ej avgiftsfinansierad tillsyn
• Ej avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete
• Miljöstrategiskt arbete (lokala miljömål)
Miljönämnden ska leda och ansvara för arbetet med
att samordna utformningen av mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av nämndens verksamhet.
Nämnden ska också göra framställningar i målfrågor
till Kommunfullmäktige. Övervaka att de av
fullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten
och
ekonomin
efterlevs
och
förvaltningen handhas på ett rationellt och
ekonomiskt.
Ekonomisk översikt Ramförslag.

1,942

1,962

1,962 1,962

Ramen för IT samverkan ligger inom
Kommunstyrelsens ram.
Investering
Investeringar för IT ligger i Kommunstyrelsens
investeringsbudget.de.

Ekonomisk ram, mnkr
Ramförändring mellan
åren
Miljönämnd, Munkedals
del
Varav
löner/kapitalkostnad
Effektiviseringskrav
Utökning av ram

Budget Budget
2018
2019

1,914

1,934

Plan
2020

Plan
2021

1,934

1,934

Ramen för miljönämnden ligger inom
Kommunstyrelsens ram.
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Övriga nämnder och bolag
Verksamhetsbeskrivning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
är
kommunens
högsta
beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 35
ledamöter vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige
väljer ledamöter i alla nämnder och styrelser samt
fattar beslut i frågor av principiell beskaffenhet och
eller annars av större vikt för kommunen. Sådana
ärenden är mål och riktlinjer för verksamheten,
budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
nämndernas organisation och verksamhetsformer etc.
I Munkedal sammanträder fullmäktige vanligen sju
gånger per år. Sammanträdena är offentliga.
Kommunens revisorer
Kommunens revisorer utses av Kommunfullmäktige
och granskar, på Kommunfullmäktiges uppdrag, enligt
kommunallagen, reglementet och med iakttagande av
god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom
nämnderna. Revisionen ska pröva om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt granska om
räkenskaperna är rättvisande och nämndernas
kontroll tillräcklig. Det ingår även i revisorernas
uppdrag att, i enlighet med lagen om god ekonomisk
hushållning, uttala sig om kommunens resultat är
förenligt med de mål för den ekonomiska
förvaltningen som fastställts av Kommunfullmäktige.

Jävsnämnd
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig
myndighetsutövning
i
ärenden
där
samhällsbyggnadsnämnden
normalt
skulle
ha
ansvaret, men på grund av jäv inte kan fatta beslut.

Ekonomisk översikt, Ramförslag
År

2018

2019

2020

2021

Smånämnder, mnkr

3,0

2,9

2,8

2,8

Ramändring

0,4

-0,2

-0,1

0,0

Kommunfullmäktige

0,9

0,9

0,9

0,9

Revisionens ram

0,7

0,7

0,7

0,7

Överförmyndarnämnden

1,0

1,1

1,1

1,1

Valnämnden

0,4

0,1

0,0

0,0

0,6

0,6

0,6

Jävsnämnd

Ramförändring
Förändrad ram för Överförmyndarnämnden med
0,150 mnkr. Valnämnden som får en ramminskning
på 0,300 mnkr då kommunvalet var 2018. Det
kvarstår 0,100 mnkr till europavalet 2019.

8 § Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång. Förslag till budget för
revisorernas
verksamhet
ska
upprättas
av
fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.
Överförmyndare
Överförmyndarens
verksamhet
är
obligatorisk,
lagstyrd och kontrolleras av Länsstyrelsen och
Justitieombudsmannen. Om någon pga. sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka
sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person
skall tingsrätten besluta om godmanskap för honom
eller henne. När det föreligger fara för skadliga
handlingar eller huvudmannen förlorar kontrollen över
sina tillgångar kan det bli aktuellt att utse förvaltare.
Överförmyndaren har tillsyn över gode männen och
förvaltarna. När det gäller uttag från spärrat konto,
köp/försäljning av fast egendom och andra
ekonomiska beslut måste överförmyndarens tillstånd
inhämtas. När huvudmännens egna inkomster inte
räcker till att arvodera gode mannen eller förvaltaren,
är det kommunen som måste ta den kostnaden.

Möte, fotograf Lotta Karlsson

Valnämnd
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val
till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart
fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EUparlamentet som äger rum vart femte år samt för
kommunala folkomröstningar. Valnämnden har 5
ledamöter.
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Räddningstjänsten mitt Bohuslän
Verksamhetsbeskrivning

Den kommunala räddningstjänsten kan endast drivas
i kommunal regi enligt gällande lagstiftning Lagen om
skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige i Lysekil och
Munkedals kommuner har fattat beslut om att
gemensamt bilda ett kommunalförbund för att bedriva
räddningstjänst i. Från och med 2015 ingår även
Uddevalla kommun som medlem. Administrationen
sköts av Uddevalla kommun.
Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN ansvarar för all
räddningstjänst.
Räddningstjänsten
har
också
uppdraget att arbeta med Lysekil, Munkedal och
Uddevallas kommuners planering inför allvarliga
störningar/händelser.
Beredskapssamordning
vid
extra ordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Där är dock kommunstyrelsen i respektive
kommun den politiska instansen. Räddningstjänsten
deltar
även
aktivt
i
kommunernas
övriga
säkerhetsarbete. Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN
styrs av en politisk direktion. Direktionen styrs med
två ordinarie och två suppleanter från respektive
medlemskommun. I direktionen tas alla politiska
beslut vilket innebär att denna utgör både
kommunstyrelse och Kommunfullmäktige i ett och
samma beslutande organ. Direktionen beslutar om
mål och inriktning av räddningstjänsten Mitt Bohuslän
verksamhet
och
utgör
även
myndighet
för
räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor
och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det
finns
ett
förbunds/räddningschef
som
leder
verksamheten.

Ekonomisk översikt
Ekonomiskt
ramförslag, mnkr
Ramförändring
mellan åren
Räddningstjänst Mitt
Bohuslän

Budget Budget
2018
2019

Plan
2020

Plan
2021

0,5

0,4

0,4

11,0

11,4

11,8

10,5

Munkedals andel i räddningstjänsten Mitt Bohuslän
ingår i Kommunstyrelsens ram enligt ovan.
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har
inkommit med förslag till budget 2019 och plan 20202021. Förbundsdirektionen har godkänt förslaget
2018-04-04 § 11.
Medlemsavgiften för drift samt pensioner
Indexeringar för medlemsavgiften har gjorts med
prisindex enligt upprättad överenskommelse mellan
förbundet och medlemskommunerna.
Medlemskommunernas pensionsåtaganden (pensioner) och långfristigt tagande
(pensionsavsättning), baserar på beräkningar gjorda
av KPKV.
PKV 2,8 % (avser ökade pensionskostnader)=2,7 %
68,4*1,028= 70,4 mnkr.
Medlemsavgift förbundet 2019 (drift) 70,4 mnkr,
varav Munkedals medlemsavgift blir 9,9 mnkr.
Medlemsavgift för förbundets pensioner 5,0 mnkr,
varav Munkedals avgift blir 0,7 mnkr.
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Långfristigt åtagande för förbundet
(pensionsavsättning) är 2,4 mnkr, varav Munkedals
avsättning blir 0,3 mnkr.
Sammanfattningsvis föreslår förbundet att Munkedals
medlemsavgift för 2019 skulle uppgå till 11,0 mkr
(fördelningsnyckel 14,13 %).
Detta innebär att medlemsavgiften för (drift och
pension och avsättning är);.
År 2019: 11,0 mnkr
År 2020: 11,4 mnkr
År 2021: 11,8 mnkr

Kommunfullmäktiges
protokoll
Mål -och resursplanen har reviderats utifrån gällande
beslut. Dnr: KS 2017-5
Antaget KF 2018-09-27 §x
• Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är
oförändrad för år 2018, dvs 23,63 kr.
1. Kommunfullmäktige
beslutar
att
fastställa
nämndernas budgetramar för 2019, med plan för
2020-2021. Välfärdsnämnden föreslås få en
utökad budgetram med 6,0 mnkr för att nämnden
ska ha rimliga förutsättningar att ha budgetbalans
år 2019 utifrån kommunstyrelsens uppdrag till
kommunchef. Finansieringen av utökningen sker
genom den förbättrade skatteprognosen i april.
Under 2018 har ledningen för sektor Omsorg
uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra
verksamhetsförändringar
som
minskar
den
ekonomiska obalansen 2018 och som bidrar till
budgetbalans
2019
uppnås.
Genomförda
verksamhetsförändringar
ska
redovisas
i
delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet för
sektorn.
2. Kommunfullmäktige
beslutar
förstärka
volymbudgeten med 6,1 mnkr utifrån den senaste
förbättrade skatteprognosen i april.
3. Kommunfullmäktige
beslutar
fastställa
investeringsramen för år 2019 till 132,1 mnkr. De
prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en
låneram för nyupplåning för investeringar under
2019 på 98 mnkr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning.
6. Kommunfullmäktige
beslutar
att
Räddningstjänstförbundet
Mitt
budgetram till 11,0 mnkr år 2019.

fastställa
Bohuslän

7. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort det
finansiella
effektiviseringsmålet
utifrån
det
uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen
2018-05-16 §100: ”Verksamhetens nettokostnad
för individ- och familjeomsorgen ska minska och
ska var mindre än 42,9 mnkr år 2019.
Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr”
Sida 35 | 36
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Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2019
Nämndsredovisning

8. Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga
målsättningen är att individ- och familjeomsorgen
nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med
liknande
kommuner
inom
individoch
familjeomsorg.
9. Kommunfullmäktige
beslutar
att
omfördelningsbeslutet som togs i samband med
resursfördelning inom äldreomsorgen för att
närma sig snittkostnaderna tas bort utifrån det
uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen
2018-05-16 §100
10. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunchef i
uppdrag att utreda vilka verksamhetsförändringar
som behöver göras för att äldreomsorgens
kostnader ska minska till samma kostnadsnivå
som gäller för jämförbara kommuner inom
äldreomsorg.
Verksamhetsförändringarna
ska
genomföras inom under åren 2020-2024.
11. 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. Nytt förslag
till resursfördelning ska presenteras till november
2018.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-462

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Strömberg
Ekonomiavdelningen

Styr -och ledningssystem samt
ekonomistyrningsregler för Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna styr- och ledningssystem samt
ekonomistyrningsregler för Munkedals kommun.

Sammanfattning
För att säkerställa att de mål kommunfullmäktige sätter upp för verksamheten
uppnås (enligt KL), att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten
genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring
behövs ett ledningssystem, detta också för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt.
Ledningssystemet kan ses som ett ramverk hur styrning och utveckling av
verksamheten.
Uppdaterad modell
Ett ledningssystem är och måste vara ett levande system som ständigt förbättras
och utvecklas.
Förvaltningen har mot bakgrund av ny politisk organisation samt att man var fjärde
år ska se över styrdokumentet, gjort en översyn av Munkedals styr -och
ledningssystem. Den är nu anpassad utifrån den nya politiska och
förvaltningsorganisation som kommer att gälla från och med 2019-01-01.
Översynen avser styrningen för kommunal verksamhet oavsett organisationsform.
Förändringar
Översynen har främst gjorts av den politiska organisationen och
förvaltningsorganisationen samt dess roller. Benämningarna inom målstyrningen där
nämndernas mål kallades resultatmål kommer framåt heta verksamhetsmål.
Förvaltningens mål som kallades verksamhetsmål kommer framåt att heta
verksamhetsplaner.
I och med översyn av styrmodellen lyfts även uppdatering av regler för ekonomi -och
verksamhetsstyrning upp då de har koppling till varandra. Dessa har uppdaterats och
läggs som bilaga till kommunens styr -och ledningssystem. Därmed upphävs Regler
för ekonomi- och verksamhetsstyrning 2007-01-24 §2 Dnr KS 06/271-040.
Samtidigt görs en uppdatering av kommunens riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv upp. Inför ny mandatperiod
ska de finansiella inriktningsmålen för planperioden ses över och beslutas för att
kunna påbörja kommande budgetprocess för budget 2020 plan 2021-2022. Detta
kommer som ett separat ärende.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen påverkan
Facklig samverkan enligt FAS05
Nej
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Kommunledningskontor

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Samtliga Förvaltningschefer, Revision, Ekonomichef, Kommunchef
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Styrdokument
Styr- och ledningssystem
Munkedals kommun

Ledningssystemet för Munkedals kommun syftar till att vara
verktyget som möjliggör ledning och styrning av kommunens
verksamhet.
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Styr- och ledningssystem för Munkedals kommun
1. Syfte
Kommunen sköter på demokratins grunder och den kommunala självstyrelsen de
angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter. (Lag
2002:249) kommunallagen (KL) 1 kap 1 §. Den beslutande församlingen i
kommunen är kommunfullmäktige KL 3 kap 1 §.
För att säkerställa att de mål kommunfullmäktige sätter upp för verksamheten
uppnås (enligt KL), att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten
genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring
behövs ett ledningssystem, detta också för att säkerställa ett gemensamt
arbetssätt.
Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning och utveckling av
verksamheten och ska ge en heltäckande styrprocess för planering och uppföljning
samt säkerhetsställa god ekonomisk hushållning.
Systemet ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och medarbetare att utföra
sina uppdrag så att kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken.
Ledningssystemet är kommunövergripande vilket innebär att det gäller för samtliga
nämnder och förvaltning. Ett ledningssystem är och måste vara ett levande system
som ständigt förbättras och utvecklas.
Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika processer som alla är beroende av
och överlappar varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1. Grundläggande förutsättningar
o
o
o
o

Gemensam värdegrund
Organisation/roller/fördelning
Styrdokument
God ekonomisk hushållning

2. Omvärldsbevakning
3. Målstyrning
o
o
o
o
o

Vision
Inriktningsmål
Verksamhetsmål
Verksamhetsplaner
Aktiviteter

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

Gemensam värdegrund
Organisation/ansvarsfördelning roller
Styrdokument
God ekonomisk hushållning
2.1 Gemensam värdegrund
Dessa värderingar ska genomsyra det dagliga arbetet inom koncernen såväl
skriftligt som muntligt d.v.s. vårt agerande men även genom våra styrdokument.
Vårt uppdrag är att:
 möta alla med respekt och eftertanke
 stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
 göra mesta möjliga nytta för våra brukare
 arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
 samarbeta för att nå goda resultat
Detta gör vi genom att:
 se till att god etik råder i alla sorters möten
 utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
 alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
 visa respekt för varandras arbete och professionalitet
 underlätta varandras arbete
Förvaltningens åtagande är att hålla värdegrunden levande och känd t ex vid
nyanställningar, arbetsplatsträffar samt för dess uppföljning. En översyn ska ske
vart fjärde år.

2.2 Organisation/ansvarsfördelning/roller
Kommunens organisation är tydlig och känd. I detta avsnitt ingår beskrivning av
kommunens roller, men också ansvarsfördelningen mellan tjänstemän och
förtroendevalda samt det som benämns som den gyllene zonen.
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2.2.1 Organisation

Organisationsschema politik och förvaltning 2019-01-01

Kommunalverksamhet
I kommunens verksamhet ingår ansvar för en stor del av den samhällsservicen.
Bland de viktigaste uppgifterna kan nämnas förskola, skola, socialtjänst och
äldreomsorg.
Politisk organisation
Organisationen ska utgöras av följande politiska organ;









Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd
Valnämnd

Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver detta finns två
parlamentariskt utsedda beredningar;


Beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog.

Ovan beskrivs Munkedals kommunkoncern.
En stor del av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala bolag
(Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, Dingle industrilokaler AB och
Vadholmen Foss 2:81 mfl.) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB,
Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården och Räddningstjänsteförbundet Mitt Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämnds form och IT-
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och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform tillsammans med Sotenäs och Lysekils
kommun (SML).
Kommunförvaltningens organisation
Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra förvaltningar som var för sig
speglar den politiska organisationen. De fyra förvaltningarna benämns.
Kommunstyrelsens förvaltning, Välfärdsförvaltningen, Barn- och utbildnings samt
fritids- och kulturförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningarna ska ansvara gentemot nämnd för att politiska beslut genomförs och
följs upp samt tillser att åtgärder genomförs i enlighet med kommunens beslutade
styrdokument och utifrån lagar.
De olika förvaltningarna leds av en förvaltningschef vilka ansvarar inför
(rapporterar till) nämnden.
2.2.2 Ansvarsfördelning
I Munkedal har vi följande ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och
kommunförvaltning.
Politiken ansvarar för






att de nationella uppdragen till kommunen utförs med god kvalitet
inriktningsbeslut
resurstilldelning/övergripande prioritering
övergripande lokala styrdokument
uppföljning och utvärdering

Kommunförvaltningen ansvar och uppdrag är att






verkställa de politiska direktiven utifrån fattade beslut och inom tilldelade
ramar
stå för fackkunskap inom sina respektive sakområden
ta fram objektiva beslutsunderlag
upprätthålla effektivitet och kvalitet
ta initiativ till utveckling

Gyllene zonen, mötet mellan förtroendevalda och tjänstemän präglas av







respekt, tillit och förtroende
medvetenhet om politikers och tjänstemäns olika roller
tydliga ömsesidiga förväntningar
kompromissvilja
gemensam målbild för verksamheten
kommunchefens och kommunalrådets medvetenhet om och förmåga att
utöva sina respektive uppdrag som länk mellan politik och förvaltning

Detta kan sammanfattas i bilden nedan.

Roller
Politik (vad)

Gyllene zonen

Tjänstemän (hur)

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

•Dialog
•Öppenhet
•Förtroende
•Tillit
•Medvetenhet

•Utföra/verställer
•Belyser, beskriver, analyserar,
•Objektiv
•Expert inom respektive område
•Uppföljning/utvärdering
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2.2.3 Roller
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid allmänna val och är det högsta
beslutande organ. Ärenden som beslutas i fullmäktige är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, och kan delas in i tre områden:




Ärenden av principiell beskaffenhet (Budget, bokslut, bostadsförsörjning,
detaljplaner)
Ärenden av större vikt
Speciallagstiftning (Översiktsplan, taxor mm)

Kommunfullmäktige är huvudman för all kommunal verksamhet oavsett om den
styrs via kommunallagen eller speciallagstiftning som t ex Plan- och bygglagen,
Skollagen, Socialtjänstlagen etc.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma
nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolagsverksamhet.
Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och
ansvara för den egna förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet.
Välfärdsnämnd
Välfärdsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg
samt stöd och särskild service.
Barn och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet.
Kultur och fritidsnämnd
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsområdet.
Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för teknisk förvaltning och ärenden inom
plan- och byggområdet.
Jävsnämnd
Nämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha ansvaret, men på grund av jäv inte
kan fatta beslut.
Kommundirektör
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman tillika chef för
förvaltningscheferna och biträder kommunstyrelsen i att leda kommunkoncernen
mot politisk vision och målbild samt att utöva dess uppsiktsplikt över nämnder och
bolag.
Förvaltningschef
Förvaltningschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och
utvecklingsfrågor inom förvaltningen och har dessutom ett övergripande ansvar för
”koncernen” Munkedal.
Avdelningschef
Avdelningschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och
utvecklingsfrågor inom hela avdelningen.
Enhetschef
Enhetschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och
utvecklingsfrågor inom enheten och har ett övergripande ansvar för enheten.
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Medarbetare
Att vara anställd i kommunen innebär att agera som en företrädare för Munkedals
kommun och stärka förtroendet hos allmänheten. Samtliga chefer och medarbetare
ska utgå ifrån Munkedals kommuns värdegrund.

2.3 Styrdokument
Styrdokumenten ska påverka organisationen så att den arbetar i beslutad
inriktning. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända, och regelbundet följas upp.
Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år.
Grunden för ledningssystemet är planering och uppföljning av kommunens resurser
kopplat till verksamhetens mål.

2.4 God ekonomisk hushållning
Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv. God ekonomisk hushållning handlar om att
styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett
långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, krävs att varje generation står för de
kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få
betala, inte bara för den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare
generationers överkonsumtion.
I riktlinjerna anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som
gäller över planeringsperioden. Avstämning av dessa mål ska genomföras inför den
årliga budgetprocessen och uppföljning/analys ske i bokslut samt vid
planeringsperiodens slut.
Inför varje budgetår kommer i mål- och resursplanen (MRP) att anges finansiella
resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen.
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget med plan för
verksamheten och ekonomin. Budgeten ska innehålla en treårsplan för ekonomin,
där budgetåret är planens första år.
Budgeten ska också innehålla finansiella mål och verksamhetsmål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att:
- Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.
- En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller utvecklats
i en positiv riktning i förhållande till målformuleringen.
Övergripande ekonomiska styrprinciper
Munkedals kommun styrs av kommunfullmäktiges fastställda MRP
(budgethandling).
o Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Munkedals kommun har
god ekonomisk hushållning. Alla har detta ansvar inom sitt verksamhetsområde
och inom ramen för sin budget
o De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse. Ekonomin sätter
gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande
nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.
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o Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och
resursavstämmas före genomförande. Detta gäller även övergripande policys,
planer och projekt som kommer att inverka på verksamheterna.
o Resultatet ska ligga på en nivå som säkrar överskott. Överskott är en förutsättning
för att finansiera de investeringar som görs.
o Blir resultatet negativt måste det regleras inom två år enligt balanskravet där
intäkterna varje år måste balansera kostnaderna.
o Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar med egna medel över tiden,
vilket kräver överskott i driftbudgeten. Lån ska endast ses som ett sätt att tillfälligt
utjämna större variationer i investeringsbehoven.
MPR:s angivna ramar för verksamheterna utgör den yttersta restriktionen för
respektive nämnd. Om resurserna inte räcker till för den planerade/pågående
verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom den
angivna ramen. För styrningen, uppföljningen, rapporteringen och kontrollen av
verksamhet och ekonomi har Kommunfullmäktige fastställt regler för ekonomistyrning, Munkedals styr och ledningssystem och reglemente för intern kontroll.
För en mer detaljerad beskrivning av kommunens ekonomistyrning hänvisas till
dokumentets bilaga 1, ekonomistyrning.

3. Omvärldsbevakning/analys
Omvärldsbevakning ingår som en andra byggkloss, för att kommunen ska ha en
god handlingsberedskap inför framtiden. Omvärldsbevakning ska ge ett underlag
för att bedöma trender och förväntad utveckling.

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





Målen anger vad verksamheten ska uppnå samt vilka resurser de har att
tillgå för att uppnå målen.
Målen måste vara mätbara och uppföljningsbara samt vara av betydelse för
god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt.
Målen ska vara realistiska
Målen ska vara accepterade och kända i organisationen

Modellen beskrivs enligt bilden på nästa sida.

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 10 av 13

255

Vision

Inriktningsmål

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

•utifrån politiska prioriteringar
•i dialog med förvaltning och med stöd av omvärldsanalys
•gäller över planeringsperioden och antas av Kommunfullmäktige
•kan vara gemensamma eller destinerade till olika nämnder

Förtroendevalda

Verksamhetsmål

Verksamhetsplaner

Aktiviteter

•utifrån inriktningsmål och kopplas till resurser
•gäller över en budgetåret och antas av nämnd
•målen ska följas upp med olika mått
•sker i dialog med respektive nämnd
•kan vara gemensamma eller destinerade till olika
verksamhetsområden

•Planer satta uifrån verksamhetsmålen
•varje verksamhet kan ha specifika planer
•planen kan följas upp med olika mått
•Planer ska göras för varje förvaltning
•kopplas till budgetprocessen

Förvaltningen

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

4.1 Vision
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för Munkedals kommun.
Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare.
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!
Länk till kommunens vision:

http://www.munkedal.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/visioner-ochframtidsideer.html

4.2 Inriktningsmål
Kommunfullmäktige antar inriktningsmål utifrån visionen och politiska
viljeinriktningen, dessa gäller över mandatperioden. Framtagande av målen sker i
den politiska församlingen. Med inriktningsmålen formulerar förtroendevalda en
inriktning för verksamhetens utveckling. Inriktningsmålen antas av
kommunfullmäktige efter varje nytt val. Målen kan vara kopplade till resurser,
behov av eventuell förändring av resurstilldelning ska beaktas vid fördelning av de
ekonomiska resurserna.

4.3 Verksamhetsmål
Nämnderna fastställer verksamhetsmålen årligen utifrån
vision/omvärldsbevakning/inriktningsmål.
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Det handlar om en konkretisering av inriktningsmålen. Målen ska vara uppföljningsoch mätbara. Varje mål ska därför kopplas ihop med god mix av olika mått. Mått
kan t.ex. delas in i resurs, produktion eller verksamhetsresultat.
För att få en god följsamhet tas målen fram i dialog med verksamhetsföreträdare.
Målen kan vara kopplade till tillgängliga resurser, förändringar av ekonomiska
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Detta ska beaktas vid
varje budgetår. Målen och måtten antas årligen av nämnderna i april/maj.

4.4 Verksamhetsplaner
Respektive förvaltning upprättar varje år verksamhetsplaner. I planen ska framgå
vilka åtaganden som förvaltningen måste ta på sig för att uppnå inriktnings- och
verksamhetsmålen samt det uppdrag som åvilar förvaltningen i form av lagar och
förordningar. Planen godkänns av nämnderna i december i samband med att
nämndens detaljbudget går upp. Till varje plan kan det kopplas mått.

4.5 Aktivitet
Utifrån verksamhetsplan ska varje enhet/arbetsplats ta fram aktiviteter för hur man
ska uppnå verksamhetsplanen.
Sammanfattning
Vision
Antas av KF
Gäller för 10-20 år
Grund för
målstyrningsarbetet

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

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

Verksamhetsplaner
Godkänns av nämnderna
Gäller 1 år
Utgångspunkt från
verksamhetsmålen och dess
mått
Planerna ska kopplas till
aktiviteter

5. Uppföljning
Den fjärde delen i styr- och ledningssystemet är uppföljning. För att kommunens
styrsystem ska fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett systematiskt och
regelbundet sätt samt innehålla både ekonomi, prestationer och kvalitetsaspekter.
Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete, visa graden
av måluppfyllelse, ge underlag för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder,
omfördela resurser mm.
Uppföljning sker årligen av verksamhetsmål och ekonomi i april och augusti samt
årsredovisning. Ytterligare ekonomiska uppföljningar sker i februari och oktober.
Uppföljning av internkontroll och det systematiska kvalitetsarbetet inom skola och
omsorg sker årligen i december.
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5.1 Styr -och uppföljningsprocess
Mål
Politisk nivå

Förvaltnings nivå

Uppföljning

Kommunfullmäktige Antar vision och övergripande
inriktningsmål över
mandatperioden samt årligen
beslutar om budgetramar

Följer upp och utvärderar
nämndernas måluppfyllelse
samt resursutnyttjande

Kommunstyrelsen

Beslutar om verksamhetsmål,
internbudget, internkontrollplan
för sin förvaltning

Följer upp och utvärderar mål,
internbudget och
internkontrollarbetet samt
bereder till
Kommunfullmäktige

Nämnder

Beslutar om verksamhetsmål,
internbudget, internkontrollplan

Följer upp och utvärderar mål,
internbudget och
internkontrollarbetet

Förvaltning

Tar fram verksamhetsplaner där
politiska mål och nationell
lagstiftning vägs samman

Förvaltningschef följer upp och
rapporterar till nämnd

Enhet

Upprättar aktiviteter utifrån
verksamhetsplanerna

Enhetschefer följer upp och
rapporterar till avdelningschef.
Avdelningschef till
förvaltnignschef

6. Bilaga 1. Regler för ekonomistyrning
Ekonomistyrningsreglerna innehåller ramverket för den styrmodell
kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens
verksamheter sker.
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Välj typ av styrdokument »
Styr -och ledningssystem
Munkedal Bilaga 1.
Ekonomistyrning
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Inledning
Ekonomistyrningsreglerna innehåller ramverket för den styrmodell genom vilken
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens
verksamheter sker. Principerna för ekonomistyrning avser i första hand förhållandet
mellan kommunfullmäktige/kommunstyrelsen och nämnderna.
Syftet med de ekonomiska reglerna är att skapa helhetssyn i förhållandet mellan
verksamhet och ekonomi så att kommunens resurser används på bästa sätt.
Ekonomistyrningen ska leda till en kultur i organisationen som bidrar till att nå
kommunens övergripande målsättningar för ekonomi och verksamhet.
Kommunens styrning av de kommunägda bolagen sker genom särskilda
ägardirektiv.
Lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning ska vara en given utgångspunkt
i den ekonomiska förvaltningen.

Styrning av ekonomi och verksamhet
Budgeten, det vill säga mål- och resursplanen (MRP), är det viktigaste verktyget för
styrning och ledning i Munkedals kommun. Planen ska innehålla finansiella mål och
verksamhetsmål för kommunens olika verksamheter som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning. Den ska gälla för det kommande kalenderåret samt
innehålla en plan för de därefter kommande två åren.
För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som
gäller för kommande år, tar kommunfullmäktige beslut om skattesats och budget i
juni månad. I samband med val fastställs budgeten av det nya fullmäktige i
november.
Syftet med ett tidigt budgetbeslut är att ge nämnderna mer tid för
internbudgetarbete och möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan
genomföras redan före årsskiftet. I slutet av april lämnar nämnderna in sina
budgetskrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, verksamhetsmål
med mått samt konsekvensbeskrivningar av den preliminära ramens påverkan på
verksamheten.
Anvisningar och tidplan för ekonomiprocessen tas fram av ekonomiavdelningen.
Munkedals styrmodells målstyrningskedja utgår ifrån kommunens vision samt den
politiska viljeinriktningen för mandatperioden. Med detta som grund beslutar
kommunfullmäktige om inriktningsmål för verksamheten och ekonomin inför varje
ny planeringsperiod. De finansiella inriktningsmålen fastställs i riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning och bryts ner till resultatmål i mål -och resursplanen.
För en mer detaljerad beskrivning av kommunens styrmodell, se dokumentet Styroch ledningssystem i Munkedals kommun.
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Resultatansvar
De grundläggande relationsprinciperna avseende ekonomi och verksamhet som
gäller mellan kommunfullmäktige och nämnderna är följande:
 Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad driftbudgetram. Hänsyn ska tas till kommunfullmäktiges vision och inriktningsmål.
 Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna
inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
 Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska
resurser utan att finansieringen är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför
ekonomiska konsekvenser (t ex utbyggnader eller beslut om förändrad
verksamhet) skall kostnaderna redovisas i beslutsunderlag både för innevarande år
och på längre sikt, t ex helårseffekt av driftkostnader.
 Om nämnd begär tilläggsanslag är det kommunfullmäktige som är beslutsinstans.
Ekonomiavdelningen ska avge skriftligt yttrande som en del i beslutsunderlaget i
varje enskilt tilläggs- och omdisponeringsärende.
 Nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot nämndens eget kapital. Ett resultat
som förs över skall vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten,
och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte
hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar om
eventuella tolkningar och undantag.
 Ansvaret för att ta fram erforderliga uppgifter för resultatöverföring åligger i
första hand respektive nämnd/förvaltning. När det inte är möjligt att redovisa
utifrån mätbara tal sker en bedömning utifrån verksamhetsberättelse och
diskussioner under bokslutsberedningen.
 Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd
för den aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel på användning
är strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning
och tillfällig personalförstärkning. Den ordinarie verksamheten skall dock
inrymmas inom den budget som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret.
 Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna kapitalet ska begäran
om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i kommande
budgetarbete.
 Underskott/negativt eget kapital skall avbalanseras snarast och senast inom 2 år.
Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen
ska delges kommunstyrelsen.
 En nämnds egna kapital får högst vara

+/- 3 % av nämndens budgetram.

 En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/
analys och beslut om särskilda åtgärder.
 I anslutning till ekonomisk uppföljning ska nämnden lämna en skriftlig analys och
kommentar till över-/underskottets uppkomst. Om resultatet innebär ett underskott
ska nämnden senast till nästa rapporttillfälle redovisa för kommunstyrelsen vilka
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beslut nämnden tagit för att underskottet skall täckas och vilka konsekvenser de
får.
 Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultat i samband med att
årsredovisningen behandlas.
Ovanstående synsätt innebär att nämnderna utgör en förenklad form av
balansräkningsenheter. Nämnderna har med detta system möjligheter att bygga
upp ett eget kapital som kan disponeras vid behov efter kommunfullmäktiges
godkännande.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet
För att kommunens styrsystem skall fungera måste uppföljningsprocessen skötas
på ett systematiskt och regelbundet sätt i tiden samt innehålla både ekonomi,
prestationer och kvalitetsaspekter.
Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete, visa graden
av måluppfyllelse, ge underlag för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder,
omfördela resurser med mera.
Anvisningar och riktlinjer för uppföljning av ekonomi och verksamhet tas fram av
ekonomiavdelningen för kommunen/koncernens rapporter.
Nämnden/förvaltningschefen ansvarar för att anvisningar lämnas för hur
verksamheten skall följas upp och hur rapporteringen ska ske inom den egna
nämnden.
Månadsrapporter
Månadsrapporter med en helårsprognos ska lämnas efter två månader och tio
månader. Vid negativa avvikelser i prognosen ska nämnden vidta åtgärder som
rapporteras till kommunstyrelsen nästkommande rapporttillfälle. Under året bör
nämnderna kontrollera det ekonomiska utfallet och budgetavvikelser genom att
göra regelbundna avstämningar av det ekonomiska utfallet.
Delårsrapport
Delårsrapport upprättas vid två tillfällen under året. Första delårsrapporten görs
efter 4 månader och det andra efter 8 månader. Uppföljningen innehåller
ekonomiskt resultat för kommunen och koncernen (8 månader) samt en årsprognos
för kommunens utfall jämfört med budget. Nämnder/bolag skall också redovisa en
uppföljning av målsättningar, utveckling av verksamheterna vad gäller volym och
kvalitet, viktiga händelser samt uppföljning av investeringsbudgeten.
Årsredovisning
Årsredovisningen innehåller både det ekonomiska resultatet för
kommunen/koncernen men även en uppföljning av fullmäktiges fastställda
inriktningsmål.
Nämndernas resultat redovisas och ligger till grund för bedömningen av nämndens
resultatansvar.
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Investeringar
Nämndernas ansvar omfattar även kapitalkostnaderna. Med kapitalkostnader avses
avskrivningar och intern ränta.
För att ge en rättvisande bild av kapitalanvändning belastas
nämnderna/förvaltningarna med kostnader för det kapital som bundits i
verksamheten.
Kapitalanskaffningen, det vill säga hur tillgångarna skall finansieras, är en central
fråga och beslutas av kommunfullmäktige.
Investeringarna aktiveras tertialvis. Pågående arbeten aktiveras när
anläggningen/investeringen är färdigställd.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-457

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
och hantering av resultatutjämningsreserven för planeringsperioden 2020–2023.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar om inriktningsmål för verksamhet och finans inför varje
ny planeringsperiod.
Riktlinjerna har för avsikt att ta höjd för ett mer långsiktigt perspektiv på kommunens
ekonomiska styrning. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att
betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden
och omständigheter.
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven
ligger de långsiktiga finansiella inriktningsmålen för planperioden 2020–2023 och
fastställs av kommunfullmäktige.
Förslag till finansiella inriktningsmål för kommande planeringsperiod 2020-2023 är:
1. Resultatmål
Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter och
bidrag, ska lägst uppgå till 2 %.
2. Investeringsmål
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 %, i
genomsnitt under planperioden.
3. Skuldsättning
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad.
Inför varje kommande budgetår kommer finansiella resultatmål (kortsiktiga)
fastställas av kommunfullmäktige i kommunens planeringsförutsättningar. Målen
redovisas i kommunens mål och resursplan.
I övrigt har endast redaktionella ändringar genomförts.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
God ekonomisk hushållning för Munkedals kommun
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Kommunledningskontor

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Kommunledningskontor

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten, kommunchef

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

266

Riktlinjer för
god ekonomisk hushållning
och
hantering av
resultatutjämningsreserven

267

Dokumentbeskrivning
Dokumenttyp:

Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler

Fastställt av:

Kommunfullmäktige

Antagningsdatum:

2018-11-29

Diarienummer:

Dnr KS 2018-457

Gäller till och med:

Tillsvidare

Dokumentansvarig / Handläggare:

Ekonomichef

Revisionshistorik:

Reviderad
2013-11-28 § 95
Reviderad KS 2013-177 2014-11-27 § 84
Reviderad KS 2017-72 2017-03-01 § 17

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 2 av 6

268

Bakgrund
I kommunallagen kapitel 11, 1§ ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för kommunen.
De lokala riktlinjerna bör ta sin utgångspunkt i kommunens ekonomiska ställning,
vilka faktorer som främst kommer att påverka dess verksamhet och ekonomi i
framtiden samt en bedömning av faktorernas betydelse och påverkbarhet. Det kan
till exempel gälla planerade investeringar, låneskulder och det totala
pensionsåtagandets påverkan på resultat och ställning.
Om kommunen har inrättat en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även
omfatta hanteringen av den. Kommunens riktlinjer bör reglera när medel ska
avsättas till reserven, hur de avsatta medlen får användas och villkoren för
användning. Det främsta syftet med resultatutjämningsreserven är att kommuner
ska få möjligheter att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre
förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariationer.
Munkedals kommuns ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav.
I dessa riktlinjer anges de finansiella inriktningsmålen för planperioden 2020-2023.
Inriktningsmålen ses över vart fjärde år i samband med val.

God ekonomisk hushållning
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett
längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna
innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.
Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att
förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av
investeringar.
Riktlinjerna har för avsikt att ta höjd för ett mer långsiktigt perspektiv på
kommunens ekonomiska styrning.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att
varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den
konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation förbrukat. Kommunen skall ange en tydlig ambitionsnivå för den
egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör
utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning,
anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter.
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella
mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
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Finansiella inriktningsmål (långsiktiga)
I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning anges de finansiella inriktningsmålen
(långsiktiga).
För planperioden år 2020-2023 fastställs följande tre finansiella inriktningsmål;
1. Resultatmål
 Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter
och bidrag, ska lägst uppgå till 2 %.
2. Investeringsmål
 Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 %, i
genomsnitt under planperioden.
3. Skuldsättning
 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad
Inför varje kommande budgetår kommer finansiella resultatmål (kortsiktiga)
fastställas av kommunfullmäktige i kommunens planeringsförutsättningar. Målen
redovisas i kommunens mål och resursplan.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens
förmåga att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Enligt beslutad målstyrningsmodell i kommunens styr -och ledningsdokument
benämns de långsiktiga målen för inriktningsmål. Målen ska anges i kommunens
budgetdokument.

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning skall ske både i delårsrapport
och årsredovisning.
Det är kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen utvärderar uppfyllelsen av
de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen skall även göra en
samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att
kommunstyrelsen skall kunna göra denna bedömning är det viktigt att kommunfullmäktige anger en lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning
skall ha uppnåtts.
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att:


Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.



En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller
utvecklats i en positiv riktning i förhållande till målformuleringen.
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Riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR)
Lagstiftningen ska ge kommuner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar
reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet
med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under
vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är
svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.
Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga
neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen.
Avsikten med RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt
nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte
hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller
användas för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen.
I samband med behandling av kommunens budget eller årsredovisning, tas beslut
om huruvida en avsättning till resultatutjämningsreserven ska ske, eller om
användning av reserven.
Beslut i budget om reservering till eller ianspråktagande av resultatutjämningsreserv kan revideras vid bokslut när utfallet är känt. Eftersom resultatet kan förändras mellan budget och bokslut till följd av förändrade skatteintäkter, är det rimligt att ett nytt beslut om faktisk reservering eller ianspråktagande till reserven tas
vid bokslut.

Avsättning
Reservering till reserven får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta
av den del av årets resultat efter balanskravsutredningar som överstiger:
 en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning eller
 två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, om en kommun eller ett landsting har ett negativt eget kapital inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.
Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att ianspråktagandet endast kan
göras av de medel som redan finns reserverade i resultatutjämningsreserven.
Tanken är inte att resultatutjämningsreserven ska möjliggöra en permanent
/varaktig överbeskattning där överskotten årligen sparas för framtiden. En stor
resultatutjämningsreserv ska inte heller göra det möjligt att under en längre tid ha
en nivå på skatteuttaget som är lägre, alternativt en kostnadsnivå som är högre, än
vad som är långsiktigt hållbart.
Om en kommun har byggt upp en resultatutjämningsreserv så får hela eller delar
av behållningen räknas in i budgeten för att täcka upp om de beräknade intäkterna
är lägre än kostnaderna när de prognostiserade skatteintäkterna ökar svagt till följd
av en svag samhällsekonomisk utveckling. Förutsättningen är att en reserv byggts
upp.
Som kriterier för reservering till resultatutjämningsreserven ska både resultatnivå
och storleken på det egna kapitalet vägas in, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensioner. Ett tak måste fastställas för hur stort belopp som sammanlagt får finnas
i reserven. Mot bakgrund av att Munkedals kommun har en relativt hög
skuldsättning samt höga borgensåtaganden får resultatutjämningsreserven
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maximalt uppgå till 10 mnkr. Resultatutjämningsreservens utgående värde år 2017
är 10 mnkr som är vad reserven maximalt får uppgå till.

Användning
Resultatutjämningsreserven är avsedd att utjämna normala svängningar i
intäkterna över konjunkturcyklerna. Reserven ska möjliggöra för kommunen att
hantera den osäkerhet som ligger i konjunkturmässiga variationer i
skatteunderlaget.
För Munkedals kommun tillämpas modellen att en prognos av det årliga
underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga
utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när uttag ska få göras
ur RUR.
Om kraven för disponering av RUR är uppfyllda finns två olika scenarier;


Använda RUR för att täcka ett eventuellt negativt balanskrav
(SKLs skatteunderlagsprognos från december).



Använda RUR i budgetarbetet för nästkommande år
(SKLs skatteunderlagsprognos från april innevarande år).

För kommunen gäller vidare att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det
vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll.
Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen.
Två kriterier ska alltså vara uppfyllda:
1)

förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga det
genomsnittliga skatteunderlaget.

2)

balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att
nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker).

Balanskrav och Balanskravsutredning
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter
balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justeringar för förändringar av
resultatutjämningsreserven (balanskravsresultatet).
I förvaltningsberättelsen ska även upplysning lämnas hur tidigare räkenskapsårs
negativa balanskravsresultat har reglerats och det balanskravsresultat som är kvar
att återställa.
Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av resultatutjämningsreserv.
Förändring av resultatutjämningsreserven hanteras inom balanskravsutredningen
som en justeringspost.
En resultatutjämningsreserv inom balanskravsutredningen ger varken påverkan på
redovisningen, årets resultat eller ekonomiska nyckeltal.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-441

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Strömberg
Controller, Ekonomienheten

Planeringsförutsättningar Budget 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar upprättade planeringsförutsättningar för budget 2020

Sammanfattning
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige planeringsförutsättningar, vilka
tillsammans med verksamhetens inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta
upp kommande budgetprocess.
I planeringsförutsättningarna görs antagande om:




Finansiella resultatmål för budget 2020
Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna)
Tidsplan för budgetprocessen

Årets finansiella resultatmål
De finansiella resultatmålen för budget 2020 utgår från de finansiella
inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023.
Befolkningsantagande
Ett viktigt datum för det kommande året är den 1 november då invånarantalet
fastställs för det nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning (budget 2020).
Antal invånare i Munkedals kommun var i augusti 2018 var 10 470 invånare.
Prognosen för antalet invånare år 2019 är 10 505 invånare. Antagandet av invånare i
budget 2020 förslås vara rimlig att lägga på 10 500 invånare för skatteberäkningen i
budget 2020.
Tidsplan för budgetprocess
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2020 med plan 2020–2021.
Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2019.
Förslaget utgår från att kommunfullmäktige behandlar kommunens mål -och
resursplan (MRP) budget 2020 med plan 2021-2022 i juni månad. Detta då
nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller
för kommande år och ge dem mer tid för internbudgetarbete och möjliggöra att
verksamhetsförändringar kan genomföras redan före årsskiftet för beslutad ram
2020.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Planeringsförutsättningarna utgår från god ekonomisk hushållning.
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Kommunledningsgruppen
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Sammanfattning
Inför ny mandatperiod ska de långsiktiga inriktningsmålen både för verksamhet och finans
ses över.
Planeringsperiod är den period som de långsiktiga inriktningsmålen gäller. Tre år på
mandatperiod och ett år in på nästa mandatperiod. Det vill säga, år 2020-2023. Det är
kommunfullmäktige som antar de långsiktiga inriktningsmålen.
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige planeringsförutsättningar, vilka
tillsammans med verksamhetens inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp
kommande budgetprocess.
I planeringsförutsättningarna görs antagande om:
 Finansiella resultatmål för budget 2020
 Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna)
 Tidsplan för budgetprocessen
Inriktningsmål för verksamheten för planperioden kommer att arbetas fram av den politiska
församlingen och beslutas i kommunfullmäktige i februari 2019.

Budgetprocess – våren 2018 nedbrytning av kommunfullmäktiges mål
Första steget efter att planeringsförutsättningar antagits är att beräkna skatteintäkterna för
budgetåret och planåren.
Beräkningen bygger på antagande av befolkningsutvecklingen (antal invånare per 1 nov) för
Munkedal. Munkedal utgår från de prognoser SKL (Sveriges kommuner och Landsting)
presenterar. Första skatteprognosen kommer i februari 2019 och är underlaget för
beräkningarna. Det skatteprognosunderlag som kommer i april är styrande och ska tas med
i slutliga beräkningarna för budget 2019.
Avsättningar gör till kommunövergripande poster samt de finansiella målsättningarna.
Efter beräkning av skatter och bidrag samt avsättningar kan preliminära ramar lämnas till
nämnderna med föregående års ramar som utgångspunkt.
Parallellt med detta arbete ska nämnden arbeta med verksamhetsmål. Detta ska ske med
utgångspunkt från Kommunfullmäktiges inriktningsmål för verksamheten. Målen bör tas
fram i god dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska också ha en tydlig koppling till
tilldelade resurser och vara mätbara.
I slutet av april lämnar nämnderna in budgetskrivelser med förslag till drift och
investeringsbudget, med konsekvensbeskrivningar utifrån förutsättningarna.
I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- och resursplan (MRP) budget 2020
med plan 2021-2022.
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Målsättningar
Verksamhetens inriktningsmål för planperioden 2020–2023
Nya inriktningsmål ska fastställas av den nya politiska församlingen som gälla över
planeringsperioden 2020–2023 med övervältring med ett år på nästkommande
mandatperiod. Arbetet kommer att startas upp i december för att kunna beslutas i
kommunfullmäktige i februari 2019 så att nämnderna ska ha möjlighet att påbörja
nedbrytningen av mål till nämnderna i kommande budgetprocess för budget 2020.

Verksamhetens verksamhetsmål 2020
Nämnderna ska konkretisera inriktningsmålen till verksamhetsmål för budget 2020. Målen
ska vara uppföljningsbara och mätbara. Det är viktigt att koppla de politiska ambitionernas
nivå med resurser.
Vanligtvis antas förslag till ekonomiska ramar och verksamhetsmål i april av nämnderna, men
för budget 2020 får man pga. valår och ny politisk församling fram till september att godkänna
verksamhetsmål och mått.

Finansiella inriktningsmål för planperioden 2020-2023
Inför kommande planeringsperiod sker en översyn av de finansiella målen och tas upp för
beslut i kommunfullmäktige 2018-11-29 samtidigt som planeringsförutsättningarna lyfts
upp.
Förslaget på finansiella inriktningsmål som beslutas i riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning och Resultatutjämningsreserv 2020–2023 är:
1. Resultatmål
 Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter och
bidrag, ska lägst uppgå till 2 %.
2. Investeringsmål
 Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 %, i genomsnitt
under planperioden.
3. Skuldsättning
 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska
kommunens skuldsättningsgrad

Finansiella resultatmål, budget 2020
De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, av de finansiella inriktningsmålen.
Med utgångspunkt från ovannämnda inriktningsmål tas resultatmål fram för budget 2020.
Förslaget på finansiella resultatmål:
1. Årets resultat
skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.
2. Investeringsmål
självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 74 %*
3. Skuldsättning
under 2020 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till
att amortera på låneskulden.
*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens reinvesteringar.
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Förutsättningar för uppstart budgetprocess
Befolkningsutveckling (invånarantalet)
Antagandet om befolkningstalet ligger till grund för beräkning av skatteintäkterna för de
kommande budgetåren. För budget 2019 fastställdes invånarantagandet till 10 450 invånare
och med en ökning av invånare med 50 personer per år fram till 2021.
Ett viktigt datum för det kommande året är den 1 november då invånarantalet fastställs för
det nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning. Nedan finns en beskrivning av hur
det sett ut över tid avseende kommunens egna budgetantaganden och hur utfallet 1
november har sett ut samt SCB prognos.
Utifrån det senaste utfallet jan-aug 2018 och SCB:s senaste befolkningsprognos så är
antagandet att fastställa invånarantalet till 10 500 invånare för beräkning av skatteintäkter,
budget 2020 rimlig.
Förslag: Antagandet i budget 2020 är 10 500 invånare för skatteberäkning.
Målgrupp
Födda
Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasium
Övriga åldrar
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Totalt invånare
Befolknings
antagande, 1 nov
året före, budget

Grupp

Utfall

år

2017

0
1-5
6
7-15
16-18
19-64
65-74
75-79
80-84
85-89
90+

124
618
124
1 035
370
5 604
1 383
431
372
232
130
10 423

Utfall
2018
jan-aug
71
600
148
1 070
343
5 610
1 365
495
371
256
141
10 470

Prognos

Prognos

Prognos

Prognos

2018

2019

2020

2021

120
604
143
1 060
359
5 603
1 350
487
357
249
128
10 459

122
613
120
1 095
357
5 599
1 331
532
352
247
137
10 505

124
613
130
1 112
356
5 582
1 338
572
341
250
140
10 557

125
620
124
1 130
364
5 590
1 312
589
340
251
147
10 592

10 260

10 450

10 500

10 550

Utveckling av skatter och statsbidrag 2020 plan 2021-2022
Senaste prognosen från SKL är cirkulär 18:35, från 28 september för planperioden 2020-2021
.
Belopp i Mnkr
Skatteintäkter
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Summa skatter o bidrag
Aviserat generellt bidrag*
Summa
Förändring i %
Skatter och bidrag
Förändring i mnkr
Antaganden antal invånare
1 nov året innan

Budget
2018 fast
473
126
15
-2
0
24
635
11
646

Budget
2019 fast
493
129
21
5
1
24
672
7
679

Plan
2020
495
142
22
7
1
24
692
4
696

Plan
2021
513
146
22
7
1
24
713
0
713

Plan
2022
533
149
22
4
1
24
733
0
733

2,1 %
13

5,1 %
33

2,5%
17

2,4%
17

2,7%
19

10 260

10 450

10 500

10 550

10 550
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Tidsplan för MRP, budget 2019
Förslag till tidsplan för budgetprocessen för budget 2020 utifrån Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2019
Budgetprocess, budget 2020
Nämnd

Tidpunkt

Aktivitet

Beskrivning ärende

Handläggare

Ekonomichef

Beslut

1. Anta riktlinjer för god ek. hushållning
(Finansiella inriktningsmål för planeringsperioden 2020–2023)
2. Planeringsförutsättningar budget 2020 plan 2021–2022
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)

2018 höst

Kommunfullmäktige

29 november

2019 vår

Beslut

Förslag till inriktningsmål för planeringsperioden 2020–2023

Kommunfullmäktige

11 februari
(klar 28/1)
25 februari

Beslut

Förslag till inriktningsmål för planeringsperioden 2020–2023

Nämndsmöte

Senast 30 april

Beslut

Budget 2020, plan 2021–2022
Förvaltningschef
- konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt investeringsplan. Samverkad av
resp. nämnd
(Förslag till verksamhetsmål med mått kopplat till ekonomisk ram beslutas
senast i september).

Kommunstyrelsen

10 juni
(Klar 28/5)

Beslut

1. Kommunstyrelsens budget 2020, plan 2021–2022
-Konsekvensbeskrivning utifrån prel.ram samt investeringsplan

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

27 juni

Beslut

Nämndsmöte

December

Beslut

KS presidier och
nämndspresidie

December/
januari

Genomgång

Kommunchef
Kommunchef

Ekonomichef

2. Kommunens mål -och resursplan, budget 2020, plan 2021–2022
Beslut om skattesats samt borgesnavgift
1. Kommunens mål -och resursplan, budget 2020, plan 2021–2022.
Ekonomichef
2. Fastställa skattesats
3. Borgesnavgift fastställs
Återkoppling nämnd. Internbudget 2020 plan 2021–2022, inkl. verksamhetsmål Förvaltningschef
och verksamhetsplaner 2019
Internkontroll uppföljning 2019/Plan 2020 nämnd
Internkontroll uppföljning 2019/Plan 2020 samtliga nämnder och bolag

Förvaltningschef
Återkoppling till
presidiet från nämnd
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2016-272

TJÄNSTESKRIVELSE

Komplettering av överenskommelse om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk, kompletteras i enlighet med nya
bestämmelser i HSL och SoL. Från den 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om
pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel.

Sammanfattning
Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälsooch sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.
De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om
personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande
medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med
spelmissbruk eller spelberoende.
Denna överenskommelse föreslås kompletteras för att även omfatta personer med
spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen.
I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i
med giltighet 2017-04-01 – 2020-12-31.
Västkoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att ställa sig bakom förslag om
komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med
spelmissbruk, samt att rekommendera kommunalförbunden besluta att
rekommendera sina medlemskommuner att besluta i enlighet med förslaget.
Fyrbodals direktion har den 20 september beslutat enligt följande:
Att rekommendera medlemskommunerna att besluta i enlighet med Västkoms
förslag.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga nya ekonomiska konsekvenser kan förutses
Barnkonventionen
Att föra in den nya målgruppen in i överenskommelsen kan underlätta för
barn/ungdomar som antingen befinner sig i ett spelmissbruk eller som har förälder
som har ett spelmissbruk. Genom att tydliggöra samarbetet för målgruppen så
skapar det fler möjligheter för individen. Risken för att falla mellan ”stolarna”
minskar.
Folkhälsa
Att föra in den nya målgruppen in i överenskommelsen kan underlätta för de som
befinner sig i ett spelmissbruk. Genom att tydliggöra samarbetet för målgruppen så
skapar det fler möjligheter för individen. Risken för att falla mellan ”stolarna”
minskar.
Inga ytterligare konsekvenser
Vilka konsekvenser får beslutet
Välj ett objekt.
Vilka konsekvenser får beslutet
Rickard Persson
Sektorchef
Omsorg

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, Sektorchef Barn och utbildning, Sektorchef Omsorg, MAS,
Enhetschef HSL, Avdelningschef IFO, Avdelningschef Stöd
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Förslag till kompletteringar
2018-05-16

Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom kompletteringen och att rekommendera
kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlemskommuner att också ställa sig
bakom kompletteringen.
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk, kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL. Från den 1 januari
2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Nedan listas förslag till
kompletteringar i enlighet med nya bestämmelser. Förändringar skrivna i rött.

Förslag till kompletteringar
Sida 1, Rubrik:
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.
Överenskommelsen gäller 2017-04-01 – 2020-12-31.
Kompletterad 2018-06-01 i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL om spelmissbruk
Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.
Sida 4 punkt 2.3 Lagstiftning:
Samarbete kring personer med missbruk
Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i hälsooch sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha
överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. I enlighet
med nya bestämmelser i HSL och SoL från den 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om
pengar med annat missbruk.
Sida 6 punkt 3.2 Rubrik
Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar
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Sida 6 punkt 3.2 Inledande mening i textrutan
Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar

 Ställningstagande - Det politiska samrådsorganet (SRO) 2018-05-04
Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom förslag till förändringar i
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk och rekommenderade parterna att göra detsamma.

Göteborg 2018-05-16
Thomas Jungbeck

Anneli Assmundson Bjerde
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Överenskommelse om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Gäller från och med den 1 april 2017
Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.
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1

Allmänt om överenskommelsen

1.1

Bakgrund

Överenskommelsen om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen,
VGR, och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer
med missbruk är ett underavtal till
Hälso- och sjukvårdsavtalet (Länk)
och ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning.

s.7
s.7

Överenskommelsen ska stärka
samverkan mellan kommun och VGR
för att bättre tillgodose behovet av
vård, stöd och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur
uppföljning och utvärdering ska bedrivas samt hur tvister ska lösas.
Framtagandet av överenskommelsen har skett som en delprocess i
hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen

och representanter för anhörig- och
brukarföreneningar har deltagit i den
partssammansatta arbetsgruppen.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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1.2

Syfte

Syftet är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på
samma villkor som andra. Vård, stöd
och insatser ska bidra till att individen
behåller och/eller förbättrar sin hälsa

1.3

förutsättning att beslut tas av kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige. Om kommunen eller VGR
tecknar avtal med någon annan och
överlåter uppgifter de har ansvar för,

ska denna överenskommelse tillämpas. Respektive huvudman ansvarar
för att verkställa sitt åtagande inom
den egna organisationen.

let. Om ingen part skriftligen sagt upp
avtalet förlängs det med två år i taget
med tolv månaders uppsägningstid.
Överenskommelsen är ett underavtal

till Hälso- sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland (Länk) vilket innebär att
överenskommelsens giltighet är beroende av ett gällande huvudavtal.

satser från både kommunen och
VGR:s hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen omfattar även
personer med samsjuklighet, barn och

ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik,
personer placerade på HVB-hem samt
i psykiatrisk tvångsvård.

Giltighetstid

Överenskommelsen gäller från och
med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast
tolv månader innan avtalstiden löper
ut har part möjlighet att säga upp avta-

1.5

regionens verksamheter och upplevs
som en välfungerande helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika ansvarsområden och
därför inte få den hjälp som hen behöver.

Parter

Parter i denna överenskommelse är
var och en av kommunerna i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen, vilka fortsättningsvis benämns
som parterna. Avtalet gäller under

1.4

samt sina funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och
mellanmänskliga relationer.
Den enskilde ska få vård, stöd och
insatser som är samordnade mellan
kommunens och Västra Götalands-

Målgrupper

Målgrupperna för överenskommelsen
är personer i alla åldrar med psykisk
funktionsnedsättning och personer
med missbruk som har behov av in-

2

Utgångspunkter

2.1

Individens behov i centrum

Vården och stödinsatserna ska planeras och utvärderas tillsammans
med den enskilde och med respekt
och lyhördhet för de erfarenheter och
önskemål som den enskilde och/eller
dennes närstående eller företrädare
har. Det är viktigt att utgå från individens egen målsättning för insatserna. Verksamheterna ska underlätta för
den enskilde och/eller närstående att
vara delaktig och fatta beslut som rör

den egna personen. I huvudmännens
samverkan är det av särskild vikt att
beakta barnens bästa.
Verksamheterna inom kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och arbetssätt så att
vård och insatser harmonierar med
varandra. Den enskildes intressen
får aldrig åsidosättas på grund av att
huvudmän har olika syn på verksamhets- och kostnadsansvar. Även om

kostnadsansvaret är oklart ska individens behov av utredning eller behandling fullföljas utan dröjsmål.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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2.2

Brukarinflytande

En utgångspunkt i samverkan mellan
huvudmännen är att öka enskildas
och brukarorganisationers medverkan
för att utveckla vård- och stödinsatser.
Personer med egna erfarenheter av

2.3

tighet och inflytande när frågor kring
samverkan enligt denna överenskommelse planeras och följs upp både på
lokal, delregional och regional nivå.

Samarbete kring personer
med missbruk
Sedan den 1 juli 2013 är landsting och
kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen,
HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha
överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel
eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder
dessa personer eller deras närstående
ges möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen.

kap. 4 §) och SoL (2 kap. 7 §) som
innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan
när den enskilde har behov av insatser
från båda huvudmännen. Planen ska
upprättas om kommunen eller VGR
bedömer att den behövs för att den
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till
att den upprättas. Initiativ till SIP kan
även tas av den enskilde eller närstående.
I Västra Götaland har VGR och
kommunerna genom VästKom fastställt gemensamma riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP.

Lagstiftning

Överenskommelsen bygger på en lagstiftad skyldighet om samarbete kring
två målgrupper och en generell skyldighet att samverka på individnivå.
Samarbete kring personer
med psykisk funktionsnedsättning
Sedan den 1 januari 2010 är landsting/region och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och
i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 8 a§)
skyldiga att ha överenskommelser om
samarbetet när det gäller personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer
eller deras närstående ges möjlighet
att lämna synpunkter på innehållet i
överenskommelsen.

2.4

psykisk sjukdom/missbruk är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget
att deras erfarenheter och önskemål
tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till delak-

Samordnad Individuell plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i både HSL (16

Nationella riktlinjer ger rekommendationer om insatser

Socialstyrelsen anger, i vissa fall, genom nationella riktlinjer vilka insatser
som huvudmännen i första hand ska
genomföra för personer som omfat-

tas av överenskommelsen. Nationella
riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd och nationella riktlinjer för

vård och stöd vid missbruk och beroende är viktiga exempel på detta.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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3

Ansvarsområden

Kommunen ska främja invånarnas
ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Kommunen
ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, bostad och

3.1

utbildning. Kommunen erbjuder
också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Västra Götalandsregionen ska
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom

att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården
och den somatiska och psykiatriska
specialistvården.

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Målgruppen består av personer oavsett ålder med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga
svårigheter att utföra aktiviteter på
viktiga livsområden. Dessa svårighe-

ter kan bestå av funktionshinder, det
vill säga begränsningar som uppstår
i relation mellan en person med en
funktionsnedsättning och brister i
omgivningen, eller vara direkt effekt

av funktionsnedsättningen. Svårigheterna ska ha funnits, eller kan antas
komma att bestå, under en längre tid.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om
kommunens verksamheter.
Initiera och påtala de behov av stöd från samhället
som identifierats för personen i den uppsökande
verksamheten.
Utreda och utfärda biståndsbesut på grund av
psykisk funktionsnedsättning:
- Utredning och bistånd/insats enligt SoL och LSS.
- Utredning, ansökan om och verkställighet av vård
enligt LVU.
- Utreda, ansöka om och verkställa vård
enligt LVM.

•
•
•
•
•

Tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är
anpassat efter hens behov.
Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd
till att arbeta eller studera.
Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser utifrån elevens skolsituation.
Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
Erbjuda hälso- och sjukvård enligt
Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•
•
•
•

Erbjuda hälso- och sjukvård enligt
Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida
död och även uppmärksamma behovet av tandvård.
Uppmärksamma och behandla självskadebeteende.
Arbeta med suicidprevention.

•
•
•
•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
För personer som vistas i hem för vård och boende,
HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda
samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
Bistå med intyg/bedömning av individens funktion,
behov och förutsättningar.
Ge handledning och kunskapsöverföring till
kommunens personal i patientrelaterade ärenden.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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3.2
		

Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel

Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Missbruk innebär att bruket av
drogen påverkar individen eller hens
omgivning negativt. Missbruket går
ut över individens sociala liv, såsom
hem, familj, arbete och skola, men le-

der också till ökad risk för fysisk skada. I fråga om narkotika räknas ofta
en användare som missbrukare oberoende av mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•

•
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om
kommunens insatser och verksamheter.
Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats
för personen i den uppsökande verksamheten.
Göra utredning av behov och bedömning av
insatser, stöd och behandling för missbruks- och
beroendeproblem:
- Utredning och bistånd/insats enligt SoL.
- Utredning, ansökan om och verkställighet
av vård enligt LVU.
- Utredning, ansökan om och verkställighet
av vård enligt LVM.
Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.
Arbeta med återfallsprevention.

•
•
•
•
•
•
•

Ge motiverande och familjeorienterade insatser.
Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser utifrån elevens skolsituation.
Ge stöd till barn som har en förälder eller annan
närstående med missbruks- och beroendeproblem.
Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
Medverka vid läkemedelsassisterad behandling
vid opiatmissbruk.
Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser som.
inkluderar psykologiska behandlingsmetoder.
Identifiera samsjuklighet och säkerställa att behandling
av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker
parallellt och integrerat.
Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida
död samt bedriva smittskyddsarbete och tandvård.

•
•
•
•
•
•

För personer som vistas i hem för vård och boende,
HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda
samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
Bistå med intyg/bedömning av individens funktion,
behov och förutsättningar.
Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.
Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet.
Ge handledning och kunskapsöverföring till
kommunens personal i patientrelaterade ärenden.
Initiera samverkan kring tillnyktring.

Överenskommelse kring personer med psykisk
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3.3

Personer med samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man har två
eller flera sjukdomar, psykiska och/
eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många

gånger behandling och återhämtning.
Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet lö-

per en större risk för allvarliga skador,
sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt uppmärksamma
denna problematik hos ungdomar.
Båda huvudmännen ska säkerställa att

behandling av missbruk och samtidig
psykisk sjukdom sker parallellt och
integrerat.
Samsjuklighet får aldrig vara ett
skäl till att inte ge vård eller att vård

och behandling försenas. Uthållighet
och kontinuitet ska prägla vården och
insatserna.

3.4 Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
		 (Västbus)
Målgruppen är barn och ungdomar
med sammansatt psykisk/psykiatrisk
och social problematik som behöver

tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Den sammansatta
problematiken innebär att barnet/

ungdomen har svårigheter inom flera
livsområden som exempelvis skola,
hemmiljö och socialt samspel.

Denna överenskommelsen ska stärka samverkan mellan parterna för att
målgruppens behov av vård, stöd och
behandling ska tillgodoses.
Länets kommuner och VGR har
antagit gemensamma riktlinjer och

rutiner för samverkan kring barn och
ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik,
Västbus. Riktlinjerna omfattar kommunernas socialtjänst och skola och
VGR:s primärvård, barn- och ung-

domshabilitering och barn- och ungdomspsykiatri. (Länk)
Hantering av avvikelser och tvister ska ske i enlighet med punkterna
4.2 och 4.3.

3.5 Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med
		 psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
		 (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård)
Hem för vård och boende, HVBhem, är en verksamhet som bedriver
behandling, omvårdnad och stöd till
barn, ungdomar, vuxna eller familjer

med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för
viss annan heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till av-

lastning för anhöriga eller rehabilitering för individen.

Båda huvudmännen ska sträva efter att
minska behovet av placeringar genom
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. Innan

frågan om placering aktualiseras ska
huvudmännen ha kommit fram till att
resurser i närmiljön är uttömda och
att den enskildes behov inte kan till-

godoses på annat sätt än genom placering. Om en placering bedöms nödvändig ska en placering inom det egna
länet i första hand väljas.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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Ansvar
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt uppdrag. Kommunen
ansvarar för sociala insatser enligt
SoL, LSS, LVU och LVM samt skolgång enligt skollagen. VGR ansvarar
för hälso- och sjukvårdsinsatser. Båda
huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna eller träffa avtal med
annan part som har kompetens att
utföra uppdraget. Socialtjänsten har
det yttersta samordningsansvaret för
placeringen i sin helhet. Vid placering
av barn är barnens hälsa och skolgång
de enskilt viktigaste faktorerna att ta
hänsyn till.
Gemensam planering
Inför en placering där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad individuell plan eller motsvarande upprättas där ansvarsfördelningen
tydliggörs.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
- målsättning med placeringen.
- individens önskemål.
- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som
ska utföras.

3.6

- om huvudmännen själva utför insatsen eller om de utförs av annan part.
- hur skola/sysselsättning tillgodoses
Överenskommelse om
kostnadsansvar
Huvudregeln är att varje huvudman
ansvarar för de kostnader som kan
knytas till var och ens ansvar för vård,
stöd och insatser, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om
avtal med annan part upprättats.
Varje placering ska föregås av en
överenskommelse om kostnadsansvar
mellan huvudmännen, oavsett vilken
huvudman som gör placeringen.
I den skriftliga kostnadsfördelningen
ska det framgå:
- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som
ska utföras.
- hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska
tillgodoses.
- fördelning av kostnader i kronor eller procent.

I de fall HVB tillhandahåller både socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser och fördelningen mellan
dessa är oklar kan huvudmännen dela
på kostnaden utifrån en schablon där
VGR betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden, om inget annat är överenskommet.
I takt med att den enskildes behov förändras ska parterna bedöma om och
hur kostnadsfördelningen ska justeras. Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast
30 dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar
på placerande huvudman till dess att
ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
Uppföljning
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda verksamheter. Inför avslut av placering ska
gemensam planering för vidare insatser göras.

Personer i psykiatrisk tvångsvård

En person som lider av allvarlig psykisk störning, som utgör en fara för
sig själv eller sin omgivning, och som
inte frivilligt samtycker till vård, kan
tvingas till vård enligt lagen om psy-

kiatrisk tvångsvård, LPT. En person
med allvarlig psykisk störning som
begått brott kan som påföljd dömas
till rättspsykiatrisk vård enligt lagen
om rättspsykiatrisk vård, LRV. En per-

son som är häktad eller fängslad och
som får en psykisk störning, kan också överföras till rättspsykiatrisk vård.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:
•
•

Att medverka vid samordnad vårdplanering inför
utskrivning från slutenvård och vid upprättande av SIP.
Insatser enligt SoL och LSS vid permission från
slutenvård.

•
•

Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet, med undantag av tvångsåtgärder.

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk

www.vgregion.se/hosavtal

www.vastkom.se/hosavtal

9
292

Viktiga delar i Västra Götalandregionens ansvar för målgruppen är att:
•
•
•
•
•

Erbjuda behandling i slutenvård enligt LPT och LRV.
Besluta om permission från sluten tvångsvård.
Ansöka till allmän förvaltningsdomstol om
övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård eller
öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
Genomföra samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL, vid utskrivning från slutenvård i
samråd med kommunen.
Erbjuda behandlings- och rehabiliteringsinsatser

Betalningsansvarslagen är tillämplig
även vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård. En förutsättning
är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig läkare samt att
förvaltningsrätt fattat beslut om öp-

3.7

•
•

i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
I samråd med kommunen föreslå förvaltningsdomstolen placering i boende. Vid placering gäller den
under punkt 3.5 beskrivna ansvarsfördelningen.
Upprätta en SIP vid utskrivning från öppen
tvångsvård till frivillig öppenvård om behov finns av
insatser från båda huvudmännen.

pen tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare
bedömer att behandling i slutenvård
inte längre behövs. Kommunens betalningsansvar inträder om personen

inte får de insatser som hen har behov
av enligt SoL/LSS och därför blir kvar
i slutenvård enligt HSL (frivillig vård).

Vårdplaneringen - verktyg för att verkställa ansvarsfördelningen

Samordnad individuell plan, SIP
En samordnad individuell plan, SIP,
upprättas för personer som behöver
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård om någon av parterna bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den
enskilde måste då ge sitt samtycke till
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den
enskilde, närstående eller av personal
inom parternas verksamheter.

Planen ska innehålla:
1. Insatser den enskilde behöver.
2. Huvudmännens ansvar.
3. Vilka åtgärder som vidtas av någon
annan än kommunen och landstinget.
4. Vem av huvudmännen som har det
övergripande ansvaret för planen.

Samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL
Vid utskrivning från sjukhus ska den
länsgemensamma rutinen SVPL til�lämpas och vårdgivarna ska använda
det gemensamma it-stödet för detta.
(Länk)

Upprättande och uppföljning av SIP
ska ske enligt de riktlinjer som antagits av Västra Götalandsregionen och
Västkom. (Länk)

Överenskommelse kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
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4

Genomförande

4.1

Tillämpning

Överenskommelsen ska verkställas
på lokal nivå, nära brukaren. Detta
förutsätter en organiserad delregional
och lokal samverkan mellan huvud-

4.2

Varje vårdgivare har rutiner för att
identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.
Här avses avvikelser från åtaganden
enligt denna överenskommelse och
gemensamma rutiner.
Respektive vårdsamverkansom-

råde ansvarar för att gemensam rutin
för avvikelsehantering finns framtagen. Rutinen ska beskriva ärendegång
och tidsramar för återkoppling och
åtgärder. Från respektive delregionalt
vårdsamverkansområde ska en rapport redovisas regelbundet till Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG.
Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna, och identifierade
systembrister enligt anvisningar från

VVG. Rapporten ska även innehålla
redovisade åtgärder lokalt/delregionalt samt förslag på åtgärder för hantering på regional nivå.
Avvikelser då någon part inte
uppfyller det som är överenskommet
i denna överenskommelse hanteras
inom ramen för uppföljning av Hälsooch sjukvårdsavtalet.

VVG som utfärdar rekommendation
om hantering av ärendet. Patientens
vård och omsorg ska alltid säkerställas oavsett om parterna är överens om
ansvarsfördelning eller inte. Parterna
har gemensamt ansvar att omgående
komma överens om tillfällig ansvarsfördelning, via SIP, i väntan på lösning. Den rekommendation som ut-

färdas kan innebära ansvarsjustering
i efterhand från den dag gemensam
ansvarsfördelning finns. Om tvist inte
kan lösas inom 30 dagar på delregional nivå hänförs den direkt till VVG
som ska bereda frågan inom 30 dagar.

Tvister

Tvister ska hanteras enligt de principer
som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att: Tvister mellan
parterna om tolkning av överenskommelsens innebörd ska i första hand
lösas lokalt och i andra hand delregionalt, inom vårdsamverkan. Om en
tvist inte kan lösas inom delregional
vårdsamverkan kan den lyftas den till

4.4

att delta. I den lokala samverkan ska
också det gemensamma förebyggande
arbetet beaktas.

Avvikelser

Avvikelsehantering enligt de principer
som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att:

4.3

männen så att överenskommelsen kan
tillämpas lokalt. Vid framtagande av
lokala tillämpningar ska brukar- och
anhörigföreningarna ges möjlighet

Uppföljning

Uppföljning av överenskommelsen
ska ske enligt de principer som anges
i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta
innebär att den följs upp årligen enligt
anvisningar av VVG. Tillgänglighet,
samordning och kvalitet i insatser ska
bland annat vara i fokus.

Uppföljning placeringar HVB-hem
Gemensam uppföljning av förslaget
om tillämpning vid placering HVBhem, (volymer, motiv samt vård och
behandlingsinnehåll).

Överenskommelse kring personer med psykisk
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5

Gemensamma utvecklingsområden

Huvudmännen har identifierat några
viktiga utvecklingsområden att sam-

verka kring för att säkra kvaliteten
för den enskilde och skapa förutsätt-

ningar för en sammanhållen vård och
omsorg.

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa
Genom årliga överenskommelser
mellan regeringen och SKL ges huvudmännen stöd i arbetet med att erbjuda befolkningen individanpassade
och effektiva insatser av god kvalitet
inom området psykisk hälsa. Inom

ramen för detta tas en länsgemensam
handlingsplan för psykisk hälsa fram
för att stärka förutsättningarna för ett
långsiktigt arbete som bygger på ett
gemensamt ansvarstagande mellan
parterna. Syftet är att tillsammans ut-

veckla insatser inom området psykisk
hälsa, och också för personer som
denna länsöverenskommelse omfattar.

riktlinjerna och för att kunna erbjuda
ett bredare utbud av insatser samt en
integrerad vård och behandling. Utifrån patientens perspektiv ska vården
vara lättillgänglig, effektiv och säker

med god kvalitet. Integrerade mottagningar underlättar en smidig och integrerad vård och behandling.

ofta samordnade insatser. Case management, vård- och stödsamordning

och ACT är exempel på integrerade
arbetssätt.

de framgångsfaktor för denna målgrupp är att huvudmännens insatser
samordnas och att behandlingsutbu-

det utvecklas. Utvecklingsarbetet bör
omfatta samtliga delar av vården samt
hur denna organiseras.

Integrerade mottagningar
I de nationella riktlinjerna för vård
och stöd vid missbruk och beroende
bedömer socialstyrelsen att det krävs
en utökad samverkan mellan kommuner och landsting för att kunna införa

Integrerade arbetssätt
Personer med komplex problematik
och omfattande vårdbehov behöver

Insatser för ungdomar med missbruk
Missbruk bland barn, ungdomar och
unga vuxna är ofta komplext och
samsjuklighet är vanligt. En avgöran-

Samverkan kring berusade och drogpåverkade personer
Det finns behov av att utveckla samverkan på organisations- och individnivå kring personer med missbruk,
för att tidigt fånga upp, lösa vårdbehov

i samband med tillnyktring och om
möjligt i en samordnad individuell
plan ge fortsatt stöd och behandling
från primärvård, specialistvård och

socialtjänst. Samverkan kan utvecklas
tillsammans med polismyndigheten,
för omhändertagande av berusade
och drogpåverkade personer.

Samverkan kring upphandling av HVB-platser
Huvudmännen bör utreda förutsättningarna för att utveckla ett samar-

bete i upphandlingsförfarandet av
HVB-platser.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-144

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Redovisning av medborgarförslag som ej beretts
färdigt
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som ej beretts
färdigt.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska kommunstyrelsen två gånger per
år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i november.
Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommunchef

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Pågående medborgarförslag
Nummer

Ankom

Namn

2018-000415 2018-09-10 Mathias Grundberg
2018-000408 2018-09-04 Jennet Redjepova
2018-000393 2018-08-24 John Olof Knoph
2018-000356 2018-07-30 Viktor Strinning
2018-000350 2018-07-16 Therese Karlsson

2017-000488 2017-11-01 Börje Samuelsson

2017-000146 2017-03-16 Börje Samuelsson

Beskrivning
Medborgarförslag att rusta upp tennisbanorna i Munkedal.
Bekräftelsebrev skickat 10/9.
Medborgarförslag från Jennet Redjepova om lekplats i Hedekas
Medborgarförslag från John Olof Knoph om it-stöd till dem som
behöver
Medborgarförslag om att sätta upp välkomstskyltar vid infarter till
Munkedal
Medborgarförslag om fler cykelvägar i Munkedals kommun

Ansvarig

Anmärkning

Mats Tillander
Mats Tillander

Anmäldes till KF 2018-09-27 § 71
Anmäldes till KF 2018-09-27 § 71

Liselott Sörensen Ringi

Anmäldes till KF 2018-09-27 § 71

Mats Tillander
Mats Tillander

Anmäldes till KF 2018-09-27 § 71
Anmäldes till KF 2018-09-27 § 71

Medborgarförslag från Börje Samuelsson om att de medel som
regeringen har anslagit används till att möjliggöra och underlätta för
de ensamkommande som fyllt 18 år att kunna bo kvar i kommunen. Rickard Persson
Medborgarförslag från Börje Samuelsson om att kommunen
planerar in boende för ungdomar som får uppehållstillstånd för att
fullfölja sina gymnasiestudier.
Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 2017-11-23 § 87.
(KF beslutade att delegera
beslutanderätten till KS)
Anmäldes till KF 2017-03-30 § 24.
(KF beslutade att delegera
beslutanderätten till KS)
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-144

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Kommunstyrelsens redovisning av pågående motioner
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som ej beretts färdigt.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två gånger per
år till fullmäktige redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i november.
En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommunchef
Beslutet expedieras till:
Akten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Pågående motioner
Nummer
Ankom
Namn
2018-000420 2018-09-13 Socialdemokraterna

Beskrivning
Motion från Åsa Karlsson (S) om att komplettera flaggriktlinjerna

Ansvarig
Håkan Sundberg

Anmärkning
Anmäldes till KF 2018-09-27 § 72

2018-000406 2018-09-03 Kristdemokraterna (KD) i Munkedal

Motion från Kristdemokraterna (KD) i Munkedal om inrättande av medborgarforum
Motion från Kristdemokraterna i Munkedal (KD) om opinionsundersökning gällande
framtida äldreboenden i Munkedals kommun
Motion från Kristdemokraterna i Munkedal (KD) om fria resor med kollektivtrafiken inom
kommunen för skolelever och pensionärer
Motion från Kristdemokraterna i Munkedal (KD) om inköp av livsmedel
Motion från Kristdemokraterna i Munkedal (KD) om inkoppling av fibernät till
Sörbygården i Hedekas
Motion från Kristdemokraterna (KD) om att förbättra anställningsförhållanden för
sjukvårdspersonal
Motion från Ove Göransson (V) om gratis mensskydd
Motion från Ann-Sofie Alm (M) om tiggeriförbud på avgränsad plats i Munkedals
kommun

Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 2018-09-27 § 72

Mats Tillander

Anmäldes till KF 2018-09-27 § 72

Håkan Sundberg
Mats Tillander

Anmäldes till KF 2018-09-27 § 72
Anmäldes till KF 2018-09-27 § 72

Rickard Persson

Anmäldes till KF 2018-09-27 § 72

Håkan Sundberg
Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 2018-09-27 § 72
Anmäldes till KF 2018-06-27 § 52

Rickard Persson

Anmäldes till KF 2018-04-26 § 33

Håkan Sundberg
Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 2018-03-28 § 15
Anmäldes till KF 2018-02-15 § 2

2017-000426 2017-09-26 Karin Blomstrand (L)

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP (idéburet offentlig partnerskap)
Motion från Karin Blomstrand (L) om information och tillgänglighet
Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de ideella organisationernas ställning i
välfärdsarbetet.

Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 2017-11-23 § 86

2017-000304 2017-06-07 Moderaterna i Munkedal (M)

Motion från Ann-Sofie Alm för Moderaterna i Munkedal (M) om samlad skoldag.

Liselott Sörensen-Ringi

Anmäldes till KF 2017-06-07 § 50

2018-000397 2018-08-27 Kristdemokraterna i Munkedal
2018-000396 2018-08-27 Kristdemokraterna i Munkedal
2018-000370 2018-08-16 Kristdemokraterna i Munkedal
2018-000369 2018-08-16 Kristdemokraterna i Munkedal
2018-000329 2018-06-28 Kristdemokraterna
2018-000278 2018-05-29 Vänsterpartiet
2018-000174 2018-04-09 Moderaterna i Munkedal
2018-000105 2018-03-01 Miljöpartiet de gröna i Munkedal
2018-000036 2018-01-18 Liberalerna i Munkedal
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-477

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Clas Hedlund
Näringslivsutvecklare

Näringslivsstrategi i Munkedals kommun 2019-2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta näringslivsstrategi för Munkedals kommuns för
perioden 2019-2013

Sammanfattning
Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeinriktning och övergripande
förhållningssätt till näringslivsarbetet.
Munkedals kommuns ambition är att genom dialog och god beredskap möta
företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets
utveckling. Att entreprenörer, företagare och företagsledare/ägare etablerar och
utvecklar sina företag i kommunen gör hela kommunen starkare. Det genererar fler
arbetstillfällen och därmed inflyttning till kommunen. En fortsatt befolkningstillväxt
skapar ökade skatteintäkter vilket ger kommunen resurser för att utveckla vård,
skola, omsorg och infrastruktur.
Strategin ska också tydliggöra Munkedals kommuns insatser inom det
näringslivspolitiska området och verka som en bas för näringslivsarbetet i
kommunen. I tillämpliga delar tar också näringslivsstrategin rollen som
landsbygdsstrategi, vilket även gäller strategin för turism- och besöksnäring.
Handlingsplan utarbetas årligen där aktiviteter identifieras som i möjligaste mån är
mätbara. Näringslivsstrategin är förankrad i näringslivsrådet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser
Folkhälsa
Ett väl utvecklat och differentierat näringsliv skapar goda förutsättningar för en
utveckling av kommunen när det gäller arbetstillfällen och tillväxt som i sin tur är en
viktig del i utvecklingen av kommuninvånarnas hälsa.
Inga ytterligare konsekvenser
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Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Näringslivsutvecklaren
Sektorcheferna
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Näringslivsstrategi i Munkedals kommun 2019 - 2023
Näringsliv i ständig tillväxt
Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeinriktning och övergripande
förhållningssätt till näringslivsarbetet.
Munkedals kommuns ambition är att ”Genom dialog och god beredskap möta
företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets
utveckling”. Att entreprenörer, företagare och företagsledare/ägare etablerar och
utvecklar sina företag i kommunen gör hela kommunen starkare. Det genererar fler
arbetstillfällen och därmed inflyttning till kommunen. En fortsatt befolkningstillväxt
skapar ökade skatteintäkter vilket ger kommunen resurser för att utveckla vård,
skola, omsorg och infrastruktur.
Strategin ska också tydliggöra Munkedals kommuns insatser inom det
näringslivspolitiska området och verka som en bas för näringslivsarbetet i
kommunen. I tillämpliga delar tar också näringslivsstrategin rollen som
landsbygdsstrategi, vilket även gäller strategin för turism- och besöksnäring.

Goda förutsättningar
Munkedals kommun har de senaste åren haft en årlig befolkningstillväxt. Tillväxten
ställer krav på långsiktig samhällsplanering. För näringslivet innebär tillväxten att
det måste finnas god tillgång på varor, tjänster samt arbetskraft med rätt
kompetens i hela kommunen.
Munkedals kommun är en landsbygdskommun som ligger i tillväxtzonen mellan
Göteborg och Oslo med motorvägen E6 som en länk mellan dessa
storstadsregioner. Trafikflödet på E6 har ett dygnsmedeltal på drygt 19 000 fordon
under ett år. Det strategiska läget erbjuder närhet till stad, kust och land. Det finns
en väl uppbyggd infrastruktur gällande flyg, buss, bil och tåg.
Näringslivet i Munkedals kommun är varierat med sina cirka 1340 aktiva företag.
Det största företaget i kommunen har drygt 300 anställda följt av nästa företag
med cirka 70 anställda. En stark entreprenörsanda präglar näringslivet där 86 % av
företagen har färre än 5 anställda. 5 % av företagen har 10 eller fler anställda.
Även större aktörer i grannkommunerna bedöms ha en stor inverkan på tillväxten i
Munkedals kommun på flera plan.
Under de senaste åren har Munkedals kommun sjunkit i ranking i flera
undersökningar. Ett trendbrott 2018 är dock Svenskt näringslivs enkätundersökning
där kommunens näringsliv gav bättre betyg i 16 av 16 enkätsvar jämfört mot
föregående år.
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Tillväxt genom samverkan
Vårt mål är att Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer
för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
Det innebär bland annat att vi kännetecknas som en kommun där vi samverkar
inom kommunen men även aktivt deltar i konstellationer över kommungränserna.
Följande konstellationer finns aktiv samverkan bland annat med:







Lokalt Näringslivsråd
Kommunförbundet Fyrbodal
Position Väst (Etableringsstöd för 17 kommuner)
Sveriges Kommun & Landsting (SKL)
Samverkan mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner (SML)
Leader område Framtidsbygder (Ideell förening Dalsland Årjäng Munkedal)

Fokusområden
Inom näringslivstrategin finns följande fokusområden, som dessutom fångar
helheten:




Starta
Utveckla
Etablera

- Underlätta för utveckling av nya affärsidéer
- Utveckla det befintliga näringslivet
- Underlätta för etablering av nya företag

Starta
Munkedals kommun ska fortsätta stödja den höga entreprenörsandan som finns för
att underlätta utveckling av nya affärsidéer och därigenom att fler företag startas.
Vi ska kunna ge möjlighet till att utveckla affärsidéer på hemmaplan.
Detta sker genom exempelvis:






Att ha resurser att utveckla affärsidéer på hemmaplan för entreprenörer på
en mötesplats (Innovationsarena) i form av
o Affärscoach
o Innovativ miljö att arbeta med sin affärsidé
Att initiera ett skapande av ett affärscoachkollegium inom Fyrbodal med
stark koppling till Innovatum i Trollhättan
Att ge skolelever möjlighet till test av företagsstart via exempelvis UF inom
skolan
Att ge möjlighet till sommarentreprenörer på sommarlovet mellan
gymnasieårskurserna

Utveckla
En förutsättning för ett bra företagsklimat är att det finns ett bra samtalsklimat
mellan näringslivets olika parter. En väl fungerande dialog är en viktig förutsättning
för att åstadkomma förbättringar. Näringslivsrådet är den sammanhållande
övergripande länken till detta arbete. Rådet är ett samverkansforum mellan
Munkedals kommun och sju näringslivsorganisationer med ett gemensamt syfte att
föra näringslivsfrågor framåt genom att skapa ett bättre klimat för företagsamhet i
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kommunen. Att ständigt utveckla kommunikationen på olika plan är den absolut
viktigaste delen. Där är Näringslivsrådets roll oerhört betydelsefull.
För att öka dialog, kommunikation och tillväxt inom näringslivet ska Munkedals
kommun:












Fortsätta utveckling av samverkan mellan kommun och näringsliv via
Näringslivsrådet
Arbeta med bemötande inom kommunen och dess myndighetsutövning
Öka antal digitala möjligheter för företagen i myndighetsutövningen
Underlätta etablerings- och utvecklingsfas för befintliga företag
Öka samverkan mellan näringsliv och skola
Konkreta modeller för kompetensförsörjning på kort och lång sikt
Stimulera att det byggs boende i olika former
Utveckla den så kallade ”tidiga dialogen” i samband med upphandling
Aktivt delta i att Bohusbanan rustas upp och byggs ut mot Oslo
Säkra tillgång till nära hamnar
Kontinuerligt arbeta för utveckling av infrastruktur

Etablera
Munkedals kommun ska sträva efter att det i kommunen finns god tillgång till
mark, lokaler och bostäder så att nyetableringar kan genomföras effektivt.
Vilket innebär:





Att det alltid finns byggklar mark
Att effektivt hantera inkommande förfrågningar
Att proaktivt jobba för nya etableringar
Att inventera en mer långsiktig vision av E6:ans betydelse inom
logistikflödet.

Årliga handlingsplan
Handlingsplanen görs varje år där aktiviteter sätts upp som i möjligaste mån ska
vara mätbara. Inriktningsmålen för kommunen, som berör näringslivsklimatet, ska
finnas som en bilaga till handlingsplanen.
Genomförande
Kommunfullmäktige är huvudansvarig för näringslivsstrategin. Ansvaret för de olika
delarna av näringslivsstrategin kan beröra en eller flera nämnder samt de
kommunala bolagen. Nämnder, bolagen samt förvaltningen ska tillsammans med
och i samarbete med externa aktörer medverka till att näringslivsstrategin
genomförs.

Uppföljning
Genom att tydligt koppla samman näringslivsstrategin med kommunens system för
styrning kan arbetet följas upp i delårsrapporter och årsredovisning samt genom
nämndernas verksamhetsplaner och de nämndspecifika verksamhetsmålens mått.
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Handläggare:
Margareta Svensson-Hjorth
Enhetschef
Kultur & Fritid

Strategi för turism- och besöksnäringen 2019-2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Munkedals kommuns strategi för turism- och
besöksnäringen.

Sammanfattning
Syftet med en strategi för turism- och besöksnäringen i Munkedal är att sjösätta ett
långsiktigt arbete för att lyfta fram kommunen som en attraktiv kommun att leva, bo
och verka i. Tillsammans med näringslivsstrategin flätar strategin samman de olika
geografiska tätorterna och stödjer arbetet för en positiv landsbygdsutveckling.
Munkedal som kommun måste ha en långsiktighet kring arbetet som synliggör
kommunens kvaliteter och utmanar våra aktörer inom besöksnäringen. Utvecklingen
av Munkedals kommun som en plats med hög attraktionskraft som besöksmål,
hållbar tillväxt, stärkt folkhälsa och ökad sysselsättning säkerställs genom strategin.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser för beslut om strategin men För att få en kontinuitet
kring genomförandet av handlingsplanerna kommer Kultur och Fritid att ha behov av
en budget som möter de kostnaderna.
Folkhälsa
Turism och besöksnäringen är en del i folkhälsoarbetet, där informationsmaterial för
besökare blir inspirationsmaterial till våra medborgare. Friluftslivet blir än mer
närvarande i vår kommun vilket stödjer folkhälsoarbetet.
Miljö
Tillväxt av turism och besöksnäringen sker på ett hållbart sätt med stort
ansvarstagande.
Barnkonventionen
Utvecklingsarbetet för turism och besöksnäring stödjer Barnkonventionen Artikel 31
Barnet har rätt till lek, vila och fritid.
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Liselott Sörensen-Ringi
Sektorchef
Barn och Utbildning

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Sektorcheferna
Margareta Svensson-Hjorth
För att få en kontinuitet kring genomförandet av handlingsplanerna kommer Kultur
och Fritid att ha behov av en budget som möter de kostnader enheten har för att
arbeta för en utveckling av turism- och besöksnäringen.
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Strategi för turism- och besöksnäringen 2019 – 2023
En positiv upplevelse i Munkedals kommun
Munkedals kommun är en landsbygdskommun i mellersta Bohuslän. Kommunen har
ett centralt läge och varierat landskap som sträcker sig från kusten vid
Gullmarsfjorden genom en jordbruksbygd till den vackra naturen på Kynnefjäll.
Kommunen har ett attraktivt läge och goda förutsättningar för att besöka, bo och
verka i.
Den främsta attraktionskraften i Munkedals kommun är natur och kultur. Naturen är
dramatisk och inbjuder till outdoorrelaterade aktiviteter. Kulturarvet är starkt och står
för unika värden som är identitetsskapande för platsen och som inte kan flyttas till
andra kommuner. Tillgång till natur och kultur ger goda förutsättningar för en
utveckling av turism- och besöksnäringen samt skapar förutsättningar och stabilitet
för etablerade aktörer.
En vistelse i Munkedals kommun ska vara en positiv upplevelse för besökaren.
Utvecklingen av besöksnäringen berikar även livet för kommuninvånaren och är en
viktig faktor i processen när en person eller ett företag ska besluta sig för etablering i
kommunen.

Förutsättningar
I Munkedals kommun finns ett antal aktörer inom bo, äta och göra. Dessa aktörer
driver verksamheter med bredd och en stark potential att individuellt eller genom
samverkan erbjuda besökaren och invånaren en rad aktiviteter.
Munkedals kommun är centralt belägen i norra Bohuslän. Läget är även fördelaktigt
vad gäller infrastruktur för resande med bil, buss, tåg och flyg. Vidare finns två större
städer inom en radie på 20 mil, Göteborg och Oslo, med sina dryga en halv miljon
invånare var. Närheten till grannländerna Danmark och Norge är också en fördel. 1 2
Nyetableringar och utveckling av befintliga aktörer inom besöksnäringen stärker
kommunen. En ökning av besökare till Munkedals kommun, det centrala läget och
tillgångarna natur och kultur gör det intressant för nya aktörer att etablera sig.
Etableringar skapar nya arbetstillfällen, ökad inflyttning till kommunen som i sin tur
ger ökade skatteintäkter och med det ökade resurser för att utveckla vård, skola,
omsorg och infrastruktur.
Strategin tydliggör Munkedals kommuns insatser vad gäller turism- och
besöksnäringen samt utgör basen i utvecklingsarbetet. Delar av strategin för turismoch besöksnäringen är starkt kopplad till näringslivsstrategin.

Mål
Övergripande mål är att Munkedals kommun ska erbjuda en spännande och kreativ
miljö där människor känner sig välkomna. Munkedals kommun ska erbjuda en miljö
där människan känner sig delaktig och handelskraftig och där invånarna mår bra och
trivs. En kommun som våra invånare är stolta över. Munkedal – Mer av livet.
1
2

www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/befolkningsfremskrivinger/#gref
www.sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborg
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Målet för besöksnäringen i Munkedals kommun är att ha en hög attraktionskraft som
besöksmål och en långsiktig konkurrenskraft som genom effektivt och långsiktigt
arbete bidrar till en utveckling med hållbar tillväxt och ökad sysselsättning.
Följande styrdokument ligger till grund för arbetet med en utveckling av
besöksnäringen i Munkedals kommun.






Övergripande mål för Munkedals kommun.
Vg2020 strategi för tillväxt och utveckling.3
Avsiktsförklaringen Ett enat Bohuslän.4
Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän.5
Guide till bilden av Bohuslän6

Fokusområden
Varumärket Munkedal
Syns man inte så finns man inte. Strategiskt ska berörda parter arbeta för att
säkerställa varumärket Munkedal och för att ta plats på
”outdoormarknaden” i Bohuslän. Detta görs genom;
-

Att arbeta med marknadsföring på årsbasis i samverkan med lokala aktörer.

-

Att arbeta för att det ska vara lätt för besökaren att hitta information i digitala
kanaler. Besökaren ska hela tiden komma vidare i informationsflödet som
underlättar planering och som genererar till ett besök.

-

Att genom samverkan med Turistrådet Västsverige AB arbeta med en
destinationssida www.vastsverige.com/munkedal. Basinformation på kommunens
hemsida länkas till destinationssidan.

-

Att finnas tillgängliga på sociala medier via Facebooksidan Grejen med Munkedal.

-

Att arbeta med skyltning över hela kommunen som gör det lätt för besökaren att
hitta.

-

Att arbeta med tillgänglighet som erbjuder möjligheter för besökare med olika
behov.

-

Att arbeta för en utveckling av turistinformationen i kommunhuset Forum,
InfoPoints samt en ambulerande turistinformation.

-

Att lyfta fram kommunens främsta tillgångar natur och kultur.

Samverkan
3
4
5
6

www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/vg2020-strategin/
www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
www.tillvaxtbohuslan.se/turism/wp-content/uploads/sites/12/2014/08/bohuslan-guiden-nr10-2014-01-23.pdf

2
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En förutsättning för ett bra företagsklimat i kommunen är samtalsklimatet mellan
näringens aktörer. Dialogen är grunden för öppenhet, respekt och tydlighet.
-

Att turistutvecklaren har en koordinerande roll och arbetar med att STÖDJA,
INSPIRERA och ENGAGERA. Turistutvecklaren är en länk mellan aktörerna i
kommunen och mellan aktörerna och kommunen.

-

Att representanter från besöksnäringen är en del av Näringslivsrådet. Rådet är en
samverkan mellan Munkedals kommun och sju näringslivsorganisationer med
syfte att föra näringslivsfrågor framåt genom att skapa ett bättre klimat för
företagsamhet i kommunen. Turistutvecklaren är adjungerad i Näringslivsrådet.

-

Att Munkedals kommun ingår i relevanta lokala, regionala och nationella nätverk
inom turism- och besöksnäringen.

Utveckling
För att nå målet med en ökad turism är en förutsättning att alla jobbar mot samma
mål och att alla aktörer förstår sin roll. Varje verksamhet är en viktig del av ett större
sammanhang.
-

Att stödja aktörernas arbete med framtagning av reseanledningar för besökare
och invånare. Reseanledningar för alla årstider och i ett långsiktigt perspektiv.

-

Att som stödjande funktion i aktörernas utvecklingsarbete arbeta för en levande
landsbygd.

-

Att säkerställa och långsiktigt planera för en väl fungerade infrastruktur för
besöksnäringen i kommunens översiktsplan.

-

Att arbeta för att erbjuda och underlätta de bästa förutsättningarna i ett led att
främja utvecklingen av en hållbar åretruntbaserad besöksnäring. Tillväxt av
besöksnäringen ska ske på ett hållbart sätt med stort ansvarstagande.

Årliga handlingsplaner
Strategin för Munkedals kommun gällande turism och besöksnäring blir meningsfull
när den omsätts i praktiken. Strategin bör ligga till grund för tydliga treåriga
handlingsplaner innehållande vad som ska göras, vem som har ansvaret och hur det
ska genomföras. Det ska i största möjliga mån ska vara mätbart.
Genomförande
Kommunfullmäktige har ansvar för strategin. Ansvaret för de olika delarna berör i
huvudsak Kultur- och fritidsnämnden men även övriga nämnder kan vara berörda av
strategin. Samverkan sker med interna och externa aktörer som medverkar till att
strategin genomförs. Insatserna kräver engagemang och ansvarstagande över
verksamhetsområdena samt samarbete med föreningar och invånare.

3
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Uppföljning
Genom att tydligt koppla samman uppföljning av strategin med kommunens system
för styrning kommer arbetet att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen
samt genom nämndernas verksamhetsmål och verksamhetsplaner.

4
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Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare

Reglemente för kommunfullmäktiges beredning för
hållbar utveckling
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för kommunfullmäktiges
beredning för hållbar utveckling”, daterad 2018-07-09.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver ett reglemente för
beredningen tas fram.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren
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1 § Sammansättning och mandattid
Beredningen för hållbar utveckling ska bestå av 9 ledamöter. Beredningens
presidium ska bestå av en ordförande och en vice ordförande.
Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige för fyra år räknat från och med den 1
januari efter att val till kommunfullmäktige hållits.
2 § Ansvar och uppdrag
Beredningens uppdrag är att övergripande bevaka allt som kan påverka
kommunens långsiktiga hållbarhet utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt
perspektiv
Beredningen ansvarar inom sitt område för att:


utveckla former för kunskapsspridning med målsättning att få fler aktörer
inom civilsamhället att engagera sig i frågor som rör kommunens hållbara
utveckling i ett längre perspektiv.

Beredningen ansvarar även för att inom sitt område avge sådana yttranden som
ankommer på beredningen.
Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed
inte någon form av verksamhetsansvar.
3 § Rätt att väcka ärenden
Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i
kommunfullmäktige.
4 § Arbetsformer
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att
minnesanteckningar förs. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet.
Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. I undantagsfall
får kallelsen ske på annat sätt.
Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska alltid kommunstyrelsen
ges tillfälle till yttrande.
Beredningen får från kommunstyrelsen och anställda begära in de upplysningar och
yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina uppgifter.
Beredningen äger rätt att kalla utomstående.
Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
5 § Sammanträden
Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer.
Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträde ska
vara öppet för allmänheten.
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6 § Jäv
För beredningen gäller de bestämmelser om jäv som finns kommunallagens 5 kap
47 §.
7 § Ansvar och rapporteringsskyldighet
Beredningen ska se till att det egna arbetet bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente.
Beredningen ska rapportera till kommunfullmäktige hur beredningen genomfört sitt
arbete. I övrigt ska beredningen lämna information till fullmäktige vid behov.
Avrapportering till kommunfullmäktiges presidium ska ske på sätt som
kommunfullmäktiges presidium bestämmer.
8 § Budget och arvoden
Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av
kommunfullmäktige.
Arvode till ledamöter i beredningen utgår i enlighet med kommunens bestämmelser
om arvoden och ersättning till förtroendevalda.
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2018-09-19

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-432

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare

Reglemente för kommunfullmäktiges beredning för
samhällsdialog
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för kommunfullmäktiges
beredning för samhällsdialog”, daterad 2018-09-19.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nytt reglemente för
beredningen tas fram.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren
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Reglemente för kommunfullmäktiges
beredning för samhällsdialog

Reglemente för kommunfullmäktiges
beredning för samhällsdialog
Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS 2018-432

Antagningsdatum:
2018-xx-xx, § x
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare
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1 § Sammansättning och mandattid
Beredningen för samhällsdialog ska bestå av 9 ledamöter. Beredningens presidium
ska bestå av en ordförande och en vice ordförande.
Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige för fyra år räknat från och med den 1
januari efter att val till kommunfullmäktige hållits.
2 § Ansvar och uppdrag
Beredningen ansvarar inom sitt område för att:




utveckla former för medborgardialog med målsättning att få fler medborgare
engagerade i frågor som rör kommunens verksamhet och utveckling.
Medborgardialogen skall också ge förutsättningar för att tillvarata
kompetens och kunskap i kommunen.
föra ut frågor som fullmäktige beslutar för medborgardialog och förankring.

Beredningen ansvarar även för att inom sitt område avge sådana yttranden som
ankommer på beredningen.
Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed
inte någon form av verksamhetsansvar.
3 § Rätt att väcka ärenden
Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i
kommunfullmäktige.
4 § Arbetsformer
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att
minnesanteckningar förs. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet.
Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. I undantagsfall
får kallelsen ske på annat sätt.
Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska alltid kommunstyrelsen
ges tillfälle till yttrande.
Beredningen får från kommunstyrelsen och anställda begära in de upplysningar och
yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina uppgifter.
Beredningen äger rätt att kalla utomstående.
Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
5 § Sammanträden
Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer.
Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträde ska
vara öppet för allmänheten.
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6 § Jäv
För beredningen gäller de bestämmelser om jäv som finns kommunallagens 5 kap
47 §.
7 § Ansvar och rapporteringsskyldighet
Beredningen ska se till att det egna arbetet bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente.
Beredningen ska rapportera till kommunfullmäktige hur beredningen genomfört sitt
arbete. I övrigt ska beredningen lämna information till fullmäktige vid behov.
Avrapportering till kommunfullmäktiges presidium ska ske på sätt som
kommunfullmäktiges presidium bestämmer.
8 § Budget och arvoden
Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av
kommunfullmäktige.
Arvode till ledamöter i beredningen utgår i enlighet med kommunens bestämmelser
om arvoden och ersättning till förtroendevalda.
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2018-09-19

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-431

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare

Reglemente för revisionen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Revisionsreglemente”, daterad 2018-09-19.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Enligt 12 kap 18 § kommunallagen får fullmäktige anta reglemente för revisionen.
Reglementet kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om
revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm. Reglementet kan dock
inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Revisorerna
Kommunsekreteraren
Författningssamling
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Revisionsreglemente

Revisionsreglemente
Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS 2018-431

Antagningsdatum:
2018-xx-xx, § x
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare
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Revisionens roll
1§
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar är fullmäktiges och ytterst
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar
och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag,
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende,
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.
Revisorerna ska varje år lämna en revisionsberättelse till fullmäktige.
I revisionsberättelsen ska revisorerna redogöra för resultatet av sin granskning och
lämna ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller
nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På
motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med
granskningsrapporter och revisionsberättelser.
Revisionens formella reglering
§2
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision
finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande
förutsättningarna i det aktuella förbundet.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer,
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal
revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den
kommunala sektorns förhållanden.
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed
som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal
verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar
också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens
nämndreglemente.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet
– tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag,
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl.
Revisorerna har också att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar
de organ revisorerna granskar.
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Antal och organisation
3§
Kommunen har minst fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för
en mandatperiod.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.
4§
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.
5§
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter
till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i
det antal som fastställs för varje enskilt företag.
6§
Fullmäktige väljer från minoritetens partier i fullmäktige en ordförande. Uppdraget
är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och
sammanträden. Revisorerna väljer själva inom sig en vice ordförande.
7§
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det
första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.
Sakkunniga biträden
8§
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträden som anställs i
kommunen. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor med beaktande av
de gemensamma regler och villkor som gäller i kommunen.
9§
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder
revisorerna och lekmannarevisorerna.
Ekonomi och förvaltning
10 §
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet.
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet
lägger fast.

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

322

§ 11
Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisionen och av fullmäktige utsedda
revisorer i stiftelser.
§ 12
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen
och revisorerna i stiftelserna.
§ 13
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.
§ 14
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium.
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.
Arbetsformer
15 §
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och
nämnder till dessa sammankomster.
Kallelsen ska ange tid och plats för mötet och ska tillställas varje revisor på lämpligt
sätt.
16 §
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.
§ 17
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.
§ 18
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar
att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av
ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.
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Revisorerna och fullmäktige
19 §
Revisorerna och fullmäktiges presidium ska ha regelbundna överläggningar, minst
två gånger varje år.
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna och dess sakkunniga rätt
att yttra sig till och i fullmäktige.
20 §
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar
för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att
beredning har skett.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit
misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän
förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
Rapportering
21 §
Revisionen redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs
fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium
svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.
Detta uppfyller även kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska
fogas till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som
förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.
22 §
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast fyra veckor efter det styrelsen
överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.
Revisionsberättelsen ska innehålla en sammanfattande redogörelse för resultatet av
revisorernas granskning.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den
tidpunkt som fullmäktige bestämmer.
23 §
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport ska
biläggas vid delårsrapportens behandling i fullmäktige.
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Personuppgiftsansvar
24 §
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.
Arkiv
25 §
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
fullmäktige fastställt arkivreglemente.
Reglementets giltighetstid
26 §
Reglementet gäller från 2019-01-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut.
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2018-10-03

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-463

TJÄNSTESKRIVELSE

Revidering av reglemente för den gemensamma
miljönämnden för Sotenäs, Munkedal och Lysekils
kommuner
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för Miljönämnden i
mellersta Bohuslän att gälla från och med den 1 januari 2019
Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande reglemente för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän upphör att gälla från och med den 31 december 2018

Sammanfattning
Sotenäs, Munkedals och Lysekils och kommuner (SML) samarbetar inom flera olika
områden, bland annat har kommunerna en gemensam miljönämnd. De samverkande
kommunerna har genomfört en utvärdering under 2017 av Miljönämnden i mellersta
Bohuslän.
Som ett resultat av utvärderingen enades SML-kommunerna om att lyfta ut två
uppdrag ur miljönämndens ansvarområde dels ansvaret att bedriva tillsyn enligt lag
om gaturenhållning och skyltning samt att stödja och samordna kommunens
miljöstrategiska arbete. I Munkedals kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden
för det första området och Kommunstyrelsen för det strategiska miljöarbetet.
När det miljöstrategiska arbetet lyfts ut från miljönämndens reglemente kommer
miljönämndens arbetsuppgifter bli mer renodlat myndighetsarbete. Detta påverkar
inte miljönämndens övriga uppdrag på ett negativt sätt. Miljöenheten kommer
fortsatt att arbeta med de nationella, regionala och kommunala miljömålen inom
ramen för prövnings- och tillsynsarbetet. En renodling av miljönämndens uppgifter
till att endast omfatta myndighetsutövning kan tydliggöra miljönämndens roll och
därmed leda en positiv utveckling för nämnden.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Som en konsekvens av minskat uppdrag till den gemensamma Miljönämnden
kommer kostnaden att minska något.

Miljö
När det miljöstrategiska arbetet lyfts bort från miljönämnden kommer arbetet med
miljöstrategiskt arbete att tillföras kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen
behöver därför utarbeta en plan för det strategiska arbetet i Munkedals kommun.
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Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Sotenäs kommun
Lysekils kommun
Sektorchef samhällsbyggnad
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Reglemente för den gemensamma miljönämnden för Sotenäs,
Munkedals och Lysekils kommuner att gälla från och med
2019-01-012013-01-01
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har kommit överens om att från och med
2013-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad Miljönämnden i Mellersta Bohuslän.
Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs
kommuns organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt det ingångna
samverkansavtalet mellan kommunerna för den gemensamma nämnden.
Den gemensamma miljönämndens övergripande uppgifter

§1
Den gemensamma miljönämnden (fortsättningsvis kallad miljönämnden) har att leda
och samordna den verksamhet inom miljöområdet, som framgår av detta reglemente och
samverkansavtalet mellan de ingående kommunerna. Miljönämnden skall ansvara för
utvecklingen och uppföljningen av miljöarbetet inom kommunerna och ta erforderliga
initiativ.
§2
Miljönämnden skall stödja och samordna bland annat det miljöstrategiska arbetet samt
miljömålsarbetet på uppdrag av respektive kommun.
§3
I miljönämndens uppdrag ingår att
-leda arbetet med och ansvara för att samordna utformningen av mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av nämndens verksamhet och göra framställningar i målfrågor till
respektive kommunfullmäktige,
-övervaka att de av respektive kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och förvaltningen handhas på ett rationellt och
ekonomiskt sätt,
-se till att uppföljningen sker till respektive kommunfullmäktige om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
-ansvara för samordningsträffar med företrädare för de i nämnden ingående
kommunerna och företrädare för olika berörda organ,
-tillvarataga de i nämnden ingående kommunernas intressen i miljöfrågor.
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Miljönämndens övriga verksamheter

§4
Nämnden svarar för de samverkande kommunernas uppgifter, inklusive
prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), Livsmedelslag
(2006:804), Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805), Lag om handel med
vissa receptfria läkemedel (2009:730), Tobakslag (1993:581), Strålskyddslag
(1988:220), Smittskyddslag (2004:168), Lag med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning (1998:814), lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare och angränsande förordningar och föreskrifter inklusive lokala
renhållningsordningar och hälsoskyddsföreskrifter. Nämnden ska vidare svara för de
övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljöoch hälsoskyddsområdet.
Nämnden ska bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser, svar på motioner,
medborgarförslag, interpellationer och frågor inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden ska även bistå med underlag för den kommunala planeringen samt delta i
krisberedskapshantering.
Verksamhetens inriktning

§5
Nämnden är verksamhets- och utövaransvarig inom sina ansvarsområden.
Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela
resurser samt sätta mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska
ramarna och de av respektive kommunfullmäktige fastställda målen.
Nämnden ska bereda och lämna förslag till respektive kommunstyrelse i
organisationsfrågor och övergripande personalfrågor.
Nämnden skall utifrån ett helhetsperspektiv samverka med de i nämnden ingående
kommunerna.
Övriga uppgifter

§6
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden ansvarar för arkivvården inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden har ansvar för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen
dataskyddsförordningen (PUL) i sin verksamhet.
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Nämnden har ansvar för information och kommunikation inom sitt ansvarsområde.
Informationen ska ske i enlighet med kommunernas övergripande riktlinjer för
information och kommunikation.
Nämnden är ansvarig för IT-verksamheten inom sitt område, inklusive de IT-system
som finns till stöd för verksamheten.
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunernas sin talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Delegering från kommunfullmäktige

§7
Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden:
-

Årligen uppräkna av respektive kommunfullmäktige fastställda taxor enligt där
angivna index,

-

Pröva frågor om undantag från bestämmelserna i gällande lokal
renhållningsordning för respektive kommun.

Samråd

§8
Nämnden ska samråda med kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna innan
nämnden fattar beslut, eller där beslut ska fattas av kommunfullmäktige, i ärenden av
större vikt eller principiell beskaffenhet.
Ansvar och rapporteringsskyldighet

§9
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts
av kommunfullmäktige och i enlighet med de mål och riktlinjer som respektive
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning,
bestämmelser i detta reglemente samt i det samverkansavtal som upprättats.
Nämnden ska regelmässigt rapportera till respektive fullmäktige om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret i enlighet med
samverkansavtalet.
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Miljönämndens arbetsformer
Sammansättning

§10
Miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare
Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val till
kommunfullmäktige förrättats till och med årsskiftet efter att nästa val till
kommunfullmäktige förrättats.
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs för två år i taget.
Arvodering

§11
Nämndens ledamöter och ersättare arvoderas enligt arvodesbestämmelserna i respektive
kommun.
Tidpunkt för sammanträdena

§12
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer.
Sammanträdena ska i möjligaste mån samordnas med tidpunkterna för
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden i respektive kommun.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.
Kallelse

§13
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
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Öppna sammanträden

§14
Nämnden får hålla öppna sammanträden. Nämnden bestämmer själv formerna för detta.
Vid öppna sammanträden har endast ledamöter, ersättare samt de tjänstemän som
biträder nämnden rätt att yttra sig.
Inkallande av ersättare

§15
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde
ska själv ansvara för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra kallas.
Ersättarnas tjänstgöring

§16
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i
ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive
kommunfullmäktige bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare
från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället
för en ersättare från ett annat parti.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter
tjänstgöra om ersättare från annat parti trätt in.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.
Yrkanden

§17
För att yrkanden lättare ska hanteras på lämpligt sätt bör längre yrkanden lämnas in
skriftligt. Ordföranden har rätt att begära att yrkanden lämnas skriftligt.
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Justering och anslag av protokoll

§18
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.
Nämndens sekretariat har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits
på de olika anslagstavlorna.
Reservation

§19
En ledamot har rätt att reservera sig. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet
avslutats. Om en ledamot vill motivera reservationen kan ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som fastställts för
justering av protokollet.
Ordföranden

§20
Det åligger nämndens ordförande att
-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling samt ta
initiativ i dessa frågor
främja samverkan med övriga nämnder
representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och företag,
konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Presidiet

§21
Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utgör nämndens
presidium.
Ersättare för ordföranden

§22
Om varken ordförande, förste vice eller andre vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde öppnar den till åldern äldste ledamoten
mötet för att välja tillfällig ordförande för mötet.
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Närvarorätt för utomstående

§23
Kommunstyrelsens ordförande i de samverkande kommunerna får närvara vid
nämndens sammanträde. De får delta i överläggningar men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Arbetsutskott

§24
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare,
vilka utses av nämnden.
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andre vice
ordförande.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bör beredas av arbetsutskottet.
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottet beslutar i de frågor som nämnden delegerat till arbetsutskottet.
Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt att närvara vid arbetsutskottets möten.
Arbetsformerna för utskott är i tillämpliga delar desamma som för nämnden.
Delgivning

§25
Delgivning till nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordförande,
förvaltningschefen och sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar

§26
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordföranden, eller vid dennes förfall förste eller andre vice ordförande, och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-69

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare

Revidering av reglemente för Välfärdsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad version av ”Reglemente för
Välfärdsnämnden”, daterad 2018-09-19.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2018-03-28, § 25 Reglemente för Välfärdsnämnden. En
felaktighet gällande nämndens uppdrag och verksamhet har upptäckts och en
revidering är behövlig. I punkten 11 anges att nämnden svarar för tillstånd och
tillsyn av alkohol och tobak. Tillsyn och tillstånd gällande tobak görs av
miljönämnden i mellersta Bohuslän och detta bör strykas ur välfärdsnämndens
reglemente.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommunchef
Beslutet expedieras till:
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnden skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad
som i lag sägs om socialnämnd. Välfärdsnämnden handhar även verksamheten som
regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden
ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt
ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med
alkohollagen.
Nämnden svarar för;
 Kommunal vård- och omsorgsverksamhet
 Kommunal hälso- och sjukvård (HSL)
 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL)
 Biståndsfrågor enligt SoL
 Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering
 Familjerådgivning som åvilar kommunen
 Integration (verkställighet)
 Arbetsmarknadsenheten (AME)
 Samverkan mellan olika vårdgivare
 Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak
 Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)
 Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna
verksamheten
Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Välfärdsnämndens arbetsformer
Sammansättning
5 § Välfärdsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Välfärdsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande.
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Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ordföranden
6 § Välfärdsnämndens ordförande åläggs att:
 leda nämndens arbete och sammanträden,
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
 bevaka att nämndens beslut verkställs.
Tidpunkt för sammanträden
7 § Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
8 § Välfärdsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

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

339

Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
17 § Delgivning med välfärdsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen
eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av välfärdsnämnden skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer välfärdsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-47

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare

Revidering av Regler för arvoden och ersättningar för
förtroendevalda
- Föräldraledighet för förtroendevalda.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa följande bestämmelse i Regler för arvoden
och ersättningar för förtroendevalda:
Till den förtroendevalde som ersätter förtroendevald som uppbär årsarvode
vid föräldraledighet, ska arvode utbetalas efter de grunder som gäller arvodet
för den ersatte om ledigheten uppgår till eller förväntas uppgå till mer än 30
dagar.
Till den ledige utgår inga ersättningar från Munkedals kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att införa följande bestämmelse i bilaga 1 till Regler för
arvoden och ersättningar till förtroendevalda:
Vid beräkning av arvode som avser del av kalendermånad till förtroendevald
som ersätter förtroendevald som uppbär årsarvode vid föräldraledighet
beräknas helårsarvodet enligt följande:
Helårsarvodet reduceras för de dagar som är föräldraledighet och helårsarvodet
sänks i motsvarande grad. Helårsarvodes delas på 365 kalenderdagar.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27, § 73 att bifalla motion från Åsa Karlsson
(S) om att införa rätten för fullmäktige att besluta om föräldraledighet för
förtroendevald.
Kommunallagen (2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge förtroendevalda
som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid,
ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som
gäller för dem som är anställda hos kommunen.
De närmare villkoren kan bestämmas av fullmäktige och därför bör arbetsordning
och arvodesbestämmelser revideras så att det tydligt framgår hur förfarandet vid
ledigheter för förtroendevalda ska hanteras.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
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Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Löneenheten
Kommunsekreterare
Slutarkiv
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Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda
Typ av dokument:
Regel
Handläggare:
Kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS 2018-47

Antagningsdatum:
2018-09-27, § 79
Giltighet:
2018-10-15 - tills vidare
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
1§

Bestämmelserna gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 §
Kommunallagen.
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid
gäller endast 7 § samt 10-20 §§.
Dessa bestämmelser gäller också uppdragstagare som kommunfullmäktige utser till
kommunal bolagsstyrelse.

Ersättningsberättigade sammanträden
2§

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och annan förtroendevald som på
särskild kallelse är närvarande vid sammanträden eller fullgör uppdrag har rätt till
ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 11-16 §§ för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas
sammanträden
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper,
styrgrupper och liknande organ
c) gruppmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till
sammanträden som anges under a) varvid dessa möten ersättningsmässigt skall
omfatta högst en timma per gång
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen
f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ där
ledamöterna är valda av kommunen
h) överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör
i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott
j) besiktning eller inspektion
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag inom
kommunens verksamhet.
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER
Förlorad arbetsinkomst
3§

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst
det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket
belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.

Förlorad pensionsförmån
4§

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt
dokumentet ”Regler för pension”.

Förlorad semesterförmån
5§

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på
vilket sätt har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.

Särskilda arbetsförhållanden m m
6§

Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan
anses skäligt att de förtroendevald fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet
eller motsvarande. Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ för förlorad arbetsinkomst
föreligger också vid möten som med kort varsel ställts in och för vilka den
förtroendevalde tagit ledigt från sin anställning och arbetsgivaren inkallat
vikarie/ersättare.
Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ föreligger för heldag även i de fall då mötet tagit
kortare tid än vad som tagits ledigt för, om den förtroendevalde inte kunnat förutse
detta.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.
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LEDIGHET FÖR FÖRTROENDEVALDA
Föräldraledighet
7§

Förtroendevald som anges i 4 kap 2 § första stycket kommunallagen, kan få
föräldraledighet med motsvarande villkor som gäller för anställda i kommunen.
Till den förtroendevalde som ersätter förtroendevald som uppbär årsarvode vid
föräldraledighet, ska arvode utbetalas efter de grunder som gäller arvodet för den
ersatte om ledigheten uppgår till eller förväntas uppgå till mer än 30 dagar.
Till den ledige utgår inga ersättningar från Munkedals kommun.

ARVODEN
Årsarvode
8§

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av
heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt bilaga.
Årsarvoderade förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till
ledighet motsvarande arbetstagares semester utan att arvodet reduceras.
Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet
minskas i motsvarande mån.

Begränsat årsarvode
9§

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt
till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige har beslutat enligt
bilaga.
För förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad, skall arvodet minskas i
motsvarande mån.

Arvode för sammanträden m.m.
10 § Förtroendevald, som inte är årsarvoderade med uppdrag på heltid eller minst
40 % av heltid, har rätt till arvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat
enligt bilaga.
För restid från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats får räknas en
schablontimme. Även tid för gruppmöten (högst en timma) enligt § 2 c får räknas
in i sammanträdestiden. Ersättningen omfattar även tid för praktiska förberedelser
i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen räknas restid som
sammanträdestid.
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Kommunal pension
11 § För årsarvoderade förtroendevald enligt § 4 finns det särskilda bestämmelser om
kommunal pension. Dessa återfinns i dokumentet ”Regler för pension”.
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
Resekostnader och traktamenten
12 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de
grunder som gäller för kommunens arbetstagare. Även närvarande ej tjänstgörande
ersättare har rätt till resekostnadsersättning. Traktamenten ersätts enligt de
grunder som gäller för kommunens arbetstagare.
För representanter i kommunalt samrådsorgan/intressesammansatta organ utgår
ingen ersättning för resekostnader eller traktamenten.
För årsarvoderad förtroendevald med beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller
mer är kommunhuset Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För
dessa förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från arbetsplatsen (så
kallade arbetsresor).
Barntillsynskostnader
13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 8 år. Om
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk
14 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
15 § Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och
som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk,
hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
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Ersättning för avbytare i jordbruket och för avbytare i övriga näringsidkares
verksamhet
16 § Ersättning betalas för kostnader för avbytare inom jordbruket och för avbytare i
övriga näringsidkares verksamhet. Kostnaden skall styrkas genom att den
förtroendevalde till kommunen lämnar kopia av betald räkning som utvisar datum,
antal timmar och kostnader för avbytaren. Ersättning maximeras enligt samma
regler som gäller för förlorad arbetsinkomst.
Övriga kostnader
17 § För andra kostnader än som avses i § 11-15 betalas ersättning om den
förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader.
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt
kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Hur man begär ersättning
18 § För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde styrka
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot
dem.
Arvoden enligt 7-8 § betalas ut utan föregående anmälan.
19 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast
3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför
sig.
Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt
2 § skall framställas senast inom 3 månader från dagen för sammanträde eller
motsvarande.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden
hänför sig.
Tolkning av bestämmelserna
20 § Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i
arvodesbestämmelserna och kan göra mindre ändringar och tillägg i dessa.
Utbetalning
21 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
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Bilaga 1 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
(Paragraferna i denna bilaga har samma nummer som motsvarande paragraf i
textdelen.)
3 § Förlorad arbetsinkomst
1. Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt 5 % av kommunalrådets månadsarvode
per dag.
Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt 5 % av kommunalrådets månadsarvode,
delat på 8, per timme.
2. Schablonberäknat belopp: baseras på av försäkringskassan fastställd
sjukpenninggrundande inkomst:
a) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 5 % av kommunalrådets
månadsarvode per dag.
b) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 5 % av kommunalrådets
månadsarvode, delat på 8, per timme.
(dock maximalt 8 x timersättning/dag)
3. Schablonberäknat belopp, till näringsidkare som inte kan styrka
sjukpenninggrundande inkomst, med belopp som per dag motsvarar 0,2 %
procent av årsarvodet för kommunalrådet.
Ersättningen betalas ut per förlorad arbetstimme (dock maximalt 8 x
timersättning/dag).
4 § Förlorad pensionsförmån
Enligt pensionspolicyn.
5 § Förlorad semesterförmån
1. Verifierat belopp:
a)

förlorad semesterersättning:

12 % på ersättning för förlorad
arbetsinkomst

maximalt:
12 %

b)

x

7,5 x kommunalrådets månadsarvode
260

Förlorade semesterdagar, maximalt:

per dag

Samma som maximibeloppet för förlorad
arbetsinkomst/dag

2. Schablonberäknat belopp:
12 %

x

Sjukpenninggrundande inkomst
260

per dag

12 %

x

7,5 x kommunalrådets månadsarvode
260

per dag

maximalt:

350

§ 7 Föräldraledighet
Vid beräkning av arvode som avser del av kalendermånad till förtroendevald som ersätter
förtroendevald som uppbär årsarvode vid föräldraledighet beräknas helårsarvodet enligt
följande:
Helårsarvodet reduceras för de dagar som är föräldraledighet och helårsarvodet sänks i
motsvarande grad. Helårsarvodes delas på 365 kalenderdagar.
§ 8 Årsarvode

Beräkningsgrund i % av arvode för
riksdagsledamot per månad
Kommunstyrelsens ordförande tillika
kommunalråd (heltid)

75 % per månad

Det åligger kommunalrådet att leda kommunstyrelsen och närmast
under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunkoncernens hela
verksamhet.
Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.
Beräkningsgrund i % av
kommunalrådets arvode
Oppositionsråd

50 % per månad

Det åligger oppositionsrådet att leda, samordna och företräda de partier som
sitter i opposition.
Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.
Annan förtroendevald som fullgör sitt
uppdrag på heltid eller på minst 40 %
av heltid

Beräkningsgrund i % av
kommunalrådets månadsarvode

Ordf. samhällsbyggnadsnämnd
Ordf. barn- och utbildningsnämnd
Ordf. välfärdsnämnd

40 % per månad
40 % per månad
40 % per månad

Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.
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9 § Begränsat årsarvode
Beräkningsgrund i % av
kommunalrådets månadsarvode
Se bilaga 2.
Förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode skall även erhålla arvode
för sammanträden, förrättningsarvode mm, samt kan erhålla ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande betalas ersättning under
förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande
upprättas. Ersättning utbetalas även för deltagande i protokollförda sammanträden
med annan kommunal nämnd.
Följande arbetsuppgifter för förtroendevald ska anses rymmas inom ramen för
det begränsade årsarvodet:
-

Rutinmässigt följa förvaltningens arbete,
Överläggning med anställd,
Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller
annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt,
Besök på förvaltningar för information, utanordning, eller påskrift av handling,
Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt,
Fatta beslut i ärenden nämnden delegerat,
Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller
icke kommunala organ inklusive presidieträffar,
Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

10 § Arvode för sammanträden mm
Arvode för sammanträde eller motsvarande betalas ut för de 4 första timmarna,
inklusive restid, (halv dag), med 1,2 % av kommunalrådets månadsarvode.
Arvode för sammanträde eller motsvarande över 4 timmar, inklusive restid, (hel dag)
ersätts med 2 % av kommunalrådets månadsarvode.
Justering av protokoll ersätts med 300 kr per justeringstillfälle.
Justeringsarvode utgår ej då justeringen äger rum i direkt anslutning till annat
sammanträde eller arvodesberättigad förrättning.
Maximalt kan ett heldagsarvode eller två halvdagsarvoden betalas ut per dag.
13 § Barntillsynskostnader
Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag
14 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk
Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag
15 § Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag
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Hur tidsredovisningen ska ske
Redovisning sker på Munkedals kommuns särskilt framtagna blanketter. Dessa finns
tillgängliga på kommunens hemsida eller kan hämtas hos sekreteraren.
Exempel 1
Gruppmöte kl 08.30-09.00 (30 min)
Sammanträde kl 09.00-10.30 (1 tim, 30 min)
Restid (schablon 1 tim)
Summa ersättningsberättigad tid: 3 timmar. Arvode betalas ut för halv dag (under
4 timmar)
Exempel 2
Gruppmöte kl 08.00-09.00 (1 tim)
Sammanträde kl 09.00-11.30 (2 tim, 30 min)
Restid (schablon 1 tim)
Summa ersättningsberättigad tid: 4 tim 30 minuter. Arvode betalas ut för hel dag
(tid över 4 timmar)
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-67

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare

Revidering av fullmäktiges arbetsordning Föräldraledighet för förtroendevalda.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa villkor för föräldraledighet för förtroendevalda
i arbetsordning för fullmäktige enligt följande:
Fullmäktige får besluta om att en sådan förtroendevald som anges i 4 kap 2 § första
stycket kommunallagen, kan få föräldraledighet med motsvarande villkor som gäller
för anställda i kommunen.
Ledighet kan inte beviljas för längre tid än ett år.
Vid beviljad ledighet som ej överstiger en månad ersätter styrelsens eller nämndens
vice ordförande den ledige och i övrigt gäller ordinarie regler om ersättares
tjänstgöring.
Vid beviljad ledighet som överstiger en månad utser fullmäktige en ersättare.
Skulle en ledig förtroendevald avgå eller dennes uppdrag av annan anledning
upphöra, upphör också ersättarens uppdrag och fullmäktige ska förrätta fyllnadsval.
Om ledighet överstigande en månad beviljats och någon ersättare inte direkt kan
utses gäller bestämmelserna i tredje stycket.
Ledigheten avser inte platsen i kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27, § 73 att bifalla motion från Åsa Karlsson
(S) om att införa rätten för fullmäktige att besluta om föräldraledighet för
förtroendevald.
Kommunallagen (2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge förtroendevalda
som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid,
ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som
gäller för dem som är anställda hos kommunen.
De närmare villkoren kan bestämmas av fullmäktige och därför bör arbetsordning
och arvodesbestämmelser revideras så att det tydligt framgår hur förfarandet vid
ledigheter för förtroendevalda ska hanteras.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Löneenheten
Kommunsekreterare
Slutarkiv
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2018-09-28

ARBETSORDNING
FÖR
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Typ av dokument:
Arbetsordning
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS 2018-67

Antagningsdatum:
2018-03-28, § 23
Giltighet:
2018-10-15 och tillsvidare
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.
Antalet ledamöter
1 § Fullmäktige har 35 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
Presidium
2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
fullmäktige bland ledamöterna en förste och andre vice ordförande som
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas före
december månads utgång.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån det behövs.
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Beräkning av tjänstgöringstid baseras på tidpunkt för den nybildade Munkedals
kommuns tillkomst, d.v.s. 1974-01-01.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena
5 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom januari, juli,
augusti och december. För varje år bestämmer fullmäktige tid och dag för
sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter
samråd med kommunstyrelsens presidium.
6 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordföranden.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
7 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på
lämpligt sätt.
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8 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
9 § Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde görs på kommunens
anslagstavla. Tillkännagivandet ska omfatta tid och plats för sammanträdet och
uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Tillkännagivandet ska ske minst en vecka före sammanträdesdagen.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
10 § Sammanträdena bör avslutas före klockan 22.00.
Ordföranden ska före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet ska
slutföras på samma dag eller om sammanträdet ska avbrytas och hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde beslutar fullmäktige genast,
när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen
för det fortsatta sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
11 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige
ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.
12 § Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör
finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör delges samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
13 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
14 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
15 § Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som
kallats till tjänstgöring.
16 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
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Upprop
17 § En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Protokolljusterare
18 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och biträda
ordföranden vid eventuella röstsammanräkningar.
Turordning för handläggning av ärendena
19 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
20 § Rätt att delta i överläggningen har
- ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd vid
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.
- ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av
svaret.
- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§
kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i
bolaget.
21 § Kommunens revisorer och deras sakkunniga får delta i överläggningen när
fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende
som berör revisorernas egen förvaltning.
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22 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som
det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ordförande får efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning det behövs,
kalla ordförande, och vice ordförande i gemensam nämnd där kommunen ingår
samt anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid
sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
23 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
24 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under hans anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får denne ajournera eller
upplösa sammanträdet.
Yrkanden
25 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.
Deltagande i beslut
26 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till
ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om
fullmäktige fattar det med acklamation.
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Omröstningar
27 § När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som
har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
28 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
29 § En motion
- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett
sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
En motion kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde.
Är motionen inkommen senast två veckor innan utsatt sammanträde anmäls den på
det sammanträdet. I annat fall anmäls den på nästkommande sammanträde.
Fullmäktige får begära ett förtydligande av motionen om det krävs i samband med
anmälan.
En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och november.
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Medborgarförslag
30 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom
medborgarförslag.
Ett medborgarförslag
- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
- får inte ta upp ämnen av olika slag.
- väcks genom att det lämnas i till kommunstyrelsens kansli, eller vid sammanträde
med kommunfullmäktige.
Förslagsställaren ska beredas möjlighet att göra en presentation i
kommunfullmäktige av sitt medborgarförslag om max 5 minuter då
medborgarförslaget anmäls.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet
till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i
fullmäktige.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Förslagsställaren har inte rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget
behandlas.
Ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och november.
Bolagens initiativrätt
31 § Styrelsen i ett sådant företag, stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 3
och 4 §§ får väcka ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta
ställning till.
Interpellationer
32 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör
ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

361

362
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3
eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet
eller inte.
Frågor
33 § En fråga ska
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
- ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredning av ärenden
34 § Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.
Återredovisning från nämnderna
35 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser om
detta anges i respektive nämnds reglemente.
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
36 § Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och
anmärkning.
Särskilda uppgifter för fullmäktiges presidium
37 § Fullmäktiges presidium ska ha regelbunden kontakt med kommunstyrelsen
och ha en roll i den strategiska planeringen.
Valberedning
38 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 5 ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Beredning av revisorernas budget
39 § Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
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Justering av protokollet
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
42 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Ledighet för förtroendevalda
43 § Fullmäktige får besluta om att en sådan förtroendevald som anges i 4 kap 2 §
första stycket kommunallagen, kan få föräldraledighet med motsvarande villkor
som gäller för anställda i kommunen.
Ledighet kan inte beviljas för längre tid än ett år.
Vid beviljad ledighet som ej överstiger en månad ersätter styrelsens eller
nämndens vice ordförande den ledige och i övrigt gäller ordinarie regler om
ersättares tjänstgöring.
Vid beviljad ledighet som överstiger en månad utser fullmäktige en ersättare.
Skulle en ledig förtroendevald avgå eller dennes uppdrag av annan anledning
upphöra, upphör också ersättarens uppdrag och fullmäktige ska förrätta fyllnadsval.
Om ledighet överstigande en månad beviljats och någon ersättare inte direkt kan
utses gäller bestämmelserna i tredje stycket.
Ledigheten avser inte platsen i kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-434

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare

Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdestider 2019 för
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Administrativa enheten har i samråd med ekonomienheten tagit fram förslag till
sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2019. Hänsyn har tagits till
kommunens budgetprocess.
I förslaget till sammanträdesplan för 2019 ligger fullmäktiges sammanträden på
måndagar. Anledningen till att mötesdagarna har ändrats från torsdagar till
måndagar är att det i fullmäktige finns två riksdagsledamöter. Förvaltningen har
uppfattat ett politiskt samtycke till att möjliggöra för dessa två att delta på
fullmäktiges sammanträden.
Föreslagna sammanträdesdagar för fullmäktige är:
Måndagen
Måndagen
Måndagen
Måndagen
Måndagen
Måndagen
Måndagen
Måndagen

den
den
den
den
den
den
den
den

25
25
29
27
24
23
28
25

februari, kl. 17.00
mars, kl. 17.00
april, kl. 17.00
maj, kl. 17.00
juni, kl. 17.00
september, kl. 17.00
oktober, kl. 17.00
november, kl. 17.00

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Kommunsekreteraren
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-192

TJÄNSTESKRIVELSE

Förslag till avtal om gemensam IT-funktion
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam ITfunktion gällande från 2019-01-01.

Sammanfattning
Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en
gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftar i
huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med
minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög
kompetens och service. För att utveckla verksamheterna samverkar kommunerna
även inom ramen för Digital Agenda.
Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med
den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan
kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun.
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning
av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande att den
gemensamma IT-nämnden upphör 2018-12-31, att den fortsatta samverkan inom
IT-området sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och att den
överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Lysekils kommuns
förvaltningsorganisation.
Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med 2014-01-01 ersätts
från och med 2019-01-01 av detta avtal om samverkan.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Övergången från en nämndsorganisation för IT-verksamheten till avtalssamverkan
inom Lysekils förvaltningsorganisation innebär i sig inga förändrade kostnader. En
viss kostnadsminskning uppstår då nämndverksamheten utgår.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef
Kommunledningskontoret

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektören
Lysekils kommun
Sotenäs kommun
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Avtal om gemensam IT-funktion

§1
Parter
Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner.
§2
Bakgrund
Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en gemensam
IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftar i huvudsak till
att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet,
ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög kompetens och service.
För att utveckla verksamheterna samverkar kommunerna även inom ramen för Digital
Agenda.
Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med
den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan
kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun.
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning
av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande
att den gemensamma IT-nämnden upphör 2018-12-31,
att den fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från och
med 2019-01-01, och
att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Lysekils kommuns
förvaltningsorganisation.
Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med 2014-01-01 ersätts
från och med 2019-01-01 av detta avtal om samverkan.
§3
Organisation
Lysekils kommun är värdkommun för den gemensamma IT-funktionen. Funktionen
utgörs av en IT-avdelning som är inordnad under Samhällsbyggnadsnämndens
förvaltning. IT-avdelningen leds av IT-chefen och avdelningens personal är anställd i
värdkommunen.
IT-chefen rapporterar till samhällsbyggnadschefen i värdkommunen.
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§4
Verksamhet
Den gemensamma IT-funktionen ska för de samverkande kommunernas räkning utföra
följande uppgifter:





Tillhandahålla ändamålsenlig IT-drift, support och stöd
Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster
Utveckling av Lysekils, Munkedals och Sotenäs IT-miljö
Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov

§5
Samordning och styrning av verksamheten
För att säkerställa inflytande från berörda kommuner för den strategiska styrningen
inrättas en styrgrupp bestående av kommundirektörerna i respektive kommun.
Därutöver finns Ägarsamråd SML som består av kommunstyrelsens presidium och
kommundirektörerna som träffas två gånger per år.
Budget- och målstyrning sker enligt värdkommunens principer. Värdkommunen
fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med samverkande
kommuner. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår presenteras för
samverkanskommunerna senast den 30 april varje år. Värdkommunen ansvarar för att
rutinerna kring budgetprocessen fungerar. Den strategiska styrningen sker genom
kommuncheferna.
§6
Kostnadsfördelning
Nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan
samverkanskommunerna enligt följande princip:
1
2

Antal digitala verktyg per kommun.
Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun.

1.Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala
verktygen.
2. Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per den
siste varje månad.
Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den
15 februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30 dagar från
fakturans utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande
räntelag.
§7
Insyn
I enlighet med värdkommunens styrmodell ska varje tertial redovisa kostnads- och
verksamhetsutveckling.
§8
Egendom
Samtliga inventarier och egendom som ingått i det ursprungliga samverkansavtalet
följer det nya avtalet om avtalssamverkan.
§9
Arkiv
Information för hela SML ägs och hanteras av värdkommunen. Respektive kommun är
ansvarig för att arkivering av uppgifter i respektive verksamhets- och IT-system.
§ 10 Försäkringar
Värdkommunen tecknar försäkringar i erforderlig omfattning.
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§ 11 Giltighet
Avtalet gäller till och med 2022-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om
det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp senast 12 månader för gällande avtalsperiods
utgång. Avtalet är giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingarna i
samverkanskommunerna godkänt avtalet.
§ 12 Avveckling
I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna
med 1/3 vid det årsskifte som föregick avtalsperiodens utgång. Med
avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader inom följande områden som kan uppstå
till följd av att den gemensamma verksamheten upphör:





Kostnad för icke avskriven del av investering
Kostnader som uppstår vid övertalighet
Kostnader för att avveckla avtal med tredje man
Härmed jämförliga kostnader.

§ 13 Omförhandling
Om förutsättningarna för samverkan enligt detta avtal väsentligen förändras får avtalet
omförhandlas.
§ 14 Tvist
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras i samråd
mellan respektive kommuns kommunstyrelse. I andra hand ska det avgöras av allmän
domstol.

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

369
2018-10-04

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-193

TJÄNSTESKRIVELSE

Förslag till avtal om gemensam lönefunktion
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam lönefunktion gällande från 2019-01-01.

Sammanfattning
Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en
gemensam Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet syftar
i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med
minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög
kompetens och service.
Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med
den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan
kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun.
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning
av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande
att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-12-31,
att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från
och med 2019-01-01, och
att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns
förvaltningsorganisation.
Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med 2014-01-01 ersätts
från och med 2019-01-01 av detta avtal om samverkan.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Övergången från en nämndsorganisation för Löneenheten till avtalssamverkan inom
Munkedals kommuns förvaltningsorganisation innebär i sig inga förändrade
kostnader. En viss kostnadsminskning uppstår då nämndverksamheten utgår.
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Sotenäs kommun
Lysekils kommun
Enhetschef löneenheten
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Avtal om gemensam lönefunktion
§1
Parter
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner.
§2
Bakgrund
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en
gemensam nämnd för löneadministration med tillhörande förvaltningsorganisation.
Samgåendet syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig
organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande
med hög kompetens och service.
Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med
den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan
kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun.
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med
anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande
att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-12-31,
att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från
och med 2019-01-01, och
att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns
förvaltningsorganisation.
Tidigare överenskommelse om gemensam lönefunktion från och med 2014-01-01
ersätts från och med 2019-01-01 av detta avtal om samverkan.
§3
Organisation
Munkedals kommun är värdkommun för den gemensamma lönefunktionen.
Lönefunktionen utgörs av en löneenhet som är inordnad under kommunstyrelsens
förvaltning. Löneenheten leds av en lönechef. Löneenhetens personal är anställd i
värdkommunen. Lönechefen rapporterar till kommundirektören i värdkommunen.
§4
Verksamhet
Den gemensamma lönefunktionen ska för de samverkande kommunernas räkning
utföra följande uppgifter:







Löneadministration
Utbildning och support i lönesystemet
Rådgivning i tillämpning av lagar, avtal och regler
Uttag av data och statistik
Systemförvaltning
Pensions- och försäkringsadministration
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§5
Samordning och styrning av verksamheten
För att säkerställa inflytande från berörda kommuner för den strategiska styrningen
inrättas en styrgrupp bestående av kommundirektörerna i respektive kommun.
Därutöver finns Ägarsamråd SML som består av kommunstyrelsens presidium och
kommundirektörerna som träffas två gånger per år.
Budget- och målstyrning sker enligt värdkommunens principer. Värdkommunen
fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med samverkande
kommuner. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår presenteras för
samverkanskommunerna senast den 30 april varje år. Värdkommunen ansvarar för
att rutinerna kring budgetprocessen fungerar.
§6
Kostnadsfördelning
Nettokostnaden för lönefunktionens verksamhet fördelas mellan
samverkanskommunerna enligt följande princip:



Andel beräknade löner per kommun perioden april-mars.
Kostnad för lönechef och PA-system 1/3 per kommun.

Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per
den siste varje månad.
Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast
den 15 februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30
dagar från fakturans utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen
enligt gällande räntelag.
§7
Insyn
Värdkommunen ska varje tertial redovisa kostnads- och verksamhetsutveckling.
§8
Egendom
Samtliga inventarier och egendom som ingått i det ursprungliga samverkansavtalet
följer det nya avtalet om avtalssamverkan.
§9
Arkiv
Varje kommun är anställningsmyndighet för sina egna anställda och är ansvarig för
att arkivering av uppgifter sker i den egna kommunen.
§ 10 Försäkringar
Värdkommunen tecknar försäkringar i erforderlig omfattning.
§ 11 Giltighet
Avtalet gäller till och med 2022-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget
om det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp senast 12 månader för gällande
avtalsperiods utgång. Avtalet är giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingarna i
samverkanskommunerna godkänt avtalet.
§ 12 Avveckling
I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna
efter antal invånare i varje kommun vid det årsskifte som föregick avtalsperiodens
utgång. Med avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader inom följande områden
som kan uppstå till följd av att den gemensamma verksamheten upphör:




Kostnad för icke avskriven del av investering
Kostnader som uppstår vid övertalighet
Kostnader för att avveckla avtal med tredje man
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Härmed jämförliga kostnader.

§ 13 Omförhandling
Om förutsättningarna för samverkan enligt detta avtal väsentligen förändras får
avtalet omförhandlas.
§ 14 Tvist
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän
domstol.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-393

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anders Zettergren
1:e bibliotekarie
Kultur & Fritid

Bibliotek och IT-stöd till äldre
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
John Olof Knoph har inkommit med ett medborgarförslag där han önskar att
bibliotekets personal utbildas för att hjälpa de äldre med digitala problem.
Kommunens äldre får i allt högre utsträckning tillgång till digitala verktyg. Detta
samtidigt som allt mer samhällsinformation och kommunikation digitaliseras.
För att kommunens äldre ska kunna ta del av detta erbjuder Munkedals bibliotek
rådgivning i en form som är avpassad för målgruppen. Varje vecka sedan 2014
erbjuds IT-café i huvudbiblioteket för de som önskar hjälp och stöd för att klara
vardagen gällande IT. Information om dag och tider finns på hemsidan.
Biblioteket ska erbjuda stöd och hjälp till kommunens invånare i frågor som rör
digitala problem och frågor. Stödet utformas på sådant sätt att det inte konkurrerar
med andra aktörer.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
En satsning på IT-stöd för äldre via biblioteket medför normalt ingen ekonomisk
konsekvens för kommunen.
Den extra kostnad som kan tillkomma är transportkostnad för personal då IT-café
kan ske i annan lokal än bibliotekets lokaler.
Folkhälsa
Kommunens äldre får extra stöd och hjälp i frågor som rör digitala problem.
Liselott Sörensen-Ringi
Sektorchef
Barn och utbildning

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
John Olof Knoph
Anders Zettergren
Margareta Svensson-Hjorth
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-304

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Liselott Sörensen Ringi
Sektorchef
Barn och Utbildning

Svar på motion gällande samlad skoldag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning
Motionären Ann-Sofie Alm för Moderaterna i Munkedals kommun önskar att
Munkedals kommun inför samlad skoldag.
Kortfattat innebär det att alla barn startar samtidigt på morgonen och slutar
samtidigt. Det ger fritidspedagogiken, musikskolan, pulshöjande aktiviteter och
kreativ utomhusvistelse möjlighet att finnas som en naturlig del i elevens skoldag.
Munkedals kommun har under hösten 2018 infört skolskjuts i egen regi vilket har
medfört att nya bussbolag och rutter har trimmats in. Ny timplan, språkval,
simundervisning för förskoleklasselever och obligatorisk förskoleklass fem dagar i
veckan har påverkat rutterna och tider.
Fr.o.m. juli 2019 kommer kravet om legitimerade fritidspedagoger. Detta är en stor
utmaning för kommunen då det är mycket svårt att rekrytera.
Barn- och utbildningssektorns budget är synnerligen ansträngd.
Att införa samlad skoldag skulle innebära de fördelar motionären beskriver. Under
rådande omständigheter innebär det tyvärr alltför stora konsekvenser att ändra
skolskjutshanteringen, det belastar ekonomin och det blir en stor utmaning att
anställa personal för att klara fler timmar med pedagogisk verksamhet under dagen.
Samlad skoldag diskuterades som en åtgärd i samband med skolutredningen
gällande att höja måluppfyllelsen, kvaliteten och likvärdigheten. De fem punkter som
vaskades fram som förslag till åtgärder innehöll inte samlad skoldag.
Möjligheterna att införa samlad skoldag kan däremot ses över i samband med nästa
läsår 19/20.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Ann-Sofie Alm,
Liselott Sörensen Ringi
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MOTION: Samlad Skoldag
Moderaterna i Munkedal ser med stor oro på de sjunkande resultaten i våra grundskolor. Ett gott
skolresultat är grunden för ett gott liv med livskvalitet. I ett led att vända skolresultaten till det bättre
önskar vi införa sammanhållen skoldag på våra grundskolor.
Det betyder kortfattat att alla barnen startar samtidigt på morgonen och slutar samtidigt. Det ger
fritidspedagogiken, musikskolan, pulshöjande aktiviteter och kreativ utomhusvistelse möjlighet att
finnas som en naturlig del i elevens skoldag. En samlad skoldag öppnar upp möjligheter till att satsa
på lärandefrämjande aktiviteter inom skoldagen som inte har en ordinarie plats inom den
lagstadgade verksamheten, dvs konkurrerar inte med den ordinarie skolundervisningen utan istället
kompletterar den.
Forskning visar att barn som regelbundet höjer sin puls och aktivt tränar också har lättare att ta till
sig kunskap, dvs inverkar positivt på lärande och kognitiv aktivitet, såsom minne och exekutiva
funktioner och därmed stärks skolframgången. Forskare rekommenderar mångsidig motion, som
lämpar sig för elevernas ålders- och utvecklingsnivå, under skoldagen. Sådan motion stödjer barnens
fysiska, psykiska och sociala växande och utveckling samt främjar deras hälsa, välbefinnande och
lärande. Många skolor har infört dagliga pulshöjande aktiviteter vilket har visat sig inverka mycket
positivt på skolresultaten.
Annan forskning visar att barn som tränar på att spela instrument lättare tar till sig kunskap. Hjärnan
byggs om varje gång vi lär oss nya saker. Och den byggs om på olika sätt hos olika personer, även när
samma sak lärs ut på exakt samma sätt. Att musicera är komplicerat, och musikträning stärker
därigenom arbetsminnet, som sedan i sin tur gör det lättare att ta till sig, förstå och lära sig de
teoretiska ämnena.
Den kreativa miljön i fritidspedagogiken är positiv ur flera perspektiv, där det sociala samspelet och
fria leken är viktiga faktorer. Idag har bara de som har råd att betala möjlighet att närvara. En samlad
skoldag involverar fritidspedagogiken på ett mer långtgående sätt för alla barn. Lärare och
fritidspedagoger ges bättre förutsättningar och möjligheter att planera, schemalägga och strukturera
skoldagen tillsammans för bästa möjliga skolresultat för varje individ.
Ekonomisk vinst på kort sikt finns i att skolskjutsarna koncentreras och därmed blir billigare.
Ekonomisk vinst med stora hälsofördelar finns även i en bättre arbetsmiljö för lärare och elever.
Den ekonomiska vinsten på lång sikt är enorm, kan vi ge barnen bättre skolresultat ökar vi även den
samhällsekonomiska vinsten. Men den personliga vinsten för varje individ är nog den största, att
varje ungdom går ut skolan med bibehållna framtidsdrömmar, med vetskapen om att faktiskt kunna
bli vad de vill. Det är en enorm kraft som vi ska förstärka och ta till vara.

Moderaterna i Munkedal yrkar därför att:
kommunfullmäktige hos kommunstyrelsen begär förslag om att införa samlad skoldag i syfte att
höja varje elevs skolresultat och göra varje elev anställningsbar i enlighet om vad som anförts i
motionen.

Ann-Sofie Alm för Moderaterna i Munkedal.

