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På grund av pågående pandemi uppmanas 
allmänheten att följa sammanträdet på 

webben. 
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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Datum: 2021-11-19 

Inkomna avsägelser till 

Kommunfullmäktige 2021-11-29 

Kjell Olseke (SD) inkom 2021-10-11 med avsägelse gällande sitt uppdrag som 

ledamot i Jävsnämnden 

 Kommunfullmäktige har att befria Kjell Olseke (SD) från sitt uppdrag

som ledamot i Jävsnämnden.

Leif Karlsson (S) inkom 2021-10-14 med avsägelse gällande sitt uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden samt nämndeman i tingsrätten. 

 Kommunfullmäktige har att befria Leif Karlsson (S) från sina uppdrag

som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och

utbildningsnämnden samt nämndeman i tingsrätten

Håkan Skenhede (SD) inkom 2021-10-01 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som revisor 

• Kommunfullmäktige har att befria Håkan Skenhede (SD) från 

sitt uppdrag som revisor

Maria Pasanen (SD) inkom 2021-10-01 med avsägelse gällande sitt uppdrag 

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Maria Pasanen (SD) från sina

uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som

ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Freja Gunell (V) inkom 2021-11-12 med avsägelse gällande sitt uppdrag som 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Freja Gunell (V) från sitt uppdrag

som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Carolina Gedda (SD) inkom 2021-11-15 med avsägelse gällande sitt uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

 Kommunfullmäktige har att befria Carolina Gedda (SD) från sitt

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
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Christoffer Wallin (SD) inkom 2021-11-15 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, som nämndeman, ledamot 

Budgetberedningen, ersättare Krisledningsnämnden, ersättare 

samhällsbyggnadsnämnden, ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän, 

ledamot kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling, ersättare barn- 

och utbildningsnämnden, ledamot i valnämnden, ledamot kommunstyrelsen, 

1:e vice i välfärdsnämnden, ledamot i Gode män enligt 

fastighetsbildningslagen - Sakkunskap i frågor om jord- och skogsbruk, 

ledamot folkhälsorådet och vice ordförande kommunfullmäktiges valberedning 

 

 Kommunfullmäktige har att befria Christoffer Wallin (SD) från sina 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, som nämndeman, 

ledamot Budgetberedningen, ersättare Krisledningsnämnden, ersättare 

samhällsbyggnadsnämnden, ledamot i miljönämnden i mellersta 

Bohuslän, ledamot kommunfullmäktiges beredning för hållbar 

utveckling, ersättare barn- och utbildningsnämnden, ledamot i 

valnämnden, ledamot kommunstyrelsen, 1:e vice i välfärdsnämnden, 

ledamot i Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Sakkunskap i 

frågor om jord- och skogsbruk, ledamot folkhälsorådet och vice 

ordförande kommunfullmäktiges valberedning 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: carolina gedda <carolina.gedda@hotmail.se>  
Skickat: den 14 november 2021 17:45 
Till: Fredrick Göthberg <Fredrick.Gothberg@munkedal.se> 
Ämne: Avsäga plats KF 
 
[Du får inte e-post ofta från carolina.gedda@hotmail.se. Få reda på varför det här är viktigt: 
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification.] 
 
Hej. 
Avsäger mig min plats i Kommunfullmäktige Sverigedemokratern Munkedal omgående. 
 
Mvh Carolina Gedda 
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Från: Christoffer Wallin <Christoffer.Wallin@munkedal.se>  
Skickat: den 14 november 2021 20:53 
Till: Fredrick Göthberg <Fredrick.Gothberg@munkedal.se> 
Kopia: Per Brink <Per.Brink@munkedal.se> 
Ämne: Avsägelse  
 
Jag Christoffer Wallin avsäger mig alla förtroende uppdrag jag har för Sverigedemokraterna i 
Munkedals kommun vid nästa kommunfullmäktige sammanträde.  
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Från: Freja Gunell <Freja.Gunell@munkedal.se>  
Skickat: den 12 november 2021 09:53 
Till: Fredrick Göthberg <Fredrick.Gothberg@munkedal.se> 
Ämne:  
 
Hej Fredrick, 
 
Jag vill meddela dig att jag vill avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Vänliga hälsningar, 
Freja 
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Från: Kjell Olseke <kjell@olseke.net>  
Skickat: den 11 oktober 2021 12:07 
Till: Fredrick Göthberg <Fredrick.Gothberg@munkedal.se> 
Kopia: Markus Fjellsson <Markus.Fjellsson@munkedal.se> 
Ämne: Ändring av uppdrag inom kommunen för Kjell Olseke 
 
Ändring av uppdrag inom kommunen för Kjell Olseke.( 193803023559) 
 
1.Kjell Olseke avgår ur Jävsnämnden 20211010. 
 
2. Kjell Olseke har utsetts till ordinarie Kommunrevisor av SD 20211010. 
 
Enligt beslut i SD gruppmöte 20211010. 
Uppdragen kan inte förenas! 
 
Jag har accepterat förändringen. 
 
Munkedal 20211011 
Kjell Olseke 

Mobil: 0706710057 
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J

a1t
~--- Socialdemokraterna i Munkedal

Till Munkedals kommun

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag. Uppdragen det avser är ledamot i

Kommunfullmäktige, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden samt nämndeman i tingsrätten.

Avsägelsen gäller från och med 2021-12-31.

Med vänlig hälsning

4!~~
Leif Karlsson (S)
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Motion

Till Munkedals kommunfullmäktige

Vi ser hur arbetsbelastningen ökar och arbetsmiljön försämras för vårdbiträden och

undersköterskor i Munkedals kommun, då speciellt inom äldreomsorgen.

Efter flertalet samtal med arbetande undersköterskor i kommunen har det lyfts hur våra

undersköterskor idag utför allt fler arbetsuppgifter än de tidigare gjort i och med flertalet nya

digitaliseringsåtgärder i verksamheten som de skall förhålla sig till. Dokumentationer och

genomförandeplaner som brister och inte är uppdaterade, samt tid hos vårdtagare minskas för

att tiden inte räcker till.

Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till

vårdtagaren. Som arbetssituationen och dagsschemat ser ut just nu finns ingen tid inplanerat

för undersköterskorna för dokumentation. I en dokumentation skall inte endast avvikelser

dokumenteras utan helheten hos vårdtagaren, där finnes en brist i dagsläget.

Undersköterskorna får heller ingen avsatt tid för uppdateringar av vårdtagamas

genomförandeplaner. Det är genomförandeplaner som enligt Socialstyrelsen har sin grund i en

planering, en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt

och integritet. Det leder till en fallande verksamhet, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd.

Vi ser höga sjukskrivningstal både nu men även innan en pandemi, som bland annat är

långtidssjukrivningar som vi måste få bukt på. Sjukskrivningstalen inom sektor vård och

omsorg är otroligt höga, i december 2019 alltså innan en pandemi slog till, låg sektor vård och

omsorg på ca 10%. Under 2020 var sjukfrånvaron uppe i ca 18% i samma sektor. Varje

enskild sjukskrivningsprocent beräknas kosta kommunen ca 1 miljon kronor.

Vi vill se att grundbemanningen höjs inom äldreomsorgen i Munkedals kommun.

Välfärdsförvaltningen skall därför få i uppdrag att utreda och komma med förslag på

hur det kan genomföras, komma med eventuella kostnader för fler undersköterskor i

verksamheterna eller möjligtvis hitta ett nytt och annorlunda arbetssätt.

Undersköterskornas, inom hemtjänsten i Munkedals kommun, dokumentationsarbete

skulle förenklas avsevärt om varje fastanställd fick en egen arbetstelefon/Ipad, fler och

anpassade datorer för sammanhanget. Vi vill därför att välfärdsförvaltningen får i

uppdrag att ta fram en kostnad för det.

Ett nytt arbetssätt får inte innebära delade turer eller försämrad arbetsmiljö. Det skulle snarare

kunna vara att anställa fler tjänster som utför arbetet runtikring undersköterskornas arbete, så

som ta hand om tvätt, beställning av varor, kök eller tanka bilar.

/
/I _/ -".'l

I I ·'": / 1/ I I /·----
Malin Svedjenäs- Vänsterpartiet Munkedal £/l ·. · c._,A
Hans-Joachim Isenheim- Miljöpartiet Munkedal . V
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  2021-10-12 

 

Motion om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm 

 

Munkedals kommun behöver planera för att på sikt få mer 

bebyggelse på attraktiva platser och områden. Hällevadsholm är ett 

av flera samhällen i Munkedals kommun som kan erbjuda 

villabebyggelse i natursköna områden. Förslaget syftar till att man tar 

hänsyn till länsstyrelsens krav och den lagstiftningen som finns när 

kommunen planerar för den här naturnära bebyggelse. Det finns ett 

område vid Vässjesjön i Hällevadsholm som i kommunens 

översiktsplan tagits fram och som skall kunna bebyggas, enligt plan.  

I dessa beslutade områden skall det s.k. LIS ge möjlighet att komma 

närmare vatten i vissa specifika områden för att främja en positiv 

utveckling av byggnation av bostäder. 

 

Vi föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att 

undersöka möjligheten att förvärva området, eller delar av, för att 

kunna utveckla ett bostadsområde.  

 

Positivt utifrån barnkonventionen eftersom det ges möjlighet att 

bygga i områden som ger barn möjlighet till bra, naturnära miljöer. 

 

För Liberalerna i Munkedal 

 

Karin Blomstrand och Thomas Högberg  
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Motion om ökad tillgänglighet  

 

 

 Munkedals kommun har påbörjat ett bra arbete med att öka tillgängligheten i kommunen. 

Vi har en hemsida med talsyntes, vi har en tillgänglighetsdatabas som uppdateras,  

vi tar fram handikappanpassade badplatser och vi har en delvis anpassad entrén till Forum.  

Liberalerna menar att vi kan göra mer för att utveckla detta, och  

Liberalerna yrkar;  

 att i varje nytt byggprojekt som gäller lokaler som kommunen ansvarar för, skall det ingå 

anpassningar för personer med olika typer av funktionshinder.  

I första hand skall det vara tillgängligt för personer i rullstol och med rullator, 

för personer med olika typer av synnedsättningar till helt blinda samt 

för personer med mindre hörselnedsättning till helt döva. 

              Övriga funktionsnedsättningar skall tillgängliggöras efter behov, vilket innefattar   

              speciallokaler för barn med särskilda behov inom förskola och skola. 

 

 

 Att i alla egna lokaler som kommunen är ansvariga för att bygga, skall ingå att Kommunala 

pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet skall vidtalas, och man skall vid 

protokollförda möten dokumentera deras inspel. Hos dessa kommunala råd finns den 

kompetens som behövs för att ge möjlighet till rätt anpassning. 

 

 Konsekvens utifrån Barnkonventionen;  

§ 23 Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt 

delta i samhället.  

§ 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid. 

 

 

För Liberalerna 

Karin Blomstrand och Göran Nyberg 
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§ 163 Dnr 2021-000206  

Delårsrapport jan-augusti 2021 för Munkedals 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för kommunen under årets 8 första månader uppgår till 24,3 

mnkr vilket är 2,2 mnkr bättre än samma period 2020. Helårsprognosen 

beräknas till 26,5 mnkr. Budgeterat resultat är 14,3 mnkr vilket innebär 

en budgetavvikelse på 12,2 mnkr och därmed uppfylls det finansiella 

resultatmål som kommunfullmäktige beslutat för 2021. 

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,4 mnkr. 

Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat 

underskottet på -9,0 mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden 

prognosticerar underskott med -1,2 mnkr. Barn- och 

utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning av budgetramen 

med 5,8 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret prognosticerar en 

positiv avvikelse med 1,2 mnkr 

Årets investeringar beräknas uppgå till 92 mnkr att jämföra med budget 

på 173 mnkr. 

Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till 54,8 

procent, en liten ökning från årsbokslutets 53,1 procent. 

Koncernens resultat för perioden januari-augusti 2021 uppgår till 26,6 

mnkr, en förbättring med 2,2 mnkr jämfört med samma period 

föregående år vilket beror på kommunens förbättrade resultat. 

Investeringsvolymen under perioden uppgår till 42,6 mnkr. 

Investeringarna avser i huvudsak fastigheter i kommunen och Munkbo 

samt VA-anläggningar i Munkedal Vatten AB. 

Covid-19 

Vaccinationerna har gjort att påverkan på kommunens verksamheter har 

minskat. Strategin för kommunens arbete har varit att i stort följa de 

direktiv som getts av folkhälsomyndigheten.  

Måluppfyllelse 

Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två 

av tre uppfyllda. Det är målet om självfinansieringsgrad för 

reinvesteringar som inte uppfylls. De fyra inriktningsmålen bedöms vara 

delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms öka under resterande del av 

året. En ökad måluppfyllelse krävs även för att god ekonomisk 

hushållning ska anses vara uppnådd enligt de fastställda kriterierna.    

 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti för Munkedals kommun 

Delårsrapport augusti 2021 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande 

perioden januari-augusti 2021    
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Yrkanden 

Rolf Jacobsson (KD) 

Bifall till redovisningen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget    

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande 

perioden januari-augusti 2021    

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Föredragare: Lars-Erik Hansson Ekonomichef     
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Välj typ av styrdokument » 
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januari-augusti 2021 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Den kommunala koncernen 

Kommunens verksamhet bedrivs till största delen i förvaltningsform via de kommunala nämnderna. Till det 

kommer kommunens koncernföretag; Munkedals Bostäder AB, Munkedal 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 tillsammans 

med Sotenäs och Lysekils kommuner. 

 

Delåret i sammandrag 

Kommunkoncernen 

Koncernens resultat för perioden januari-augusti 

2021 uppgår till 26,6 mnkr, en förbättring med 2,2 

mnkr jämfört med samma period föregående år 

vilket beror på kommunens förbättrade resultat. 

Investeringsvolymen under perioden uppgår till 42,6 

mnkr. Investeringarna avser i huvudsak fastigheter 

i kommunen och Munkbo samt VA-anläggningar i 

Munkedal Vatten AB. 

Kommunen 

Resultatet för kommunen under årets 8 första 

månader uppgår till 24,3 mnkr vilket är 2,2 mnkr 

bättre än samma period 2020. Helårsprognosen 

beräknas till 26,5 mnkr. Budgeterat resultat är 14,3 

mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 12,2 

mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål 

som kommunfullmäktige beslutat för 2021. 

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till  

-8,4 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största 

avvikelsen med ett befarat underskottet på -9,0 

mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden prognos-

ticerar underskott med -1,2 mnkr. Barn- och 

utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning 

av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att 

nämnden för helåret prognosticerar en positiv 

avvikelse med 1,2 mnkr 

Årets investeringar beräknas uppgå till 92 mnkr att 

jämföra med budget på 173 mnkr. 

Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid 

delåret till 54,8 procent, en liten ökning från 

årsbokslutets 53,1 procent. 

När det gäller Mål för god ekonomisk hushållning så 

visar uppföljningen efter åtta månader att full 

måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare sig 

de finansiella målen eller verksamhetsmålen. En 

ökad måluppfyllelse krävs även för att god 

ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd 

enligt de fastställda kriterierna. 

Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig. 

I augusti 2021 ligger invånarantalet på 10 595.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomin 

I SKR:s ekonomiska rapport i maj görs följande 

bedömning av samhällsekonomin. Trots omfattande 

restriktioner och vågor av hög smittspridning 

befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både 

globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 

beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och 

prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 

procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 

hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma 

nivå som två år tidigare – skulle normalt sett 

beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den 

berg- och dalbana som pandemin försatt 

världsekonomin i framstår återhämtningen snarast 

som en framgång, när man betänker de dramatiska 

nedgångarna i ekonomierna under våren 2020.  

 

Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I 

Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög 

grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer 

kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats 

hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt 

starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i 

Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i 

antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av 

en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt 

fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden 

kommer i år att drivas upp av dels ett lägre 

nyttjande av systemet för korttidspermitteringar, 

dels genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer 

att dröja flera år innan arbetsmarknaden är 

återhämtad efter pandemin. Förutom ”mer arbete 

per sysselsatt” i år och nästa år, antas krisen driva 

på en strukturomvandling. Det kommer att vara en 

stor utmaning att förbättra matchningen på 

arbetsmarknaden, genom utbildning och 

omskolning, för att bryta trenden för framförallt 

utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de jobb 

som har gått förlorade kommer sannolikt inte 

tillbaka. Trots en tämligen snabb svensk 

konjunkturuppgång beräknas i scenariot andelen 

arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före 

pandemin. I den medelfristiga framskrivningen 

ebbar lågkonjunkturen ut först 2024. Trots den 

skarpa lågkonjunkturen och mycket omfattande 

finanspolitiska satsningar står de svenska offentliga 

finanserna starka.  

De stora underskotten i den offentliga sektorns 

finansiella sparande 2020 och 2021 ändrar inte 

detta. Som andel av BNP var den svenska offentliga 

bruttoskulden 2019 betydligt lägre än i många 

andra länder. Och utvecklingen under pandemin har 

inneburit en större skulduppgång i omvärlden än i 

Sverige. 

 

Skatteunderlaget 

Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de 

kommande åren. Det viktigaste måttet på 

skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 

2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den 

historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det 

förutsätter konjunkturell återhämtning samt att 

pris- och löneökningarna på sektorns kostnader 

förblir måttliga hela vägen fram till 2024. 

Utmaningar väntar 

Många utmaningar väntar kommuner och regioner 

när pandemin klingar av. Det handlar om vård som 

inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts 

in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna 

som har haft mycket stora utmaningar. 

 

På sikt faller nivån på statsbidragen och den 

ekonomiska utmaning som noterats under många år 

blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över 

sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin för 

närvarande är stark i kommunerna och regionerna 

är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den 

unika situationen. Det finns därför inget utrymme 

för kommuner och regioner att låsa fast sig på en 

kostnadsnivå som ligger för högt när statsbidragen 

minskar. Det är nu snarare tillfälle att genomföra 

åtgärder och satsningar som effektiviserar 

verksamheterna och håller tillbaka 

kostnadsökningarna på sikt.  

Ett sätt att underlätta för både statens och 

kommunsektorns planering skulle vara mer 

långsiktiga beslut om statsbidragens utveckling. 

Dessutom skulle en metod vid kriser och särskilda 

händelser som påverkar skatteintäkterna negativt 

kunna vara att staten garanterar en viss nivå på 

skatteintäkterna och justerar statsbidragen med 

hänsyn till detta, så att kommuner och regioner 

vare sig blir över- eller underkompenserade och kan 

planera sin verksamhet långsiktigt. Dagens situation 

med oförutsedda och kortsiktiga bidrag är inte bra 

för någon part. Stora överskott riskerar att driva 

upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden 

på en nivå som inte är långsiktigt hållbar. 

Kommunens förutsättningar 

Det kan konstateras att osäkerheten kring den 

ekonomiska utvecklingen är stor. För Munkedals 

kommun innebär det en risk för att kommunens 

ekonomi kommer utvecklas svagt då staten minskar 

det kortsiktiga satsningar som genomförts under 

pandemin.  

Med den osäkerheten så är det viktigt att 

kommunen håller fast vid sitt ekonomiska 

resultatmål. En ekonomi i ordning ger oss en större 

handlingsfrihet att genomföra de nödvändiga 

investeringarna som behövs för att utveckla 

kommunen.  Vi ser att det återhämtningen av 
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ekonomin börjat men frågan är hur stark den blir 

och hur snabbt den kommer. 

Den övergripande ekonomiska utmaningen för 

Munkedals kommun under den kommande 

planperioden, är att bibehålla ekonomiska 

förutsättningar som utrymme för investeringar och 

framtidssatsningar för att nå visionen; 

”Munkedal – mer av livet. En hållbart växande 

kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 

an framtidens utmaningar tillsammans!”. 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig och 

nu ligger invånarantalet på 10 595 invånare. 

Nedanstående tabell visar på utvecklingen för det 

senaste året. Den stora ökningen ligger på invånare 

65-79 år. 

Antal invånare aug 20 

 

aug 21 

0–5 år 662 656 

6–15 år 1 232 1 225 

16–19 år 464 466 

20–64 år 5 511 5 533 

65–79 år 1 946 1962 

80+ 756 753 

Totalt 10 571 10 595 

 
Födelsenettot är negativt och det beror på 

sjunkande födelsetal. Antal invånare som avlidit 

under perioden är samma som 2020 trots att 

pandemins effekter klingat av. Inrikes flyttningar 

ger ingen befolkningsökning 2021 men invandringen 

ger fortsatt befolkningsökning. Tabellen nedan visar 

en översikt över befolkningsförändringar under 

perioden. 

Översikt 

Befolkningsförändringar aug 20 

 

aug 21 

Födelsetal 66 62 

Dödsfall -83 -83 

Summa födelsenetto -17 -21 

   

Inflyttning  390 390 

Utflyttning -353 -393 

Summa inrikes flyttningsförändring 37 -3 

   

Invandring 45 47 

Utvandring -6 -10 

Summa in- och utvandringsskillnad 39 37 

   

Summa flyttningsförändring 76 34 

   

Summa folkmängdsförändring 59 13 

 

Bostadsförsörjning 

Som boendekommun har Munkedal ett varierat 

utbud, allt från ett kustnära boende på Tungenäset 

till ett boende för dem som föredrar att bo på 

landsbygden. 

Kommunen har i dagsläget för få nya bostäder 

vilket är en utmaning framöver. För Munkedals del 

är det viktigt att ”flyttkedjan” fungerar dvs att äldre 

kan lämna sin villa för att flytta till en lägenhet i ett 

centralt läge och sälja villan till en ung familj. 

Bostadsbolaget har i dagsläget inga lediga 

lägenheter. 

Under året har privata byggherrar startat 

byggnation av hus och lägenheter. Pågående 

byggnationer av bostadsrätter med centralt läge 

kommer ge ett välkommet tillskott till 

bostadsmarknaden. 

Det finns lediga villatomter till försäljning i alla 

kommunens tätorter. Det kan bidra till en fortsatt 

inflyttning av barnfamiljer. 

Näringsliv 

Näringslivet i Munkedals kommun är varierat med 

sina cirka 1 385 aktiva företag/avdelningar. Arctic 

Paper är det största företaget med drygt 300 

anställda, men i övrigt domineras näringslivet av 

fåmansföretag inom flertalet branscher där bygg 

och handeln är de största utifrån antalet aktiva 

företag och tillverkning utifrån antalet anställda. 

Näringslivet har en stor spridning i geografin och 

präglas av en stark entreprenörsanda. 86 procent 

av företagen har färre än 5 anställd. Endast 5 

procent har 10 eller fler anställda. 

Munkedals kommun är en pendlingskommun. Det 

betyder att många har valt att bosätta sig i 

kommunen av andra skäl än att arbetsplatsen finns 

där. Cirka 2 000 invånare pendlar dagligen till en 

anställning i en annan kommun. Det pendlas också 

in till Munkedal från andra kommuner. Cirka 1 200 

personer pendlar dagligen in till kommunen från en 

annan kommun i vårt närområde. Vanligaste är att 

pendling sker både till och ifrån Uddevalla 

Under året har marketableringar blivit genomförda 

vilket ger totalt cirka 740 000 kvadratmeter 

detaljplanerad industri/handelsmark ledig inom 

kommunens gränser. Cirka 43 procent av ytan är 

kommunal mark, resterande privat. 

Arbetsmarknad 

Arbetslösheten har minskat jämfört med 2020. Det 

gäller i både riket, länet och kommunen. 

 

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och 

sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den 

registerbaserade arbetskraften 16–64 år. 

Arbetslösheten minskar 70 personer och uppgår 

totalt till 282. Antalet öppet arbetslösa är 122. 

Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd 18-24 år aug 20 aug 21 

Riket 12.0% 10,2% 

Västra Götaland 12.6% 9,4% 

Munkedal 13.3% 10,3% 

 

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i 

Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd aug 20 aug 21 

Riket 9.1% 7,7% 

Västra Götaland 8,8% 7,2% 

Munkedal 7,1% 5,8% 
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program med aktivitetsstöd, andel av den register-

baserade arbetskraften 18–24 år. Vi ser även en 

minskning i gruppen unga. Totalt är 51 arbetslösa 

och av dem är 16 öppet arbetslösa. 

Arbetslösa inkl i program med 

aktivitetsstöd, utrikesfödda aug 20 aug 21 

Riket 24.0% 18,8% 

Västra Götaland 17.9% 17,8% 

Munkedal 19,2% 16,8% 

 

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. Munkedal ligger nu under nivån i 

riket och länet.  Totalt är 107 arbetslösa och av dem 

är 30 öppet arbetslösa. Det är viktigt att kommunen 

fortsatt fokuserar sina insatser inom området så att 

fler av de utrikesfödda kommer i arbete.  
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Händelser av väsentlig betydelse 

Under rapportperioden har Covid 19 med de införda 

restriktionerna påverkat stora delar av 

verksamheten.  Strategin för kommunens arbete 

har varit att i stort följa de direktiv som getts av 

folkhälsomyndigheten. Tack vare vaccinationerna 

har samhället kunnat öppnats upp mer och om 

denna utveckling fortsätter kommer restriktionerna 

kunna avvecklas helt under hösten. 

 

Kommundirektören och kommunstyrelsens 

ordförande aviserade båda att de skulle sluta efter 

sommaren. Rekrytering av en ny kommundirektör 

har genomförts och Ylva Morén tillträder i oktober. 

Som ny ordförande i kommunstyrelsen valdes 

Christoffer Rungberg (M) med tillträde 1/9. 

Barn- och utbildning 

Coronapandemin har under året påverkat alla 

verksamheter och varit slitsamt för både elever och 

personal på olika sätt. Trots detta har det funnits ett 

stort engagemang genom att ställa om och inte 

ställa in aktiviteter. Att rektorerna enligt 

restriktionerna inte fått vara närvarande på sina 

enheter och utövat sitt ledarskap på distans har inte 

varit gynnsamt ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

En positiv konsekvens är att utvecklingen och 

användandet av digitala lärverktyg har ökat vilket 

skapar goda förutsättningar för ett modernt och 

varierat lärande i framtiden. 

Skolans resultat har ökat avsevärt efter ett par års 

aktivt och målinriktat arbete utifrån den Strategiska 

planen. 85% av eleverna i åk 9 nådde 

gymnasiebehörighet 2021 vilket är en ökning och 

ligger i nivå med rikets resultat. 

En viktig insats är det intensiva arbetet med att 

främja skolnärvaron har minskat frånvaron markant 

vilket är en framgångsfaktor för högre skolresultat. 

Flexgrupper som en flexibel stödverksamhet har 

startats upp på flera skolenheter med mycket gott 

resultat. 

Välfärd 

Under årets första halvåret har det varit stort fokus 

på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de 

effekter som pandemin haft på verksamheterna. 

Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som 

är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården 

samt deras hushållskontakter, alltså samtlig i 

hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och 

LSS/personlig assistans. Varje medborgare har 

behövt två vaccindoser vilket genererat mycket 

personella resurser. Vaccinet har haft kort 

hållbarhet och det har varit en snäv tidsram mellan 

att sprutan levererats till kommunen tills dess den 

måste stickas i en arm för att inte gå förbrukad. 

Hemsjukvården har fått ersättning från regionen för 

delaktighet i vaccinationen. 

Det har varit ombyte på ledningspositioner och 

flertalet tillförordnande chefer vilket gjort att oro 

ökat bland medarbetare och att verksamheten har 

tappat fart. 

För att få balans i behovet av särskilt boendeplatser 

och korttidsplatser fattades beslutet att 

korttidsplatserna framöver kommer att beläggas på 

Ekebacken. Dinglegården kommer då enbart bestå 

av permanenta boendeplatser. Förändringen medför 

på sikt en mängd synergieffekter då sjuksköterskor 

och rehab personal kommer att utgå från samma 

lokaler. Att slå ihop dessa verksamheter ses som en 

steg i arbetet med omställning till den goda och 

nära vården. 

Försörjningsstöd har fortsatt att vara högt både i 

Munkedal och nationellt. Framförallt med personer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. Pandemin 

sätter stopp för utvecklingsarbetet och möjlighet till 

arbete. Försörjningsstödsgruppen och Jobbcentrum 

fortsätter att jobba och utveckla samverkan för att 

stärka klienters möjlighet till arbete. Fortsätt arbete 

sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, 

vuxenutbildningen och Jobbcentrum. 

Samhällsbyggnad 

Måltidsavdelningen har i år ett stort fokus på det 

nationella projektet via Vinnova och 

Livsmedelsverket – ”Ett nytt recept för 

skolmåltiden”. Projektet löper under 2021 och delvis 

2022 och Munkedals kommun är en av fyra 

kommuner i Sverige som deltar. 

Investeringar 

Fastighetsavdelningen har flera skolprojekt igång 

under året.  Dels så stod Hällevadsholms skola stod 

klar under sommaren där inre ytskikt, tillskapande 

av grupprum, solcellsanläggning, byte av kulvert, 

ny ventilationsanläggning, utökad utemiljö samt 

beläggningsarbeten och ny av- och påstigningsplats 

har åtgärdats. Hedekas skola pågår genom 

partneringsamarbetet med Skanska. Arbetena går 

enligt plan och etapp två har startat. Nybyggnad av 

bollhallen har startat och projektering av Brudås 

förskola pågår. Nytt sportgolv har även anlagts i 

Dingle sporthall. 

Kultur och fritid 

Dessutom har man slutfört arbetet med utveckling 

av filialbibliotek i Hällevadsholm, som öppnar 

lördagen den 4 september till mångas glädje. 

Verksamheten har erhållit lokaler i Hedekas som 

renoveras för att kunna bedriva filialbibliotek. 

Huvudbiblioteket har nu kunnat öppna för fem 

besökare i taget. 

Arbetet med iordningställande av ”Garaget” som 

kan utnyttjas av motorburen ungdom, har avslutats 

av Ung fritid. Fortsättningsvis kommer ungdomarna 

själva att bygga upp verksamheten. 
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God ekonomisk hushållning 

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 årsredovisningen och i delårsbokslut. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fattat beslut om tre finansiella inriktningsmål 

och fyra inriktningsmål för verksamheten. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision. 

Inriktningsmålen för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje nämnd i form av verksamhetsmål. 

Inriktningsmål för verksamheten 

Alla ska vara anställningsbara 

 

Förskolan anpassar utbildningen efter 

varje barns behov. Personalen använder sig av 

centrala barnhälsan där det finns specialpedagoger 

samt logoped att tillgå när behov uppstår. I vissa 

fall tillsätts resurspersonal. Majoriteten av avdel-

ningarna har utvecklar arbetet med språkutveck-

lande arbetssätt och arbetet med tecken som stöd 

och även bildstöd via InPrint har utökats. 

Inom avdelning förskola följs insatserna utifrån den 

antagna strategiska planen.  

Inom skolan pågår arbetet med ökad måluppfyllelse 

och den Strategiska planen fortlöper enligt plan. 

Resultatanalyser visar en god progression av 

resultat inom grundskolan i alla åldrar och på 

samtliga enheter. 

I grundskolans lägre åldrar, F-6, varierar det från 

skola till skola inom vilka områden den största 

progressionen syns men trenden är överlag mycket 

glädjande. Andelen med godkänt i matematik, 

svenska och engelska samt ytterligare 5 ämnen 

(gymnasiebehörighet) i årskurs 6 ökar i kommunen 

från 74 till 77 procent. Det är pojkarna som står för 

ökningen från 68% till 73 procent. 

Andelen behöriga till gymnasiet i åk 9 har ökat till 

85% läsåret 20/21. Det är endast 7 elever från 

Kungsmarksskolan som börjar på IM läsåret 21/22. 

Det är en minskning med 12 elever från föregående 

år. Det genomsnittligt meritvärde för slutbetyg i 

årskurs 9 var 212,5 poäng år 2021, till skillnad från 

187,4 poäng år 2020. Det betyder att meritvärdet 

nu ligger i nivå, eller till och med strax över, det 

modellberäknande värdet. Andelen elever med 

meritvärde över 250 har ökat från 12% till 22%. 

Trots Covid och förväntade låga resultat lyckades 10 

av 12 elever ta examen från Processtekniska 

gymnasiet. 11 av 12 gymnasielever från åk 3 

Process har haft sommarjobb inom industrin, varav 

två redan vid skolslut hade tillsvidare eller längre 

vikariat. 

Utbyggnaden av 1–1 är nu helt genomförd i 

grundskolan. I förskoleklass och på fritidshem finns 

tillgång till IKT- verktyg. All tillsvidareanställd 

personal har nu en dator som arbetsverktyg. 

Utbildningsinsatser för personal är pågående för att 

skapa en mer likvärdig kunskap och användning av 

digitala verktyg. Under hösten har alla IKT-

pedagoger utbildats i Teams och under våren 2021 

har de vidareutbildat sina kollegor på respektive 

skolenhet. Digital distansundervisning har ökat, i 

och med pandemin, vilket i sin tur har utvecklat och 

ökat kunskaperna kring att använda digitala 

lärverktyg hos både pedagoger och elever. 

Arbetet med att ta fram en årskursplan kopplat till 

studieteknik och digitala lärverktyg fortgår enligt 

plan och beräknas vara klar för implementering i 

samtliga verksamheter till höstterminen 2021. 

Distansundervisning även på gymnasiet och 

vuxenutbildningen har ökat på grund av pandemin. 

Lärare har fått fortbildning via digitala plattformar 

som de sedan utbildat eleverna i. 

Inom förvaltningens verksamheter är målet att 

hjälpa dem som riskerar att hamna i försörjnings-

stöd ut på arbetsmarknaden, alternativt i praktik-

plats. Utbildade handledare finns i verksamheterna 

för att kunna ta emot och vägleda praktikanter på 

bästa sätt. 

Många enheter inom de särskilda boendena har nu 

extratjänster och har anmält intresse av att ta emot 

fler. Möjligheten till att få anställa extratjänster 

styrs av arbetsförmedling och har påverkats 

negativt av deras omorganisation samt pandemin. 

Timanställda erbjuds i den mån den mån det önskas 

möjligheten att kombinera utbildning och arbete, 

genom validering. 

Personer som går ur etableringen ligger under 

Arbetsförmedlingens ansvar och socialtjänsten får ej 

styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del 

av, eftersom de då mister sin ersättning. Därför 

krävs det ett nära samarbete mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen. 

Jobbcentrum rekryterade två arbetsmarknads-

konsulenter för att kunna arbeta ut personer som 

behöver stöd på arbetsmarknaden. Den förväntade 

effekten av detta syns ännu inte, effekten förväntas 

under 2021. Arbetet försvåras fortfarande på grund 

av den rådande pandemi. 

Som en del i kommunens inriktningsmål att "alla 

ska vara anställningsbara" har SBF utrett 

förutsättningarna för att erbjuda möjlighet till 

lärling- och/eller traineeplatser. 

Inom SBF samlas varierande yrken både med och 

utan krav på utbildning och för att möta 
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förvaltningens behov av kompetensförsörjning kan 

erbjudande av praktikplatser vara en väg att gå för 

att attrahera framtida medarbetare, samtidigt som 

kommunens invånare får möjlighet till praktisk 

utbildning och vidareutveckling av kunskaper, 

färdigheter och kompetenser som kan leda till 

anställning. 

Under våren har en arbetsgrupp med represen-

tanter från skola och Kulturskola bildats. Även en 

styrgrupp bestående av skolans rektor, kulturskol-

ledare samt kultur- och fritidschef har träffats vid 

två möten. I höst kommer arbetsgruppen att 

presentera ett förslag på upplägg av aktiviteter 

kopplade till läroplanen. 

Utredning om möjlighet att införa idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) genomför under hösten. Utred-

ningsarbetet om möjlighet till prestationsbaserat 

försörjningsstöd har påbörjats 

Verksamhetsmål Utfall 

Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja 

sina gymnasiestudier inom tre år 
Delvis 

uppfyllt 

Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera Delvis 

uppfyllt 

Vi ska öka antalet personer efter avslutad 

etablering som går ut i arbete där ingen 

utbildning krävs 

Delvis 

uppfyllt 

Varje verksamhet/enhet ska ha minst en 

praktikant eller liknande under året. 
Helt 

uppfyllt 

Vi ska utreda förutsättningarna för att erbjuda 

möjlighet till lärlings- och/eller traineeplatser 
Helt 

uppfyllt 

Vi ska arbeta för ökad folkbildning Delvis 

uppfyllt 

Skapa förutsättning för nya former av 

sysselsättning 
Delvis 

uppfyllt 

Ökad inkludering genom att fler har 

sysselsättning 
Delvis 

uppfyllt 

 

 Skapa förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  

Enligt föräldraenkäten är tryggheten och trivseln på 

våra förskolor hög. Arbetet med Plan mot 

kränkande behandling har skett med kontinuerliga 

reflektioner på avdelningsplanering kring 

barngruppernas sociala samspel, samt 

pedagogernas bemötande. Barnintervju 

genomfördes i innan sommaren. 

På Kungsmarksskolan finns ett "kontrakt" som all 

personal är väl känd med. Det har tillverkat i sam-

råd med elev och personal. Kontraktet utvärderas 

årligen med elevers och personalens hjälp. Detta 

kontrakt har mentor en genomgång av första dagen 

och därefter följs det upp 1 gång varje månad med 

klassen på klassråd. Elever och lärare talar om hur 

det efterlevs och vad som känns bra och vad som 

kan bli bättre och därmed utvecklas. Kontraktet 

stämmer väl överens med skolans likabehand-

lingsplan och finns översatt till flera språk. 

Skolinspektionens skolenkät, som genomfördes 

under läsåret i klass 5, klass 9 och på gymnasiet åk 

2 visar att Munkedals kommun ligger väldigt väl till 

jämfört med andra kommuner när det gäller elever-

nas upplevelse av trygghet. I åk 5 (81%), vilket är 

ett värde runt rikssnittet, i åk 8 (78%) ligger värdet 

något över rikssnittet och på gymnasiet (93%) 

ligger värdet långt över rikssnittet. 

Friskvårdsbidrag, arbetskläder samt pedagogiska 

måltider (gratis) till personalen. Utvecklingssamtal 

samt lönesamtal genomförs regelbundet. Att vara 

en närvarande och tillgänglig rektor för personal 

bidrar till positivare känsla. OSA-enkäten visar att 

medarbetarna i hög utsträckning känner till målen 

för verksamheten samt att de vill rekommendera 

Munkedals kommun som arbetsgivare till vänner 

och bekanta. 

Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad 

närvaro. Regelbunden avstämning med elevhälsan 

kring frånvarostatistik sker och kopplas till insatser. 

Frånvaro över 20% har stadigt minskat i 

grundskolan under föregående läsår, trots 

pandemin. Vårterminen 2020 låg frånvaron över 

20% på 19% av eleverna i grundskolan men nu 

ligger den på knappt 10%. 

Inom VFN område kommer en plan för brukar-

inflytande att arbetas fram under året. Ett första 

möte med brukarorganisationer ska genomföras 

inom snar framtid. Enhetscheferna har fått i 

uppdrag att tillsammans med baspersonalen ta fram 

förslag på hur brukarinflytandet kan ökas inom 

förvaltningens verksamheter. 

Utförda åtgärder för ökad tillgänglighet: Ny 

tillgänglighetsanpassad ramp och tillgänglighet-

sanpassad toalett till badplatsen i Hällevadsholm. 

Ny parkering för rörelsehindrade har anlagts vid 

Gårviks badplats och en ny hundbadplats i 

Saltkällan. Nya parkbänkar är monterade i 

Örekilsparken och på Centrumtorget är en ny 

cykelpump och nya cykelpollare uppsatta. Ny 

asfaltbeläggning på GC-banan till Jonsäng, Brudås 

och till Foss väster är nyligen utfört. 

Utförda åtgärder för ökad trygghet: tre stycken 

samhällsnära röjningar är gjorda och utbyte av 

gammal armatur i hela Kommunen har skett till ny. 

På grund av pandemin har inte planerade trygghets-

vandringar med invånare genomförts som planerat. 

Samtliga aktiviteter som presenteras på 

kommunens hemsida är kopplade till 

tillgänglighetsanpassade tjänster, såsom förstoring 

och uppläsning av text. De aktiviteter som finns på 

sociala medier har inte denna tjänst idag. 

Arbete med att ta fram bostadsförsörjningsprogram 

har påbörjats. 
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Verksamhetsmål Utfall 

I våra verksamheter ska alla känna trygghet 

och glädje Delvis uppfyllt 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare Delvis uppfyllt 

Vi ska skapa en plan för brukarinflytande Delvis uppfyllt 

Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet i 

det offentliga rummet 

I hög grad 

uppfyllt 

Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla Delvis uppfyllt 

Bra och attraktiva bostäder och 

boendemiljöer 

I hög grad 

uppfyllt 

 

 Alla ska känna sig trygga i att få 

det stöd som behövs utifrån behov 

 

Förskolorna har nära samarbete med IFO och andra 

aktörer bland annat Centrala barnhälsan. Frågor 

lyfts och tas tag i snabbt, förskolorna har ett nära 

samarbete med framför allt centrala barnhälsan. 

IFO har haft information till enheterna på APT under 

våren samt konsultation med pedagogerna i syfte 

att kunna lyfta frågor. 

Genom samarbete med externa aktörer skapar ökad 

möjlighet att möta alla elever utifrån deras 

individuella behov. Exempel på samverkansparter är 

socialtjänst, familjebehandlare, ungdoms-

mottagning, habilitering, BUP, vårdcentral, UPH och 

Ung fritid. På gymnasiet och vuxenutbildningen sker 

samverkan även med AME och försörjningsstöd. 

Elevhälsan deltar i två samverkansdagar om året 

tillsammans med socialtjänsten (IFO). 

SIP-möten (Samordnad individuell plan), för att 

samordna olika verksamheters insatser kring elever 

genomförs på alla enheter under läsåret och 

representanter från elevhälsan medverkar. SIP-

styrgrupp träffas 1 gång i månaden i samband med 

vårdsamverkan, här har även skolpsykolog deltagit. 

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt 

lönsamma eftersom det kan bidra till att minska 

utanförskap och misslyckande i skolan och senare i 

livet. Det är viktigt att skapa trygga relationer till 

barnen och även till föräldrar. Tidiga insatser 

handlar om att hitta arbetsformer för att hantera 

situationer som uppstår, och skapa kunskap utifrån 

de förutsättningar som redan finns. 

Inom skolan är de insatser som görs utifrån 

Strategisk plan kring språk, lässtärkande strategier 

och insatser, användning av bildstöd med mera rätt 

i tiden och syftar till att öka den tidigare sjunkande 

resultattrenden i svenska. Höstens resultat visade 

att 79 procent av årets åk 3 bedöms ha uppnått 

godtagbara kunskaper i ämnet svenska och 

motsvarande siffra för våren är 82 procent. Låg 

måluppfyllelse i svenska i åk 3 slår mot fler ämnen 

ju högre upp i skolsystemet eleven kommer, 

progressionen i alla ämnen är språkligt beroende. 

Det är därför glädjande att se en försiktigt positiv 

trend. Resultaten i svenska för åk 6 visar nu också 

på en liten ökning av andelen godkända elever på 

kommunövergripande nivå, vilket är mycket 

glädjande. 

Möjligheten att skapa ny samverkan med 

samhällsnyttiga organisationer har kraftigt 

begränsats av de restriktioner som gäller kring att 

samla eller träffa människor i pandemin. 

Förvaltningen planerar att fortsätta arbeta med att 

identifiera befintliga samarbeten och fokusera på 

grupper där man inte nått framgång hittills. Arbetet 

pågår att återuppta de samverkansformer som 

fanns innan pandemin bröt ut. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar kontinuerligt med 

att skapa nya samarbetsformer, såväl med det 

privata näringslivet som med civilsamhället. I år har 

enheten startat ett samarbetsprojekt med LRF och 

Dingle hembygdsförening, arbetet pågår också inom 

Grönagruppen som är en samverkan mellan 

näringslivet, kostenheten och arbetsmarknads-

enheten.  

Inom måltidsavdelningen har man uppdaterat 

hemsida och intranät. Byggt upp en helt ny 

information för förskola, skola och äldreomsorgen. 

Detta medför att det är lättare att hitta och förstå. 

Samtliga avdelningar ser över sina sidor vilket 

bedöms vara klart under året. Uppföljning av 

antalet besökare på hemsidan kommer att ske i 

slutet av året. 

Det finns förväntan kring lättnader av restriktioner 

kopplade till Covid-19. Alla besökare och användare 

av vår verksamhet påtalar en längtan av att åter ta 

del av verksamheterna live. 

I digitala kanaler lyfts mötesplatser fram och i 

pandemitider mest i form av platser 
utomhus. "Grejen med Munkedal" tar ansvar för att 

lyfta fram alla kommunens mötesplatser både 

inomhus och utomhus. 

En fysisk lokal har säkrats för motorintresserande 

ungdomar och portarna har öppnats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bistått med att 

få fram lokal kring den tänkta samlingsplatsen 

"Garaget". Det som nu återstår är att säkra 

relationerna som gör att platsen blir attraktiv för 

den avsedda gruppen. Detta kommer att kräva ett 

hårt relationsbyggande arbete av personalen. 
Under våren har Ung Fritid blivit godkända för LUPP-

undersökning och genomgått utbildning. I höst 

kommer undersökningen att genomföras och 

därefter sammanställas för presentation i olika 

forum. 

Riktlinjer för gemensamt förhållningssätt inom 

förvaltningarna för fysisk och digital tillgänglighet, 

service och bemötande kommer fastställas under 

hösten. 
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Verksamhetsmål Utfall 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska 

samverka med IFO och andra viktiga aktörer 

Delvis 

uppfyllt 

Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras Delvis 

uppfyllt 

Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga 

organisationer och andra i civilsamhället för att 

skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och 

ensamhet Ej uppfyllt 

Vi ska bli mer digitalt tillgängliga I hög grad 

uppfyllt 

Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och 

forum för gemenskap 
Delvis 

uppfyllt 

Vi ska stödja och inspirera invånarnas 

engagemang i att skapa en aktiv fritid 

 

Delvis 

uppfyllt 

God tillgänglighet, service och bemötande I hög grad 

uppfyllt 

 

 Munkedal ska bidra med minskad 

klimatpåverkan 

 

Samtliga avdelningar vistas ute minst en gång per 

dag. Samtliga avdelningar går dessutom på någon 

utflykt till exempel till skogen någon gång i veckan, 

förutom vi hög sjukfrånvaro då personal saknas. 

Plan för källsortering finns på samtliga 

verksamheter. Alla verksamheter har ännu ej 

möjlighet till källsortering då det inte finns kärl. På 

flera enheter källsorterar verksamheten men vid 

sophanteringen läggs allt i en och samma container, 

vilket skickar fel signaler till barn och verksamhet. 

Samtliga verksamheter har genomfört flertalet 

aktiviteter inom området hållbar livsstil. Några 

exempel är drogförebyggande arbete och 

temadagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA 

utifrån "Lärande för hållbar utveckling (LHU). 

Ett nytt samverkansprojekt med Kostenheten har 

inletts under året. Syftet är att skapa starka 

ledstänger mellan hållbarhet, pedagogisk, ökad 

hälsa och välmående samt ökad måluppfyllelse. 

Enheterna källsorterar i den mån det är möjligt och 

förutsättningar finns. Arbetsmarknadsenheten 

arbetar till stor del med återbruk och källsortering. 

Stora delar av daglig verksamhet och jobbcentrum 

bygger på återbruk, här finns två secondhand-

butiker och huvuddelen av allt material som 

verksamheterna använder härstammar från 

återvunnit material. Daglig verksamhet är också 

behjälplig när det kommer till källsortering, då de 

hjälper till att köra källsorterat material till 

återvinning för gruppbostäderna samt på Forum. 

Hemtjänsten är behjälpliga om brukaren så önskar 

och förutsättningar finns. I övrigt så uppmuntras 

personalen att applicera ett miljötänk där så är 

möjligt. 

Inom SBN är inga nya inköp gällande arbetsfordon 

eller personbilar är planerade. Men om behovet 

uppstår så kommer klimatpåverkan beaktas. Gata 

och parkavdelningen har köpt in nya arbetsmas-

kiner. 

Inom Samhällsbyggnads egna verksamheter pågår 

källsortering i hög grad. För resterande förvalt-

ningar pågår arbete i samverkan med Rambo. 

Uppföljning av energiförbrukning för 2021 sker i 

samband med årsbokslut. Utfasningen av 

miljöfarliga kemikalier är genomförd. 

Lånecyklarna har lånats ut 52 gånger från 1 april - 

31 augusti. Nedgången i utlån ser vi kopplade till 

Covid-19 då kommunhuset Forum har varit stängt 

under del av perioden. 

Enheten har ej genomfört ett digitalt event med 

fokus på hållbarhet. Har varit svårigheter att hålla 

ihop eventgruppen under våren p g a Covid-19 och 

rekryteringar. 

Möte har skett med Fritidsbanken. Studiebesök har 

gjorts på Fritidsbanken i Uddevalla och lokaler har 

undersökts i Munkedals tätort. 

Arbete pågår med att införa en punkt om klimat-

påverkan under rubriken ”Särskilda överväganden” i 

mallen för tjänsteskrivelser. Personal som skriver 

tjänsteskrivelser kommer att få utbildning och 

guidning i ämnet. Arbete pågår med att ta fram ett 

program för utbildning i klimat- och miljöfrågor som 

gäller både tjänstemän och förtroendevalda. 

 

Verksamhetsmål Utfall 

I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla 

utvecklar en hållbar livsstil 

Delvis 

uppfyllt 

Alla våra enheter ska källsortera efter bästa 

förmåga 

Delvis 

uppfyllt 

Vi ska öka andelen fossilfritt drivmedel 

Delvis 

uppfyllt 

Vi ska skapa förutsättningar för kommunens 

verksamheter att minska sitt klimatavtryck 

Delvis 

Uppfyllt 

Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil 

Ej uppfyllt 

Klimatpåverkan ska beaktas inför politiska 

beslut 
Delvis 

Uppfyllt 

Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin 

klimatpåverkan ska öka 
Delvis 

Uppfyllt 
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Finansiella mål 

Finansiella inriktningsmål 

De finansiella inriktningsmålen är antagna av 

kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning”. Inriktningsmålen gäller för perioden 

2020–2023. Med nuvarande prognos är två av tre 

finansiella mål uppfyllda för 2021. 

 Resultatmål - Det genomsnittliga resultatet 

under planperioden, i förhållande till skatter och bidrag, 

ska lägst uppgå till 2 procent. 

Årsprognosen ligger på 3,6 procent, vilket innebär ett 

bra utgångsläge för att målet ska kunna uppfyllas 

under perioden. 

 Investeringsmål – Självfinansieringsgraden av 

reinvesteringar ska minst uppgå till 100 procent, i 

genomsnitt under planperioden. 
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 

beräknas 2021 uppgå till 92 procent. Även för 

kommande år planeras för stora investeringar vilket 

innebär att det är tveksamt om målet kommer att 

uppfyllas. 

Skuldsättning - Överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska i första hand användas till att 

minska kommunens skuldsättningsgrad. 

Måluppfyllelsen utvärderas i samband med 

årsbokslutet 

 

Resultatmål budget 2021 

Finansiella resultatmål är antagna av kommun-

fullmäktige i budget 2021 (MRP). Utgångspunkten 

för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen 

ovan. De finansiella resultatmålen gäller för 2021. 

Måluppfyllelsen är god vad gäller målet för årets 

resultat. När det gäller investeringsmålet så 

kommer det inte att uppfyllas med nuvarande 

investeringstakt. Målet för minskad skuldsättning 

får utvärderas i samband med årsbokslutet. 

Finansiella resultatmål Mål 2021 Prognos 2021 

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av 

skatteintäkter och generellt statsbidrag. 
14,4 mnkr 26,5 mnkr 

Investeringsmål: Självfinansieringsgrad 

av reinvesteringar ska minst uppgå till 

100 % 

100 % 77 % 

Skuldsättning: Under 2021 ska överskott 

och intäkter av engångskaraktär ska 

användas till att amortera på 

låneskulden. 

  

 

Sammanfattning god ekonomisk 

hushållning 

Två av tre finansiella inriktningsmål kan, utifrån 

nuvarande prognos, uppfyllas under planperioden. 

Årets resultat beräknas uppgå till 3,6 procent vilket 

utgör ett bra utgångsläge för att målet ska kunna 

uppfyllas under perioden. Med beaktande av 

nuvarande och planerad investeringsvolym kommer 

investeringsmålet sannolikt inte att uppfyllas. Målet 

som avser skuldsättning kan med rätt förutsätt-

ningar uppfyllas. 

Av de fyra inriktningshetsmålen för verksamheten 

är samtliga delvis uppfyllda och har en positiv trend. 

Den kortfattade finansiella analysen visar på en 

fortsatt stabil ekonomi. Den prognostiserade 

resultatnivån för 2021 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 

etcetera). 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 

96,6 procent vilket är en viss förbättring jämfört 

med bokslut 2020 och en bra nivå.  

Varken för de finansiella målen eller för verksam-

hetsmålen visar uppföljningen efter åtta månader 

på full måluppfyllnad. Om inte måluppfyllelsen ökar 

så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för 

god ekonomisk hushållning. 
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Resultat och ekonomisk ställning 

Kommunen redovisarar för perioden ett positivt 

resultat om 24,3 mnkr och prognosen visar på ett 

resultat om 26,5 mnkr. I jämförelse med budget 

innebär det en positiv avvikelse på 12,2 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 

96,6 procent i förhållande till skatter och 

statsbidrag. 

Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns 

på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten 

görs endast en kortfattad och förenklad finansiell 

analys.  

Årets resultat 

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 

viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter 

och kostnader. Måttet som används här är resulta-

tet före jämförelsestörande poster. Detta resultat 

innehåller alla kommunens löpande kostnader och 

intäkter och bör i förhållande till skatter och 

statsbidrag ligga mellan 2–3 procent 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 2019 och 2020 uppgick årets resultat i förhål-

lande till skatter och statsbidrag till 4,2 respektive 

4,1 procent. Prognosen för 2021 är 3,6 procent, 

vilket innebär att kommunen visar en stabil 

resultatutveckling och stärker det egna kapitalet.  

Investeringsvolym och självfinansiering 

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 ”skattefinansieringsgrad av investe-

ringar”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett 

värde på 100 procent eller mer, innebär att kommu-

nen kan skattefinansiera samtliga investeringar som 

genomförts under året. Detta stärker då kommu-

nens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 

procent kan användas till att amortera av kommu-

nens skulder och/eller stärka likviditeten.  

Munkedals utfall uppgick till 93 procent för 2019 och 

67 procent för 2020. Prognosen för 2021 ser på 

grund av ökande investeringsvolym ut att landa på 

56 procent. Detta innebär ändå att kommunen för 

åren 2019 – 2021 kommer att ha finansierat 

investeringar utan upplåning men med en 

försämrad likviditet som följd.  

Soliditet och låneskuld 

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.  

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har 

förstärkts de senast åren. 2019 uppgick soliditeten 

till 16,3 procent. Tack vare det goda resultatet 2020 

och amortering av lån så förbättrades soliditeten 

ytterligare 2020 och uppgick till 22,9 procent vid 

årets slut. Förbättringen beräknas fortsätta under 

2021 genom att det egna kapitalet förstärks 

samtidigt som utbetalningar av pensionsskuld 

intjänad före 1998 fortlöper. Prognosen för 2021 är 

en soliditet inklusive pensionsförpliktelser på 26,6 

procent.  

Likviditet och betalningsförmåga 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens 

kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassa-

likviditet i kombination med en oförändrad eller 

förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens 

totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.  

Fram till 2019 uppvisade kommunen en stark kassa-

likviditet. Under 2020 försämrades likviditeten och 

uppgick vid årets slut till 88,7 procent. Om 

investeringar genomförs i takt med vad som 

framgår av prognos kommer likviditeten att 

ytterligare försämras under resterande del av året 

och beräknas uppgå till 64,7 procent vid årets slut. 

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 betalningsberedska-

pen. Munkedals relativt goda likviditet innebär 

därför att kommunen kan finansiera oväntade 

finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.  

Åtaganden utanför balansräkningen 

Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför 

balansräkningen är två 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 närvarande 

uppgå till 438 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade 

före 1998, sjunker och har så gjort de senaste åren. 

Nuvarande prognos visar på att vid årsskiftet 

kommer pensionsskulden att uppgå till 195 mnkr 

inklusive löneskatt. Minskningen beror på 

utbetalningar av pensioner. Totalt sett innebär 

dessa åtaganden en viss risk.  

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det 

önskvärda. Kommunens prognos redovisar en 

relativt stor positiv budgetavvikelse för året. 
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Avstämning finanspolicy 

Finansavsnittet avses informera om kommunens 

finansiella ställning. Rapporten gäller för perioden 

januari – augusti 2021 

Likvida medel 

Kommunens likvida medel exklusive koncernbolag 

men inklusive en kortfristig placering, uppgår för 

närvarande till 64 mnkr vilket är en försämring 

sedan årsskiftet men innebär ändå att kommunen 

fortsatt har en god likviditet. 

Skuldhantering 

Kommunens lån (exklusive lån för leasingfordon) 

uppgår 2021-08-31 till 105 mnkr. Genomsnitts-

räntan är 0,16 procent. Nuvarande räntebindnings- 

och kapitalbindningstid är 0,84 år.  

Då kommunen har en god likviditet innebär det att 

det för året inte kommer vara aktuellt med 

nyupplåning.  

Tillsammans med Munkedals Bostäder AB, Munkedal 

Vatten AB och Rambo AB uppgår lånen till 500 

mnkr. Av dessa är 110 mnkr räntesäkrade genom 

ränteswappar. 

Då ränte- och kapitalbindning understiger ett år 

innebär det för närvarande att finanspolicyns krav 

inte är uppfyllda. Kommunen har som tidigare 

enbart lån från Kommuninvest. 

Balanskravsutredning 

Balanskravet är enligt kommunallagen att 
intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Balanskrav  Bokslut Prognos 

(belopp i mnkr) 2020 2021 

Resultat 29,0 26,5 

Avgår reavinst -1,1 0,0 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 
27,9 26,5 

Medel till RUR  0,0 0,0 

Medel från RUR 0,0 0,0 

Balanskravsresultat 27,9 26,5 

 

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat 

på 26,5 mnkr. Efter avräkning av reavinster förvän-

tas balanskravsresultatet för 2021 hamna på 26,5 

mnkr. Prognostiserat resultat enligt balanskravet är 

12,2 mnkr högre än budget och 2,5 mnkr lägre än 

föregående år. 

Utredningen visar att kommunen uppfyller balans-

kravet 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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Väsentliga personalförhållanden 

Personalstruktur 

Antal årsarbetare aug 2020 aug 2021 

Totalt hela kommunen 835,4 817,5 

Kommunstyrelsens förvaltning 43,9 42,3 

Samhällsbyggnadsförvaltning 97,9 101,6 

Barn- och utbildningsförvaltning 318,6 313,6 

Välfärdsförvaltning 358,5 341,4 

 

Det är 17,9 årsarbetare (tillsvidareanställda) färre 

sista augusti 2021 jämfört med förgående år. Det 

har skett avveckling verksamheter, omorganisatio-

ner, minskning i personalstyrka och ej tillsättning av 

vakanser inom framförallt skolan samt vård och 

omsorg. 

Sjukfrånvaro 

 

Sjukfrånvaro (%) 
jan -aug 

2019 

jan-aug 

2020 

jan -aug 

2021 

Totalt hela kommunen 7,40 9,45 9.10 

Kommunstyrelsens förvaltn. 4,32 3,23 4.4 

Samhällsbyggnadsförvaltn. 5,69 4,56 4.25 

Barn- och utbildningsförv. 5,86 8,23 8,91 

Välfärdsförvaltningen 9,82 13,15 11.56 

Kultur- och fritidsförvaltning 1.83 2.17 3,6 

    

Andel >60 dagar 53% 47% 48% 

 

Kommunen har en sjukfrånvaro på 9 procent under 

perioden januari-augusti 2021, vilket är något lägre 

jämfört med motsvarande period 2020 (9,5 

procent). 

På grund av ökad vaccinering och testning för 

Covid-19 kan vi se en minskning av gällande 

sjukdagar som ligger dag 2-14, dock en ökning på 

dag 15-59 på grund av att personalen måste vara 

hemma vid minsta symptom och att läkarintyg inte 

krävs förrän dag 15. Långtidssjukfrånvaron har 

minskat dels för att fler har återgått i arbete dels för 

att några har avslutats på grund av personliga skäl. 

Totalt hela kommunen (%) jan -aug 2020 jan -aug 2021 

Dag 2 - 14 1,9 1,4 

Dag 15 - 59 3,7 4,9 

>60 dagar 3,9 2,8 

 

Sjuklönekostnader, tkr jan -aug 2020 jan -aug 2021 

Totalt 7 600 5 900 

Sjuklön dag 2-14 7 000 5 200 

Sjuklön dag 15-21 600 700 

 

Sjukfrånvaro dag 2-14 ligger på samma nivå som 

föregående år och dag 15-59 har minskat med 0,4 

procentenheter jämfört med 2020. Detta gör att 

sjuklönekostnaderna är cirka 716 428 tkr lägre i år 

än 2020 samma period. Långtidssjukfrånvaron över 

60 dagar ligger kvar på samma nivå.  

Den största ökningen har skett i februari och maj 

och ser ut att ligga mer stabilt i jämförelse mot 

samma period föregående år. Insatser för att 

minska både korttids- och långtidssjukfrånvaron 

behöver öka. Sjukfrånvaro och rehabilitering som 

inte är kopplat till Covid-19 arbetas med parallellt 

enligt sedvanliga rehabiliteringsrutiner. 

Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvalt-

ningen har under perioden ökat till 8,9 procent från 

8,2 procent 2020. Avdelning skola ligger på 8,5 

procent (7,7 procent, 2020) och avdelning förskola 

ligger på 10,8 procent (10,2 procent, 2020). 

Förutom att Covid-19-situationen har påverkat 

korttidssjukfrånvaron har även 

långtidssjukfrånvaron ökat betydligt och ligger på 

60 procent (41 procent, 2020) 

Inom välfärdsförvaltningen ligger sjukskrivningstalet 

på 11,6 procent jan-aug 2021, vilket är lägre än 

föregående år (13,2 procent, 2020). Dock är 

sjuktalet i sig fortfarande högt, eftersom 

förvaltningen återkommande har höga sjuktal. 

Sjukfrånvaron för avdelning vård- och äldreomsorg 

ligger på 10,7 procent (13,7, 2020), avdelning stöd 

på 15 procent (12,8, 2020) och avdelning IFO på 

5,6 procent, (11,5, 2020). Inom avd stöd kan 

noteras att sjukfrånvaron har ökat och ligger på en 

mycket hög nivå och beror dels på organisatoriska 

orsaker. Långtidssjukfrånvaron har minskat mot 

föregående år och fördelningen ligger ungefär 

hälften korttid och hälften långtid.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen går även i år mot 

strömmen och har under perioden mot motsvarande 

år sänkt sin sjukfrånvaro något från 4,6 procent till 

4,3 procent. Förvaltningens korttidssjukfrånvaro har 

minskat, men långtidssjukfrånvaron har däremot 

ökat och ligger på 37 procent (33 % 2020). 

Kommunstyrelsens förvaltning har ökat från 

föregående år och ligger på 4,4 procent (3,2 % 

2020). En förklaring till detta är att 

långtidsfrånvaron har ökat något.  

Vid analys av den övergripande sjukfrånvaron kan 

ses att den största orsaken till långtidssjukskrivning 

är bland annat kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa 

och medicinsk rehabilitering av till exempel flertal 

cancerdiagnoser. Den högsta sjukfrånvaron 
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återfinns hos medarbetare över 50 år samt gruppen 

<29 år. Föregående år låg gruppen 50-55 högre, 

följt av medarbetare som är 29 år och yngre. 

Vid analys av sjukfrånvaron handlar det både om 

privat- och arbetets situation. Arbetssituationens 

påverkan kan handla om utmattning och 

förslitningsskador (axel, handled, rygg), otydlig 

struktur på arbetsplatsen, konflikter, men även en 

hög omsättning av chefer och en ostabil ledning har 

bidragit till höga sjuktal. Det nära ledarskapet som 

skapar trygghet och struktur för personalgrupperna 

har brustit i en del verksamheter. Återkoppling till 

arbetstagaren vid frånvaroanmälan eller fånga 

tidiga signaler vid ohälsa har varit undermålig då 

det antigen varit en chefsvakans eller att en chef 

har fått täcka upp flera verksamheter, detta gör att 

ett närvarande ledarskap är begränsat. 

En del verksamheter har/haft problem med 

grundläggande scheman och därav hög 

arbetsbelastning, detta har visat sig i höga 

mertidskostnader och hög andel av vikarier. 

Personal som jobbar mycket mertid får en sämre 

återhämtning vilket resulterar i sjukfrånvaro framåt.  

Översyn av timavlönade bör göras i hela 

organisationen i linje med beslut och avtal kring 

heltidsresan. Förvaltningar med hög sjukfrånvaro 

behöver framför allt öka insatserna i tidigt skede för 

att minska sjukfrånvaron och ha ett nära samarbete 

med HR-avdelningen, företagshälsovård och övriga 

instanser som läkare och vårdcentral. För att kunna 

komma ner i sjuktal och sjukkostnader i linje med 

målet i arbetsmiljöpolicyn, har kommunen ansökt 

och beviljats medel från Socialstyrelsen och en 

resurs kommer under hösten att rekryteras. 
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EKONOMISK REDOVISNING

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning 

(2018:597) och rekommendationer från rådet för 

kommunal redovisning (RKR). De avvikelser som 

förekommer är: 

Semesterlöneskuldens förändring har, i likhet med 

föregående år, inte bokförts löpande under året och 

påverkar därmed inte periodens resultat. 

 

Resultaträkning 

Resultaträkning Kommunkoncernen Kommunen 

 (Belopp i mnkr) Bokslut aug 

2020 

Bokslut aug 

2021 

Bokslut aug 

2020 

Bokslut aug 

2021 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Verksamhetens intäkter  157,7 160,5 94,2 95,6   

Verksamhetens kostnader  -572,1 -597,0 -528,7 -549,6   

Verksamhetens intäkter och kostnader -414,4 -436,5 -434,5 -454,0 -687,4 -690,0 

Avskrivningar  -28,9 -28,9 -16,0 -17,2 -25,8 -25,8 

Verksamhetens nettokostnader -443,3 -465,4 -450,5 -471,2 -713,2 -715,8 

Skatteintäkter  322,9 336,0 322,9 336,0 494,2 503,0 

Generella statsbidrag och utjämning 150,6 158,8 150,6 158,8 232,1 238,2 

Verksamhetens resultat 30,2 29,4 23,0 23,6 13,1 25,4 

Finansiella intäkter  0,6 0,4 2,5 1,1 1,6 1,4 

Finansiella kostnader  -6,4 -3,2 -3,4 -0,4 -0,4 -0,3 

Resultat efter finansiella poster 24,4 26,6 22,1 24,3 14,3 26,5 

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 -    

Periodens resultat 24,4 26,6 22,1 24,3 14,3 26,5 

       

Kommunkoncernen 

Koncernens resultat för perioden januari-augusti 

2021 uppgår till 26,6 mnkr, en förbättring med 2,2 

mnkr jämfört med samma period föregående år 

vilket beror på kommunens förbättrade resultat. 

Kommunen 

Resultatet för kommunen under årets 8 första 

månader uppgår till 24,3 mnkr vilket är 2,2 mnkr 

bättre än samma period 2020. Helårsprognosen 

beräknas till 26,5 mnkr.  

Intäkterna under perioden har ökat med 1,4 mnkr 

eller 1,4 procent jämfört med samma period före-

gående år. Intäkter i exploateringsverksamheten 

har ökat med 1,7 mnkr och statsbidrag har ökat 

med 1,0 mnkr. Ersättning från Försäkringskassan 

för personliga assistenter har ökat 0,8 mnkr. 

Kompensation för höga sjuklönekostnader i 

samband med Covid-19 uppgår till 3,7 mnkr. 

Kostnaderna under perioden har ökat med 20,9 

mnkr eller 3,9 procent. Personalkostnaderna har 

ökat 9,5 mnkr vilket motsvarar 2,6 procent. 

Kostnaderna för månadslön inklusive sociala 

avgifter har ökat med 4,7 mnkr och 

timlönekostnaderna har med 4,2 mnkr. 

Sjuklönekostnaderna har minskat 2,4 mnkr eller 

23,0 procent vilket till största delen beror på 

sjukskrivningar för Covid-19 under föregående år. 

Pensionskostnaderna inklusive löneskatt har ökat 

0,7 mnkr. Fastighetskostnaderna har ökat 3,0 mnkr 

främst genom högre kostnader för uppvärmning och 

snöröjning.  

Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt 

av fastighetsförsäljning, ökat 4,6 procent jämfört 

med samma period förgående år. Skatte-och 

bidragsintäkter har ökat med 4,5 procent. 

Finansnettot har förbättrats under perioden med 1,6 

mnkr, De finansiella intäkterna har minskat 1,4 

mnkr beroende på att Munkedal Vatten AB har   

återbetalat sitt lån hos kommunen. De finansiella 

kostnaderna har minskat 3,0 mnkr genom att 

kommunen amorterat en stor del av låneskulden 

och även löst in ofördelaktiga ränteswappar. 
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Kassaflödesrapport 

Kassaflödesanalys Kommunkoncernen Kommunen 

 (Belopp i mnkr) Bokslut aug 

2020 

Bokslut aug 

2021 

Bokslut aug 

2020 

Bokslut aug 

2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Periodens resultat 24,4 26,6 22,1 24,3 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 25,6 26,6 12,7 14,9 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 50,0 53,2 34,8 39,2 

      
Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark -2,7 -1,4 -2,7 -3,1 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -9,9 -29,8 -1,7 -6,0 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 0,0 -20,0 0,0 -20,0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 15,1 0,5 13,9 1,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52,5 2,5 44,3 11,8 

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,5 -0,3 -0,5 -0,3 

Investering i materiella anläggningstillgångar -51,4 -41,3 -45,8 -28,8 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,3 0,0 0,3 0,0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -1,0 0,0 -1,0 

Försäljning i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -51,6 -42,6 -46,0 -30,1 

      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupplåning / amortering av lån -10,4 15,8 0,0 0,0 

Ökning/Minskning av långfristiga skulder -0,2 3,1 -0,6 0,2 

Minskning av långfristiga fordringar 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,5 19,0 -0,5 0,3 

     

Periodens kassaflöde -9,6 -21,1 -2,2 -18,0 

 

Kommunkoncernen 

Koncernen visar under perioden januari – augusti 

ett negativt kassaflöde med 21,1 mnkr vilket 

innebär att likvida medel uppgick till 94,6 mnkr vid 

periodens slut. Orsak till minskningen är 

kommunens negativa kassaflöde. 

Koncernens nettoutbetalningar i investeringsverk-

samheten uppgår till 42,6 mnkr. Investeringarna 

avser i huvudsak fastigheter i kommunen och 

Munkbo samt VA-anläggningar i Munkedal Vatten 

AB.  

Munkedal Vatten har tagit upp ett lån om 17,0 

mnkr. Amortering av lån har skett med 1,2 mnkr. 

Finansieringsverksamheten i koncernen ger ett 

positivt kassaflöde med 19,0 mnkr. 

Kommunen 

Kommunens likvida medel har minskat 18,0 mnkr 

under 2021 och uppgick 31 augusti till 85,4 mnkr. 

Minskningen beror på att kommunen fört över 20,0 

mnkr till en kortfristig placering i fondandelar. 

Kommunens resultat exklusive avskrivningar och 

andra ej likviditetspåverkande poster har genererat 

ett flöde med inbetalningar på 39,2 mnkr. Utöver 

den kortfristiga placeringen ovan har ökad kapital-

bindning i lager och kortfristiga fordringar samt 

korta skulder medför ett negativt kassaflöde med 

ytterligare 7,4 mnkr.   

Investeringsverksamheten har genererat nettoutbe-

talningar på 30,1 mnkr vilket täcks av överskott i 

den löpande verksamheten. Investeringar i 

materiella anläggningstillgångar har skett med 28,8 

mnkr varav 23,4 mnkr avser investeringar i 

kommunens verksamhetsfastigheter.  

Kommunens finansieringsverksamhet har genererat 

ett positivt kassaflöde med 0,3 mnkr vilket beror på 

en ökning av övriga långfristiga skulder. Det har 

under året inte skett någon nyupplåning eller 

amortering av befintliga lån.  
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Balansräkning 

Balansräkning 
 

Kommunkoncernen Kommunen 

 (Belopp i mnkr) 

  

Bokslut  

dec 2020 

Bokslut  

aug 2021 

Bokslut  

dec 2020 

Bokslut  

aug 2021 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar:           

Immateriella anläggningstillgångar   10,9 10,7 10,9 10,7 

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   802,4 800,2 360,2 364,4 

Pågående nyanläggningar  23,7 43,5 4,7 17,0 

Maskiner och inventarier    52,3 49,3 28,1 25,3 

Finansiella anläggningstillgångar   10,1 11,0 45,1 46,0 

Summa anläggningstillgångar   899,4 914,7 449,0 463,4 

        

Omsättningstillgångar:       

Lager och exploatering   54,4 55,9 54,4 55,8 

Fordringar    60,9 88,9 55,3 61,3 

Kortfristiga placeringar  0,0 20,0 0,0 20,0 

Kassa och bank    115,7 94,6 103,5 85,4 

Summa omsättningstillgångar   231,0 259,4 213,2 222,5 

        

Summa tillgångar   1 130,4 1 174,1 662,2 685,9 

        

Eget kapital, avsättningar och skulder       

Eget kapital    370,3 396,9 351,3 375,6 

 - varav periodens resultat   30,0 26,6 29,0 24,3 

        

Avsättningar       

Avsättning för pensioner   10,5 9,9 10,5 9,9 

Andra avsättningar   3,9 3,9 0,0 0,0 

Summa avsättningar   14,4 13,8 10,5 9,9 

        

Skulder:       

Långfristiga lån    402,3 416,6 112,0 110,5 

Övriga långfristiga skulder   36,7 39,5 9,3 9,1 

Kortfristiga skulder    306,7 307,3 179,1 180,8 

Summa skulder   745,7 763,4 300,4 300,4 

        

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   1 130,4 1 174,1 662,2 685,9 

        

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser före 1998   199,6 198,5 199,6 198,5 

Borgensåtagande   0,2 0,2 424,5 437,7 

Ställda panter och övriga ansvarsförbindelser  33,9 33,9 0,0 0,0 

Kommunkoncernen 

Koncernens balansomslutning har ökat 43,7 mnkr 

under året. Större delen av ökningen, 27,0 mnkr, 

beror på ökade kortfristiga fordringar. Ökningen av 

anläggningstillgångarna i koncernen är i huvudsak 

hänförlig till kommunen vilket beror på att för 

övriga enheter i koncernen ligger avskrivningarna i 

nivå med investeringsutgifterna. 

Koncernens likviditet i uppgick siste augusti till 66,2 

procent, en minskning från årsbokslutets 57,9 

procent. Ökningen hänger samman med de ökade 

kortfristiga fordringarna. Även koncernens soliditet 

har, tack vare periodens positiva resultat, ökat med 

1,0 procentenheter och uppgick vid delåret till 33,8 

procent. 

Kommunen 

Kommunens balansomslutning har ökat 23,7 mnkr 

sedan årsbokslutet. Ökningen beror till största delen 

på periodens investeringar som, efter avdrag för 

avskrivningar, ökat de materiella anläggnings-

tillgångarna med 14,4 mnkr.  

Omsättningstillgångarna har ökat 9,3 mnkr sedan 

årsskiftet främst beroende på ökade fordringar 

avseende riktade statsbidrag. Kommunens del, i det 

med bolagen gemensamma koncernkontot, har 
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minskat 27,9 mnkr vilket främst förklaras aven 

kortfristig finansiell placering om 20,0 mnkr. 

Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till 

92,2 procent, en ökning från årsbokslutets 88,7 

procent. 

De långfristiga skulderna har minskat 1,7 mnkr 

vilket främst beror på minskning av långfristig 

leasingskuld för kommunens fordon. Det har i övrigt 

inte skett någon amortering eller nyupplåning under 

perioden. 

Kommunens soliditet är vid delåret 54,8 procent, en 

ökning från årsbokslutets 53,1 procent. Ökningen 

beror på periodens resultat. För helåret beräknas 

soliditeten vara i stort sett oförändrad men 

likviditeten kommer att försämras på grund av hög 

investeringsvolym. 

Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 
1998 visar på en liten minskning från föregående 

år. Vid delåret 2021 uppgår den till 198,5 mnkr 
inklusive löneskatt. 

Munkedals kommun har totalt borgensåtagande för 

437,7 mnkr. Borgensåtagandet består främst av 

borgen till Munkedal Bostäder AB med 270,0 mnkr 

och Munkedal Vatten AB 119,2 mnkr. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

(mnkr) 

Jan-aug 

2021 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

    

Kommunstyrelsen 0,0 4,3 1,6 

Datasystem / digitala verktyg 0,0 4,3 1,6 

    

Samhällsbyggnadsnämnden 32,2 160,1 83,6 

Mark och exploatering 5,5 14,2 8,7 

  - varav Vadholmen 3,6 2,1 5,2 

  - varav Bergsäter 1,0 3,9 1,5 

Gator och vägar 2,2 10,0 7,3 

Parker och badplatser 0,4 0,5 0,5 

Barnomsorgsfastigheter 2,1 34,7 12,0 

Skolfastigheter 9,8 60,0 27,1 

  - varav Hedekas skola 8,8 60,0 24,5 

Bollhall Kungsmark 2,5 28,0 13,0 

Utvecklingscentrum Munkedal 7,5 4,0 9,6 

Äldreomsorgsfastigheter 0,0 2,5 0,0 

Övriga fastigheter 1,5 4,7 4,3 

Maskiner och inventarier 0,6 1,5 1,1 

    

Barn- och 

utbildningsnämnden 1,5 4,1 2,6 
Inventarier Hällevadsholms 

skola 1,3 1,0 1,3 

Maskiner och inventarier övrigt 0,2 3,1 1,3 

    

Välfärdsnämnden 0,8 3,4 3,4 

Inventarier 0,5 2,7 2,7 

Datasystem 0,3 0,7 0,7 

    

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 1,4 1,4 

Konst 0,0 0,1 0,1 

Inventarier 0,0 1,3 0,3 

Summa investeringar 34,6 173,2 91,6 

    

Varav nyinvesteringar 9,2 85,4 24,8 

Varav reinvesteringar 25,4 87,8 66,8 

Årsbudgeten 2021 för investeringar är 173,2 mnkr 

inkluderat resultatöverföring från 2020. De totala 

investeringsutgifterna för årets första åtta månader 

uppgå till 34,6 mnkr, varav 9,2 mnkr avser 

nyinvesteringar och 25,4 mnkr reinvesteringar. 

Kommunfullmäktiges resultatmål 2021 för 

investeringar är att reinvesteringar ska ha en 

självfinansieringsgrad på 100 procent. 

Självfinansieringsgraden för reinvesteringar 2021 

beräknas uppgå till 77,4 procent vilket innebär att 

resultatmålet 2021 inte kommer att uppfyllas. 

Kommunstyrelsen 

Årets investeringar avser i första hand datasystem 

och digitala verktyg. Av årets budget på 4,3 mnkr 

beräknas att 1,6 mnkr kommer att nyttjas. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden svarar för större delen av kommunens 

investeringar. Inom mark och exploatering har det 

förutom Vadholmen bland annat investerats i 

detaljplaner för nya exploateringsområden. 

Investeringar inom gator och vägar avser i första 

hand gatubelysning. Maskiner och inventarier avser 

fordon inom park och skog samt utrustning inom 

kostverksamheten. Av den totala budgeten på 

160,1 mnkr är prognosen att 83,6 mnkr kommer att 

tas i anspråk under året. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Periodens investeringar består av inventarier och 

utrustning på Hällevadsholms skola. Av året budget 

på 4,1 mnkr beräknas 2,6 mnkr tas i anspråk. 

Välfärdsnämnden 

Periodens investeringar utgörs av inventarier till 

Allégården samt utgifter för verksamhetssystem. 

Prognosen är att årets budget kommer att nyttjas i 

sin helhet. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Större delen av budgetanslaget avser kommande 

utgifter för inventarier till den nya bollhallen. 

Prognosen är att detta anslag inte kommer att 

nyttjas förrän nästa år. 
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 

Prognos helår 2021 

Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 

(Belopp i mnkr) 2020 2021 2021 2021 

     

Nämnd         

Kommunfullmäktige -1,4 -1,4 -1,2 -0,2 

Valnämnd och Jävsnämnd 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Överförmyndare -1,0 -1,2 -1,2 0,0 

Revision -1,0 -0,9 -0,9 0,0 

Kommunstyrelsen -52,6 -54,7 -55,2 0,5 

Samhällsbyggnadsnämnden -32,9 -31,9 -30,7 -1,2 

Barn- och utbildningsnämnden -287,9 -303,7 -304,9 1,2 

Välfärdsnämnden -275,2 -292,1 -283,1 -9,0 

Kultur- och fritidsnämnden -16,1 -17,7 -18,0 0,3 

Summa nämndverksamhet -668,2 -703,7 -695,3 -8,4 

      
Gemensamma kostnader och intäkter -5,4 -12,1 -17,9 5,8 

Verksamhetens nettokostnader -673,6 -715,8 -713,2 -2,6 

      
Skatteintäkter 481,5 503,0 494,2 8,8 

Generella statsbidrag och utjämning 225,9 238,2 232,1 6,1 

Verksamhetens resultat 33,8 25,4 13,1 12,3 

      
Finansiella intäkter 3,3 1,4 1,6 -0,2 

Finansiella kostnader -8,1 -0,3 -0,4 0,1 

Resultat efter finansiella poster 29,0 26,5 14,3 12,2 

      
Årets resultat 29,0 26,5 14,3 12,2 

 

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 26,5 

mnkr vilket är 12,2 mnkr bättre än det budgeterade 

resultatet på 14,3 mnkr.  

Nämnderna 

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till  

-8,4 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största 

avvikelsen med ett befarat underskottet på -9,0 

mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden prognos-

ticerar underskott med -1,2 mnkr. Barn- och 

utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning 

av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att 

nämnden för helåret prognosticerar en positiv 

avvikelse med 1,2 mnkr. 

Finansförvaltningen 

Gemensamma verksamhetskostnader 

Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha 

ett överskott på 5,8 mnkr mot budget. Av fullmäk-

tiges förfogandepost återstår 0,2 mnkr och av 

utrymmet för volymökningar beräknas 4,4 mnkr ej 

utnyttjas. Av utrymmet för ökade kapitalkostnader 

kommer 2,3 mnkr ej tas i anspråk. Övriga poster 

visar ett underskott på 1,1 mnkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Slutavräkningen för 2020 års skatteintäkter 

beräknas bli positiv med 2,1 mnkr. Även 

skatteintäkterna 2021 har en positiv prognos med 

6,8 mnkr. Utjämningsbidragen beräknas överstiga 

budget med 7,1 mnkr men fastighetsavgiften ser ut 

att avvika negativt med -1,1 mnkr. Totalt för 

skatte- och bidragsintäkter ligger prognosen på ett 

överskott på 14,9 mnkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

För finansiella intäkter beräknas en negativ 

avvikelse med 0,2 mnkr beroende på lägre 

utdelning från Kommuninvest än budgeterat. 

Räntekostnaderna för perioden januari-augusti 2021 

ligger något under budgeterade kostnader och 

prognosen på helår ligger på en positiv avvikelse 

med 0,1 mnkr. 
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Ekonomisk analys nämnder och bolag

Kommunen 

Kommunstyrelsen 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 20 

Bokslut 

aug 21 

Prognos 

2021 

Intäkter 13,3 13,7  

Personalkostnader -19,4 -20,2  

Övriga kostnader -29,0 -28,1  

Nettokostnad -35,1 -34,6 -54,7 

Kommunbidrag 36,2 36,7 55,2 

Periodens resultat 1,1 2,1 0,5 

 
Förvaltningen redovisar per augusti ett utfall på 
34,6 mnkr och en positiv budgetavvikelse på 2,1 

mnkr. Största överskottet finns inom administrativa 
avdelningen och kommundirektörens 
ansvarsområde. 

Intäkterna för perioden uppgår till 13,7 mnkr vilket 

är 1,5 mnkr mer än budgeterat. Budgetavvikelsen 

avser främst ersättning från Försäkringskassan 

avseende kompensation för höga sjukkostnader, 

medel från Socialstyrelsens återhämtningsbonus 

och högre intäkter än budgeterat beroende på att 

50% tjänst som säkerhetsstrateg faktureras till 

Sotenäs kommun. Förvaltningens totala kostnader 

har en positiv avvikelse med 0,6 mnkr mot budget. 

Personalkostnaderna för perioden ligger i nivå 

jämfört samma period föregående år. Övriga 

verksamhetskostnader för perioden är 0,5 mnkr 

lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget för 

övriga verksamhetskostnader beror främst på lägre 

kostnader för översiktsplan än samt KS förfogande 

post är ej nyttjad under perioden. Övriga verksam-

hetskostnader är 0,9 mnkr lägre än föregående år. 

Avvikelsen beror främst på högre kostnader 

föregående år avseende datakostnader 

För hela 2021 prognosticeras ett positivt resultat på 
0,5 mnkr bättre än budget. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 20 

Bokslut 

aug 21 

Prognos 

2021 

Intäkter 71,4 73,6  

Personalkostnader -37,6 -39,4  

Övriga kostnader -53,0 -55,2  

Nettokostnad -19,2 -21,0 -31,9 

Kommunbidrag 20,1 20,9 30,7 

Periodens resultat 0,9 -0,9 -1,2 

 
Nämnden redovisar per augusti ett utfall på 21,0 

mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 0,9 

mnkr. Nämndens totala intäkter är 2,2 mnkr högre i 

år än jämfört med samma period föregående år. 

Den största skillnaden avser de bidragsrelaterade 

intäkterna vilket till stor del beror på de riktade 

bidragen för Covid-19. Nämndens totala kostnader 

är 4,0 mnkr eller 4,4 procent högre jämfört med 

föregående år fördelat på personalkostnader, köp av 

verksamhet och övriga kostnader 

Årsprognosen för nämnden är ett underskott på 1,2 

mnkr till följd av ökade kostnader för bostadsan-

passning samt pandemins påverkan på måltids-

avdelningens verksamhet. 

Åtgärder 

Bedömningen är att gällande årsprognos angående 

ökade kostnader för bostadsanpassning så är det 

inga kostnader som verksamheten kan påverka då 

detta styrs utifrån behovet av kommunens 

invånare. Detta är en väntad trend då utvecklingen 

har en direkt koppling till kommunens inriktning om 

att fler skall vårdas i hemmet. Kostnadsutvecklingen 

kommer troligen även att fortsätta i samma riktning 

även kommande år. Måltidsavdelningens 

prognosticerade underskott bygger på uteblivna 

externa intäkter till följd av rådande pandemi. 

Bidragsansökan från Socialstyrelsen kommer att ske 

likt föregående år om det beviljas. Eventuella 

statliga bidrag kan komma att förbättra kommande 

prognoser. I övrigt så ser inte verksamheten att det 

finns andra åtgärder som kan vidtas utan att 

påverka uppdraget att tillgodose måltider utan att 

detta påverkas. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 20 

Bokslut 

aug 21 

Prognos 

2021 

Intäkter 36,8 33,4  

Personalkostnader -138,0 -139,7  

Övriga kostnader -92,4 -94,3  

Nettokostnad -193,6 -200,6 -303,7 

Kommunbidrag 189,1 203,1 304,9 

Periodens resultat -4,5 2,5 1,2 

 

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti 

månad ett utfall om 200,6 mnkr vilket ger en positiv 

avvikelse med 2,5 mnkr mot budget. Anledningen 

till överskottet är den tillfälliga utökning av ram till 

grundskolan på 5,8 mnkr som beslutades av 

kommunfullmäktige i april. Förvaltningen har varit 

försiktig med att bygga en organisation med medel 

som eventuellt måste betalas tillbaka nästa år. 

Gymnasiet visar ett underskott om 2,7 mnkr per 

augusti månad där hög bemanning ses som den 

främsta anledningen samtidigt som verksamheten 

köper fler elevplatser av annan anordnare. Åtgärder 

är vidtagna som får helårseffekt först nästa år. 

Uppbokade merkostnader för Covid-19 uppgår per 

april månad till 2,5 mnkr. Verksamheterna har blivit 

kompenserade för höga sjuklönekostnader från 

Försäkringskassan motsvarande 1,5 mnkr. 

I jämförelse med samma period föregående år har 

intäkterna minskat med 3,4 mnkr. Trenden med 

minskade externa bidrag håller i sig och har minskat 

med 2,8 mnkr. Merparten av minskningen syns 

inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Orsaken är 

att nyanlända elever som är asylsökande eller som 

är nyanlända och faller under det så kallade 

schablonbidraget har blivit färre. Även riktade 

insatser från Skolverket har blivit färre till antal och 
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några av anslagen har upphört helt. Försäljning av 

verksamhet har minskat 1,3 mnkr jämfört med 

föregående år, vilket bland annat kan härledas till 

färre elever från annan kommun som går på 

Processtekniska gymnasiet.  

I jämförelse med utfallet augusti 2020 har kostna-

derna ökat med 3,6 mnkr. Det är främst i köp av 

verksamhet hos annan anordnare som ökningen ses 

om 2,3 mnkr. Gymnasiesärskolan, förskolan och 

gymnasieskolan är de verksamheter som den 

största ökningen av köpta platser syns. Personal-

kostnaderna har trots en lönerevision om 3,9 mnkr 

endast ökat med 1,8 mnkr. Det är inom grundsko-

lan den största förändringen jämfört med föregå-

ende år syns, med en minskning på drygt 2,0 mnkr. 

Den prognosticerade resultatet visar på överskott 

om 1,2 mnkr mot budget, en förbättring med 1,2 

mnkr i jämförelse med senaste årsprognos per april. 

Vuxenutbildningen står för den stora förändringen 

med ett prognosticerat överskott om 0,5 mnkr i 

april till 1,8 mnkr i augusti. 

Åtgärder 
Åtgärder, beskrivning  (tkr) 

 

Effekt 

2021 

Effekt 

2022 

Neddragning av 6,2 tjänst inom Im och 

Processtekniska gymnasiet 

1 680 4 032 

Neddragning av 4,1 tjänst inom 

Vuxenutbildning 

1 100 2 640 

Neddragning av 1,75 tjänst Centrumskolan 360 864 

Summa 3 140 7 536 

 

Åtgärder som nu genomförts inom Im och Process-

tekniska gymnasiet kommer att ge minskade 

personalkostnader om 4,0 mnkr på helår 2022. En 

nödvändig åtgärd för att få en stabil organisation 

baserat på eleverna inskrivna i kommunens egen 

gymnasieskola. Dock kommer det bli en ökning av 

köpta platser istället. Både gymnasiet och 

vuxenutbildningen förväntas ha en ekonomi i balans 

2022 med de åtgärder som nu genomförts. 

Under 2020 gjorde grundskolan neddragning med 

ett 20-tal tjänster. Centrumskolan har emellertid 

varit tvungna att göra sin neddragning succesivt och 

en ytterligare minskning med 1,7 tjänst har därför 

varit nödvändig. 

Grundskolan har för budgetåret 2021 fått en 

tillfälligt utökad ram om totalt 7,5 mnkr. Åtgärder 

för en eventuell minskning av densamma inför 2022 

har ännu inte påbörjats men kommer innebära stora 

förändringar och påverkan för verksamheten. 

Förvaltningen har i väntan på beslut om budget 

2022 därför varit försiktig med att låsa upp delar av 

de tillfälligt tilldelade medlen. 

Välfärdsnämnden 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 20 

Bokslut 

aug 21 

Prognos 

2021 

Intäkter 32,2 37,0  

Personalkostnader -149,7 -160,0  

Övriga kostnader -71,2 -73,6  

Nettokostnad -188,7 -196,6 -292,1 

Kommunbidrag 182,8 188,3 283,1 

Periodens resultat -5,9 -8,3 -9,0 

 
Välfärdsnämnden har per augusti månad ett utfall 
om 196,6 mnkr vilket ger en negativ avvikelse med 
8,3 mnkr mot budget. Största underskottet finns 
inom Vård och omsorg, försörjningsstöd och boende 
enligt LSS. 

Merkostnaderna för Covid-19 minskar inom 
förvaltningen och per augusti finns uppbokade 
kostnader på 4,8 mnkr, 0,8 mnkr avser material-
kostnader och 4,0 mnkr avser personalkostnader. 
Verksamheterna har blivit kompenserade för höga 
sjuklönekostnader från Försäkringskassan 
motsvarande 1,8 mnkr samt för merkostnader för 
Covid-19 från Socialstyrelsen med 1,5 mnkr.  

Intäkterna för perioden januari till augusti 2021 är 
4,7 mnkr högre jämfört med samma period 2020. 
Externa riktade statsbidrag från Socialstyrelsen har 
ökat 3,2 mnkr under 2021 medan ersättningen från 

Migrationsverket har minskat med 1,9 mnkr jämfört 
med augusti 2020. 

Försäljning av övrig verksamhet har minskat med 
1,0 mnkr jämfört med föregående år, vilket bland 
annat kan härledas till att verksamheten inte längre 
säljer MAS tjänster till grannkommuner.  

I jämförelse med utfallet augusti 2020 har 
kostnaderna ökat med ca 12,6 mnkr. Det är främst 
inom ramen för personalkostnaderna som ökningen 
ses om 10,2 mnkr. Samma verksamheter som har 
största budgetavvikelsen har även största 

kostnadsökningen, hemtjänst, SäBo och 
gruppbostad LSS. Personalkostnaderna har även 
ökat inom ledning på grund av tillfällig utökning av 
ledningspersonal. I ökningen av personalkostnader 
ingår även ökade lönekostnader utifrån 
lönerevisionen på 3,3 mnkr. 

Helårsprognosen för välfärdsnämnden i augusti 
uppgår till -9,0 mnkr. I april uppgick prognosen till  
-6,8 mnkr. Främsta anledningen till att prognosen 
försämrats beror på tillkommande köpta boende-
platser inom LSS gruppbostad, avdelning Stöd. Att 
prognostiserat underskott inte är större utifrån att 

utfallet per augusti uppgår till -8,3 mnkr beror på 
att det dels finns ytterligare outnyttjade bidrag 
riktat främst till Vård och omsorg samt att de 
åtgärder som beslutades om i april för att minska 
underskottet är beaktade i prognosen och förväntas 
ge effekt resterande månader under 2021. 

Åtgärder 

Summa åtgärder uppgår inte till prognostiserat 

underskott under 2021. Åtgärder är påbörjade men 

får inte tillräckligt stor effekt under innevarande år. 

Viss del av underskottet ligger även utanför 

förvaltningens möjlighet att påverka utfallet. Bland 

annat försörjningsstödet som påverkats av 
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pandemin och arbetsmarknaden. Nämnden beslöt i 

delårsbokslutet per april att göra ett tilläggsäskande 

hos Kommunfullmäktig motsvarande det 

prognostiserade underskottet på försörjningsstöd på 

3,0 mnkr och inväntar beslut. 

På ledningsnivå har verksamheten temporärt utökat 

resurser inom LSS för att kunna arbeta systematiskt 

med att komma i balans både gällande budget och 

kvalitetsarbetet som berör både individen och 

arbetsmiljön. Utökningen pågår fram till halvårs-

skiftet 2022 då verksamheten beräknas vara i fas. 

Utökningen ses som en del i åtgärderna kopplade till 

IVO och arbetsmiljöverkets tillsyn och krav. 

Inom barn och unga arbetar avdelningarna ständigt 

med hemmaplanslösningar som första insats. Tidiga 

samverkansinsatser med skola och fritidsverk-

samhet för att fånga upp de barn och ungdomar om 

har behov av insatser och stöd. Underskottet på 

HVB barn och unga placeringar kan ställas mot det 

överskott som finns på familjehemsvård. 

De åtgärder som beslutades i april om att varsla 

årsarbetare inom Vård och omsorg är genomfört. 

Effekten av genomförda åtgärder kommer synas i 

utfallet under hösten, arbetet med schemaplanering 

och grundbemanning kopplat till uppdrag är 

påbörjat och verksamheten ser tendenser till lägre 

personalkostnader och förbättrad arbetsmiljö. 

Uppföljning sker kontinuerligt. 

För att minska sjukfrånvaron och kostnader för 

korttidsfrånvaro inom hela förvaltningen har ett 

samarbete planerats med personalavdelningen att 

via statsbidrag (återhämtningsbonusen, 

Socialstyrelsen) finansiera en resurstjänst vars 

uppdrag är att arbeta tillsammans med cheferna i 

frågan. Vilken effekt det får på det ekonomiska 

utfallet och sjukfrånvaron under 2021 beror på när 

tjänsten tillsätts, störst effekt kommer synas under 

2022. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 20 

Bokslut 

aug 21 

Prognos 

2021 

Intäkter 1,1 1,2  

Personalkostnader -6,4 -7,1  

Övriga kostnader -4,8 -5,8  

Nettokostnad -10,1 -11,6 -17,7 

Kommunbidrag 10,7 12,2 18,0 

Periodens resultat 0,6 0,6 0,3 

 

Kultur- och fritid har för perioden januari till augusti 

ett positivt resultat om 604 tkr. Jämfört med 

motsvarande period förra året har intäkterna ökat 

med 0,1 mnkr. Intäktsökningen kan härledas till 

ökade bidrag för bland annat projekten Skapande 

skola och Skapande förskola. Utvecklingsarbetet av 

biblioteksfilialerna har intensifierats i jämförelse 

med föregående år och därmed genererat mer i 

bidrag. Periodens kostnader är 1,6 mnkr högre än 

motsvarande period föregående år. Kostnadsökning-

en består till största del av internhyreskostnader 

som utgör 0,9 mnkr, vilket är budgeterat för. 

Personalkostnaderna har ökat med 0,6 mnkr vilket 

består utav utökning inom fritidsgårdar, ökade 

kostnader för feriepraktik, samt utökning med en 

administratör som finansieras av intäkter för 

uthyrda lokaler. Resterande kostnadsökning är 

hänförlig till bidragsfinansierade verksamheter 

Nettokostnadsökningen är 1,3 mnkr i jämförelse 
med samma period föregående år, det vill säga 12,3 
procent. 0,9 mnkr av dessa är hänförliga till högre 
interna kostnader för lokaler.  

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 
0,3 mnkr. Underskott inom bibliotek vägs upp av 
överskott inom fritidsgårdar, kulturskola och turism. 

Åtgärder 

Under hösten 2020 minskade biblioteksverksamhe-
ten med 1 tjänst, vilket ger en helårseffekt med 470 
tkr 2021. Dock minskar de externa intäkterna 2021 
samtidigt som verksamheten måste ställa om med 
ett utökat uppdrag inom skolbibliotek. Åtgärder som 

bland annat innefattar begränsade öppettider och 
en reducering av bokbeståndet kommer genomföras 
för att få en budget i balans.  

Ombyggnation och hyra för bibliotek i Hedekas 
kommer inte vara möjligt att åtgärda inom tilldelad 
ram för biblioteket. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott om 0,3 

mnkr för perioden beroende på att större delen av 
årets partistöd betalats ut. För helåret prognostice-
ras ett underskott på 0,2 mnkr vilket beror dels på 
ej budgeterade kostnader för digitala sammanträ-
den dels på att kostnader för sammanträdesarvoden 
ligger över budgeterad nivå. 

Valnämnd  

Valnämnden utser röstmottagare, upprättar 
vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Under 

2021 planeras inga allmänna val eller folkomröst-
ningar varför verksamheten i stort sett är vilande. 
Resultatet för perioden och även årsprognosen 
ligger på 0,0 mnkr. 

Jävsnämnd  

Jävsnämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig 
myndighetsutövning i ärenden där samhällsbygg-
nadsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut. 
Det kan till exempel vara i ärende om bygglov för 

egen verksamhet. Jävsnämnden redovisar för 
perioden ett resultat i nivå med budget vilket även 
är årsprognosen 

Överförmyndare 

Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med 
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, 
Färgelanda och Uddevalla. Överförmyndaren 
redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden 
vilket beror på eftersläpning av utbetalning av 

arvoden till gode män. För helåret beräknas ett 
resultat i nivå med budget.  
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Revision 

Revisionen redovisar ett positivt utfall om 0,2 mnkr 
under perioden. Överskottet beror på att konsult-
stödet avseende granskningsinsatser är sena med 
faktureringen. Årsprognos ligger på 0,0 mnkr. 

 

Kommunala företagen 

Munkedals Bostäder (Munkbo) 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 20 

Bokslut 

aug 21 

Prognos 

2021 

Intäkter 26,4 26,5  

Kostnader -22,0 -22,4  

Rörelseresultat 4,4 4,1  

Finansnetto -2,9 -2,8  

Periodens resultat 1,5 1,3 0,9 

 

Munkbo visar ett resultat på 1,3 mnkr. Omsätt-

ningen har ökat med 0,1 mnkr jämfört med samma 

period föregående år. Bolaget har genomfört 

fastighetsunderhåll till och med augusti månad för 

2,3 mnkr. Munkbo har 270 mnkr i lån, varav 110 

mnkr säkrats genom derivat. Årsprognosen uppgår 

till 1,0 mnkr. 

Munkbo ägs av Munkedals kommun till 100 procent. 

Munkbo har 535 lägenheter och har till främsta upp-

gift att främja bostadsförsörjningen i kommunen.  

Dingle Industrilokaler (Dilab) 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 20 

Bokslut 

aug 21 

Prognos 

2021 

Intäkter 3,0 2,9  

Kostnader -2,2 -2,2  

Rörelseresultat 0,8 0,7  

Finansnetto -0,8 -0,7  

Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 

 

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 procent och av New Wave Group till 49,0 

procent. Bolaget har som syfte att äga, förvalta och 

bygga industrilokaler. 

 Munkedal Vatten 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 20 

Bokslut 

aug 21 

Prognos 

2021 

Intäkter 17,0 18,3  

Kostnader -14,8 -15,9  

Rörelseresultat 2,2 2,4  

Finansnetto -1,4 -0,2  

Periodens resultat 0,8 2,2 0,0 

 

Munkedal Vatten AB visar ett driftöverskott på 2,2 

mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Eventuellt 

överskott 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 procent. Bolaget ansvarar för drift, underhåll 

och utveckling av kommunens vatten- och 

avloppsverksamheter. 

Rambo AB 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr 

Bokslut 

aug 20 

Bokslut 

aug 21 

Prognos 

2021 

Intäkter 116,2 128,1  

Kostnader -111,6 -121,8  

Rörelseresultat 4,6 6,3  

Finansnetto -0,2 0,0  

Periodens resultat 4,4 6,3 5,2 

 

Rambo AB redovisar ett positivt resultat för perio-

den på 6,3 mnkr jämfört med budget 1,7 mnkr. 

Budget för perioden är något missvisande då den är 

periodiserad linjärt över året. Motsvarande period 

föregående år redovisade bolaget ett resultat på 4,4 

mnkr. Avvikelsen mot budget beror delvis på 

säsongsvariationer men även på högre intäkter än 

budgeterat för besöksavgifter på bolagets anlägg-

ningar och ÅVC på grund av högt besökstryck under 

sommaren samt högre materialersättningar på 

främst metall och wellpapp. Prognos för helåret 

räknas upp till 5,2 mnkr jämfört med budget på 2,6 

mnkr. 

Rambo AB ägs av Munkedals kommun till 25 
procent och är samägt med Lysekils, Tanums och 
Sotenäs kommuner. Det är ett regionalt avfallsbolag 

vars verksamhet omfattar omhändertagande, 
transport och/eller behandling av avfall.   

Vadholmen Foss 2:81 m fl AB 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB visar ett resultat på  
-0,5 mnkr för perioden och prognosen för hela året 
ligger på -0,6 mnkr. Hyresgästerna har sedan 
föregående år lämnat fastigheten och byggnaderna 
har rivits. Därmed har hyresintäkterna försvunnit. 
Kostnaderna för markanläggning och tillkommande 

kostnader för markarbete har belastat bolaget.  

Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun 
sedan december 2015. 

KHRF Dingle- Sörbygården 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Dingle- 

och Sörbygården (Grönskan) visar ett resultat efter 
åtta månader på 0,4 mnkr. Hyresrättsföreningen 
ägs av Munkedals kommun till 20,0 procent och 
omfattar två verksamhetsfastigheter som ligger i 
Dingle och Hedekas.
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Nyckeltal 

Resultat 2019 2020 
Prognos 

2021 

Årets resultat (mnkr) 28,9 29,0 26,5 

Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag (%) 4,2 4,1 3,6 

Balanskravsresultat (mnkr) 20,9 27,9 26,5 

Skatteintäkter och nettokostnader 2019 2020 
Prognos 

2021 

Skatte- och bidragsutveckling (%) 5,3 3,4 4,8 

Nettokostnadsutveckling (%) 2,7 3,0 6,3 

Nettokostnader i relation till skatter och bidrag (%) 95,6 95,2 96,6 

Investeringar 2019 2020 
Prognos 

2021 

Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 57,4 79,5 91,6 

Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%) 92,8 67,2 56,4 

Skattefinansieringsgrad av reinvesteringar (%) 113,9 76,6 77,4 

Soliditet/likviditet 2019 2020 
Prognos 

2021 

Soliditet (%) 45,0 53,1 54,9 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%) 16,3 22,9 26,6 

Kassalikviditet (%) 105,0 88,7 64,7 

Åtagande utanför balansräkningen (mnkr) 2019 2020 
Prognos 

2021 

Borgensåtagande (mnkr) 360,9 424,5 437,7 

Pensionsförpliktelser före 1998 (mnkr) 205,9 199,6 195,1 
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Bilaga 1 

Finansrapport  

 

Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för MUNKEDALS KOMMUNs portfölj  

 

 
2021-09-24 2021-06-24 2021-03-24 

Utestående Nettobalans 104,700,000 104,700,000 104,700,000 

Utestående Bruttobalans 104,700,000 104,700,000 104,700,000 

Utestående Nominellt (Der) 0 0 0 

Nom Derivat (Brutto) / Skuld 0.00% 0.00% 0.00% 

Snittränta senaste 12 mån 0.78% 1.53% 2.10% 

Snittränta exkl. De. senaste 12 mån 0.17% 0.22% 0.32% 

Räntekostnad senaste 12 mån 861,398 2,002,545 3,183,545 

Räntekostnad exkl Der. senaste 12 

mån 
190,637 294,506 489,531 

Räntebindning (i år) 0.84 1.09 1.34 

Räntebindning (i %) andel < 1 år 71.35% 71.35% 71.35% 

Räntebindning (i år) exkl. Der. 0.84 1.09 1.34 

Räntebindning (i %) andel < 1 år, 

exkl. Der. 
71.35% 71.35% 71.35% 

Kapitalbindning 0.84 1.09 1.34 

Kapitalbindning andel < 1 år i % 71.35% 71.35% 71.35% 

 

På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån)-0.78%-(30/360 bas) på den utestående nettoskulden-

104,700,000 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är-861,398 kr. 
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 Revisorerna i Munkedals kommun 

   
   
 Till fullmäktige i Munkedals kommun    
 Organisationsnummer 212000-1330 
 

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2021 
 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten 
per augusti 2021 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige 
beslutat samt om delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat 
och ställning. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. 
 
Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Munkedals kommuns 
delårsrapport per 2021-08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål 
och riktlinjer för verksamheten samt mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål. Dessa mål skall följas upp i 
delårsrapporten och i årsredovisningen.  

 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en granskning av en 
årsredovisning. 
 
Vi har i granskningen biträtts av sakkunnigt biträde från EY. 
 
Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit: 
 

Balanskravet  

Av delårsbokslutet framgår att kommunen prognosticerar ett resultat på 26,5 mnkr för året. 
Balanskravsresultatet förväntas bli 26,5 mnkr efter avräkning av reavinster. Det 
prognosticerade resultatet enligt balanskravet är 12,2 mnkr högre än budget och 2,5 mnkr 
lägre än föregående år. I delårsrapporten gör kommunen bedömningen att balanskravet 
kommer att uppnås. Vi har ingen anledning att göra någon annan bedömning än kommunen, 
beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos ändå innebär. 
 
Måluppfyllelse - God ekonomisk hushållning 

Enligt Kommunallagen ska det i delårsrapporten finnas en uppföljning av de mål som 
fullmäktige fastställt med betydelse för god ekonomisk hushållning. I mål- och resursplan 
2021 samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning, har fullmäktige definierat god 
ekonomisk hushållning. I Munkedals kommun definieras god ekonomisk hushållning som 
att hushålla i tiden och över tiden. Vidare framkommer att 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. För att uppnå god ekonomisk hushållning 
krävs att samtliga finansiella mål har uppnåtts samt att en övervägande del av de 
verksamhetsmässiga målen har uppfyllts under året eller utvecklats i en positiv riktning i 
förhållande till målformuleringen. 
 
I budget 2021 har fullmäktige tagit beslut om tre finansiella inriktningsmål och fyra 
verksamhetsmässiga inriktningsmål. Målen ska följas upp och bedömas utifrån om 
kommunen bedriver en verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning.  
 
Vi kan konstatera att det i delårsrapporten finns en uppföljning av både de finansiella och 
verksamhetsmässiga målen samt en samlad bedömning av huruvida kommunen bedömer att 
de bedriver sin verksamhet med god ekonomisk hushållning.  
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I delårsrapporten framgår att endast två av de finansiella målen bedöms uppfyllas, ett av 
målen bedöms inte uppfyllas. Av de fyra verksamhetsmässiga inriktningsmålen bedöms 
samtliga delvis uppfyllas, samtliga inriktningsmål bedöms utvecklas i en positiv riktning. 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att full måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare 
sig de finansiella målen eller verksamhetsmålen. Kommunstyrelsen bedömer att om inte 
måluppfyllelsen ökar så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för god ekonomisk 
hushållning. 
 
I delårsrapporten beskrivs kommunens arbete med respektive mål på ett strukturerat sätt och 
måluppfyllelsen för varje mål analyseras. Lag om kommunal bokföring och redovisning 
ställer från och med 2019 krav på att mål för god ekonomisk hushållning ska utvärderas även 
för bolagen med återkoppling till fullmäktige. Vi konstaterar att det i delårsrapporten saknas 
uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning gällande kommunens bolag.  

 
 Revisorernas bedömning: 

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet inte är förenligt med 
vad fullmäktige bestämt, detta då ett av de finansiella målen, i likhet med föregående år inte 
bedöms uppfyllas. Vi delar styrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning inte 
uppnås.  
 
Vi konstaterar att det i delårsrapporten, i likhet med 2019 och 2020, saknas uppföljning av 
mål för god ekonomisk hushållning gällande kommunens bolag.  Det är styrelsens ansvar 
att bereda målsättningar i budget inför beslut av fullmäktige. I vår mening bör styrelsen tillse 
att målsättningar för god ekonomisk hushållning utarbetas och att dessa mål omfattas av 
kommunens definition av god ekonomisk hushållning.  
 
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten, beaktat ovanstående noteringar och att 
granskningen är översiktlig, i huvudsak är upprättad i enlighet med lagen om med kommunal 
bokföring och redovisning och i allt väsentligt ger rättvisande bild av kommunens resultat 
och ställning.  

 
 
 
 Munkedal den 13 oktober 2021 
 
 
  
  
 
 Claes Hedlund  Bertil Schewenius   Johan Nilsson 
 Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
  
 
 Per-Göran Ekeroos Håkan Skenhede 
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Projektplan – Grundläggande granskning 2021 

 

Lekmannarevision Munkedals bostäder AB 
 

Bakgrund 

Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens kapitel 10. Av 3 § framgår att 
lekmannarevisorernas uppdrag är att granska:  
 
 Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt.  

 Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 
kräver. Lekmannarevisorerna i Munkedals kommun har utifrån ovan och sin risk- och 
väsentlighetsanalys beslutat att 2021 genomföra en grundläggande granskning av Munkedals 
bostäder AB.  

Syfte 

Den grundläggande granskningen innebär att lekmannarevisorerna gör en översiktlig 
granskning av bolaget. Syftet är att på en övergripande nivå undersöka om bolagets 
verksamhet är ändamålsenlig. Vidare syftar granskningen till att undersöka hur verksamheten 
förhåller sig till det kommunala ändamålet och övriga styrdokument samt bolagets system för 
styrning, uppföljning och intern kontroll.  

Metod och genomförande 

Den grundläggande granskningen omfattar följande:  
 
Dokumentstudier 

 Löpande genomgång av styrelseprotokoll och handlingar 

 Insamling, genomgång och översiktlig analys av väsentliga styrdokument 

 Översiktlig genomgång av system för styrning, uppföljning och intern kontroll 

 Uppföljning av åtgärder utifrån föregående års granskning  

 
Dialog 

En dialog kommer genomföras med styrelsens presidium och VD. Vid dialog behandlads 
frågor avseende bolagets styrning, interna kontroll och uppföljning.  
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Ansvarig verksamhet samt avgränsning 

Den grundläggande granskningen omfattar Munkedals bostäder AB och avgränsas i enighet 
med granskningens syfte.  

Projektorganisation 

Granskningen genomförs på uppdrag av lekmannarevisorerna i Munkedals kommun. Från 
EY deltar Liselott Daun och Johan Palmgren. Liselott Daun kommer att vara projektledare 
och ansvara för granskningens genomförande. 

Prövning av sakkunnigas oberoende och integritet 

Oberoende och integritet är av central betydelse för den sakkunniges förtroende hos 
uppdragsgivaren, granskad nämnd/styrelse eller andra berörda. Inför varje uppdrag ska därför 
prövas om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för den sakkunnige.  
 
I detta uppdrag har inget framkommit som kan ifrågasätta de sakkunnigas oberoende och 
integritet. 

Tidplan och arvode  

Granskningen består av följande moment med tidplan: 
 
1. Fastställande av projektplan 
2. Bokning av dialog  
3. Genomförande av dialog 
4. Analys och rapportskrivning 
5. Intern kvalitetssäkring av rapporten 
6. Utkastet skickas till berörda för faktagranskning 
7. Utformning av skriftlig granskningsredogörelse  
8. Framtagande av förslag på granskningsrapport  
 
Granskningen påbörjas i november 2021. Preliminärt sker avrapportering till 
lekmannarevisorerna i samband med bolagets slutrevisionsmöte 2021.  
 
Beräknad kostnad är 30 000 kr. Inga andra kostnader än moms tillkommer.  
 
Rapportering 

Granskningen sammanfattas i en granskningsredogörelse, vilken utgör redovisning och 
avrapportering till bolagsstyrelsen och verkställande direktör avseende den granskning som 
genomförts under året. I granskningsredogörelsen beskrivs granskningsinriktning och 
eventuella rekommendationer. Förslag på granskningsrapport i enlighet med 10 kap. 5 § 
aktiebolagslagen upprättas till lekmannarevisorerna inför bolagsstämman.  
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Kvalitetssäkring 

När rapporten avlämnas kommer den att vara faktaavstämd med företrädare, i första hand 
respondenterna, för de områden som granskats. Som en del i vårt kvalitetsarbete följer EY 
SKYREV:s riktlinjer avseende planering, rapportskrivning och avrapportering. Rapporten 
kommer också att genomgå en intern kvalitetssäkring av EY. Ansvarig för kvalitetssäkringen 
utses i ett senare skede.  
 

 
 

 
 
Liselott Daun 
Ernst and Young AB  

 

 

Villkoren i denna projektplan godkännes: 
 
 
Datum och underskrift i enlighet med digitala signaturer  

 
 
 
Claes Hedlund  

Lekmannarevisor  

 

Per-Göran Ekeroos  
Lekmannarevisor  
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.
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§ 164 Dnr 2021-000208  

Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 

fram förslag till sammanträdestider för 2022. Grunden för planeringen 

utgår från budgetprocessen. 

 

Kommunstyrelsen sammanträder: 

Måndagen den 17 januari 

Måndagen den 14 februari – Internat på Vann 14-15 februari 

Måndagen den 14 mars – bokslut KS och kommun 

Måndagen den 11 april – årsredovisning inkl. SML 

Måndagen den 16 maj 

Måndagen den 13 juni – delårsrapport KS och Kommun, MRP 

Måndagen den 4 juli (preliminärt extra vid behov) 

Onsdag den 14 september 

Måndagen den 10 oktober delårsbokslut augusti för KS och kommun 

Måndagen den 14 november – planförutsättningar budget 2024 

Måndagen den 19 december – återkoppling detaljbudget 

 

Kommunstyrelsens dialogdagar: 

Tisdagen den 15 februari – Internat på Vann 14-15 februari 

Måndagen den 7 mars – nämnders bokslut 

Tisdagen den 15 mars – bolag bokslut 

Tisdagen den 17 maj – budgetuppföljning, delår nämnder 

Måndagen den 19 september 

Måndagen den 3 oktober – delårsrapport nämnder 

Tisdagen den 22 oktober 

 

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidieträffar: 

Tisdagen 12 april – dialog bokslut 

 

Kommunfullmäktige: 

Måndagen den 28 februari 

Måndagen den 28 mars – bokslut kommun 

Måndagen den 25 april – årsredovisning ink. SML 

Måndagen den 30 maj 

Måndagen den 27 juni – delårsrapport kommun, budget MRP 

Måndagen den 26 september 

Torsdag den 20 oktober - Val av ordförande, valberedning. 

Måndagen den 28 november - delår planförutsättningar budget 

Måndagen den 12 december - val till nämnder och bolag 

 

Kommunfullmäktige dialogdag 

Måndagen den 20 juni – KS presenterar budget 

Måndagen den 24 oktober – ny KF budget, koncern    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse       

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 

dialogdagar för 2022 enligt förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 

dialogdagar för 2022 enligt förslaget.   

   

Yrkanden 

Jan Hognert (M): 

Bifall till förvaltningens förslag med rättelse: 

KS dialogdag tisdagen den 22 oktober ska vara tisdag 22 november. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

rättelse och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 

förslag på beslut med rättelse.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 

dialogdagar för 2022 enligt förslaget. Med rättelse KS dialogdag tisdagen 

den 22 oktober ska vara tisdag 22 november.     

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Föredragare: Fredrick Göthberg kommunsekreterare      

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare för kännedom 

Kommundirektör för kännedom 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 180 Dnr 2021-000091  

Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 

planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med verksamhetens 

inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp kommande 

budgetprocess. 

 

I planeringsförutsättningarna behandlas:  

* Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 

* Finansiella resultatmål för budget 2023 

* Tidsplan för budgetprocessen  

 

Befolkningsantagande 

Skatteberäkning för budget 2023 utgår ifrån ett invånarantal på 10 650, 

1 november 2022. Budgeterar en ökning av invånarantalet med +20 

invånare jämfört med budget 2022, vilket är en förstärkning av budgeten 

med 1,6 mnkr. 

 

Årets finansiella resultatmål 

De finansiella resultatmålen för budget 2023 utgår från de finansiella 

inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023. Under hösten 2021 

kan vi göra en uppföljning av utfallets årsprognos 2021 med beslutad 

budget för 2021 samt planår. Uppföljningen ligger till grund för hur man 

ska planera nästkommande års målsättningar för både finans och 

verksamhet för att kunna över tid nå de långsiktiga målen. 

 

Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2023 är: 

1. Årets resultat   

     skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  

 

2. Investeringsmål   

     självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå till 123 %  

 

3. Skuldsättning  

     under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska 

användas till  

     att amortera på låneskulden. 

 

* För att uppfylla målet att självfinansieringsgraden av reinvesteringar 

minst ska uppgå till 100 procent i genomsnitt under planperioden år 

2020-2023 krävs en minskning av reinvesteringar med 32 mnkr 2023 i 

jämförelse med gällande investeringsplan 

 

Tidsplan för budgetprocess 

En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2023. 

Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för styrelser 

och nämnder 2022.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-01 

Planeringsförutsättning budget 2023 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2023    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2023    

 

         

54

FREGOT001
Rektangel



    Kommunfullmäktige            

    

      

  

 

 

Planeringsförutsättningar 

 budget 2023 
  

 

 

 

 

 

Planeringsförutsättningar budget 2023 Dnr KS 2021-91 
Typ av dokument: Budgetdokument  

Handläggare: Controller 

Antagen av: Kommunfullmäktige  Antagningsdatum  

KF: 2021-11-29 

Revisionshistorik: 

 

Giltighet: Avser budget 2023 

Relaterade dokument: 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning/hantering av RUR 2018-11-29 §111, Dnr      

2018-457 

Styr- och ledningssystem i Munkedal 2018-11-29 §110, Dnr 2018–462 

Kommande Mål och resursplan 2023 plan 2024–2025, Dnr KS 2021-195 
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Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod har kommunfullmäktige 
beslutat nya långsiktiga inriktningsmål för både 
verksamhet och finans.  
 

De långsiktiga inriktningsmålen gäller för 
planeringsperioden som omfattar tre år på innevarande 
mandatperiod och ett år in på nästa mandatperiod. Det 
vill säga, år 2020–2023.  
 

Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med 
inriktningsmålen skapar förutsättningar för kommande 
budgetprocess. I planeringsförutsättningarna behandlas:  
 
1. Finansiella resultatmål för budget 2023 

 
2. Befolkningsutveckling  

(invånarantalet för beräkning av skatteintäkter) 
 

3. Tidsplan för budgetprocessen  

Budgetprocess  
Första steget efter att planeringsförutsättningar antagits 

är att beräkna skatteintäkterna för budgetåret och 
planåren.  
 
Beräkningen bygger på det antagande av 
befolkningsutvecklingen (antal invånare per 1 nov) som 
beslutas för Munkedal. Munkedal utgår från de 
skatteunderlagsprognoser SKR (Sveriges kommuner och 
Regioner) presenterar. Första skatteprognosen kommer i 
februari och är underlaget för beräkningarna. Den andra 

skatteprognosen som kommer i april är styrande och ska 
tas med i de slutliga beräkningarna för budget 2023. 
 

Avsättningar görs till kommunövergripande poster samt 
de antagna finansiella målsättningarna för 2023. Hänsyn 

tas även till andra politiska uppdrag. 
 

Efter beräkning av skatter och bidrag samt avsättningar 
kan preliminära ramar lämnas till nämnderna med 
föregående års ramar som utgångspunkt.  
 

Ekonomiavdelningen skickar ut budgetanvisningar till 
nämnderna. Enligt tidplanen ska nämnderna ta ställning 
till sin budgetskrivelse för budget 2023 senast i maj.  
 
Nämndernas budgetskrivelse ska redovisa förslag till 

ekonomiska ramar (drift och investeringsbudget) utifrån 
de preliminära ramarna samt verksamhetsmål med mått 
utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.  
 

Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära 

ramens påverkan på verksamheten. Verksamhetsmålen 
bör tas fram i god dialog med verksamhetsföreträdare. 
Målen ska också ha en tydlig koppling till tilldelade 
resurser och vara mätbara.  
 

I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- 
och resursplan (MRP), budget 2023 med plan 2023-2024. 
Då det är valår kommer mål- och resursplanen för 2023 
med planår 2024-2025 tas upp för beslut igen i november 
månad. 
 

Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna genom en dialogdag i maj.  

Långsiktiga målsättningar  
Andra uppföljningen/avstämningen av planperioden 
2020-2023 görs år 2021. Under hösten 2021 görs en 
uppföljning av det prognosticerade utfallet mot budget 
2021 samt mot planår. Uppföljningen ligger till grund för 
planering av nästkommande års målsättningar för både 
finans och verksamhet för att över tid kunna nå de 
långsiktiga målen. 

Inriktningsmål för verksamheten 

planperioden 2020–2023 
Verksamhetens fyra inriktningsmål för planperioden har 
arbetats fram av den nya politiska organisationen och 
beslutades i kommunfullmäktige 2019-03-25 §26. 
 
1. Alla ska vara anställningsbara  

 

2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen  

 

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

 

4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

Nämndernas verksamhetsmål 2023 

Nämnderna ska konkretisera inriktningsmålen till 

verksamhetsmål för budget 2023 under våren. Målen är 
ettåriga och ska vara uppföljningsbara och mätbara. Det 
är viktigt att koppla nivån på de politiska ambitionerna 
med resurser. Föreslagna mål beslutas av nämnderna i 
maj månad. 

Finansiella inriktningsmål för 

planperioden 2020-2023 
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-11-29 § 111 tre 
finansiella inriktningsmål för planperioden 2020–2023. 
Målen ingår i kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. 
 
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. 
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Ekonomiska förutsättningar 

för budgetprocess 2023 

Uppföljning av finansiella målen 
 

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning anges bland 
annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som 
gäller över planperioden. Avstämning av dessa mål ska 
genomföras inför den årliga budgetprocessen och 

uppföljning/analys ska ske i bokslut samt vid 
planperiodens slut.  
 
Redovisning av resultat 
 

År 
Mnkr 

Utfall 
2020 

Prognos 
aug 

2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Totalt  
2020-2023 

Årets resultat 29 26,5 14,9 15,4 85,8 

Skatter och bidrag 707 741,2 749,0 772,0 2 969,0 

Årets resultat av 
skatt/statsbidrag (%) 

4,1 % 3,6 % 2,0 % 2,0 % 2,9 % 

 
Inriktningsmål 2020-2023: Genomsnittliga resultatet i förhållandet till skatter och 
bidrag ska lägst uppgå till 2 procent 

 
Senaste årsprognosen för 2021 års utfall visar ett resultat 
på 3,6 procent av skatter och bidrag. Inför kommande år 
har vi budgeterat ett resultat på 2,0 procent 2022, 2,0 
procent år 2023 och 2,0 procent år 2024.  
 

Bedömningen är att kommunen når resultatmålen 

respektive år samt det långsiktiga målet. Det 
genomsnittliga resultatet i förhållande till skatter och 
bidrag ska lägst uppgå till 2 procent under 
planeringsperioden 2020-2023. I beräkningen ovan ligger 
resultatet på 2,9% av skatter och bidrag för perioden 
2020-2023. 
 
 

Redovisning av självfinansiering av reinvesteringar 

 

 
När det gäller självfinansieringsgraden av reinvesteringar 
har kommunen utifrån satt resultatmål och planerade 
avskrivningar om ca 50 mnkr i snitt per år som kan 
finansiera planperiodens reinvesteringar. 
 

I årsprognosen för reinvesteringar 2021 samt det som är 
budgeterat/planerat 2022-2023 är reinvesteringarna 
högre än vad vi kan finansiera genom resultat och 
avskrivningar. 

 

För att uppfylla målet att självfinansieringsgraden av 
reinvesteringar minst ska uppgå till 100 procent i 
genomsnitt under planperioden år 2020-2023 krävs en 

minskning av reinvesteringar med 32 mnkr 2023 i 
jämförelse med gällande investeringsplan.  
 
På längre sikt fram till år 2025 så kommer sammanlagda 
resultat och avskrivningar samt reinvesteringar bli 110 % 
(år 2020-2025) då det i gällande reinvesteringsplan 
endast ligger 20 mnkr för 2025.  
 
För att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål för 
investering så krävs  
 

• Högre avsättning till resultat 2023, eller 
 

• Lägre investeringsnivå/investeringstakt av 
reinvesteringar under budgetåret 2023. 
 

Förvaltningen föreslås se över planen för reinvesteringar 

så att den anpassas utifrån Kommunfullmäktiges 

beslutade finansiella mål.  

Förslag av finansiella resultatmål år 2023 

Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål (långsiktiga) tas resultatmål fram för 
budget 2023 och med hänsyn till de tidigare årens utfall. 
De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, 
av de finansiella inriktningsmålen. Målen är ettåriga.  

 
Förslaget på finansiella resultatmål för 2023 är: 

 
1. Årets resultat skall uppgå till 2 % av skatteintäkter 

och bidrag.  
 

2. Årets investeringsmål: självfinansieringsgraden av 
reinvesteringar ska minst uppgå 123 %. 

 

3. Skuldsättning: under 2022 ska överskott och intäkter 
av engångskaraktär användas till att amortera på 

låneskulden. 
 

 

 

  

År, mnkr 
2020 

Utfall 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Totalt 
2020-
2023 

Totalt   
2020-
2025 

Nyinvestering 10 95 78 146 121 64 
         

328 513 

Reinvestering  70 63 27 41 63 20 201 284 

Totalt 
investeringar 79 158 105 219 184 83 529 797 

Resultat 29 26,5 15 15 16 16 86 118 

Avskrivning 24 25 30 35 38 43 114 195 

Resultat och 
avskrivningar 53 52 45 50 54 59 200 313 

Avvikelse -16 -11 18 9 -10 40 -1 30 

Procent 
2020 

Utfall 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Totalt 
2020-
2023 

Totalt   
2020-
2025 

Självfinansiering 
reinvesteringar 77% 82% 165% 123% 85% 303% 100% 

 
110% 

Självfinansiering 
alla 
investeringar 67% 33% 43% 27% 29% 71% 38% 39% 

 
Investeringsmål 2020-2023: Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå 
till 100 %, i genomsnitt under planperioden år 2020-2023. 
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Uppföljning befolkningsutveckling 

(invånarantalet) 

Antagandet om befolkningstalet ligger till grund för 
beräkning av skatteintäkterna för de kommande 
budgetåren. För budget 2022 fastställdes 
invånarantagandet till 10 630 invånare.  
 

Skatteintäkterna för budget 2023 baseras på 
invånarantalet 1 november, 2022.  
 
Nedan redovisas befolkningsutfall och kommunens egna 
antagande av invånare 1 november samt senaste årens 
utfall per 1 nov och 31 dec.  
 

Utfallet per oktober 2021 ligger nu på 10 574 invånare.  
Utifrån uppföljningen så är antagandet att fastställa 

invånarantalet till 10 650 invånare för beräkning av 
skatteintäkter, budget 2023 rimlig.  
 

Det är ett antagande om en ökning med 76 invånare 

jämfört med oktober år 2021 fram till 1 november år 
2022.  
 

Jämfört med budgeten är det en ökning med 20 invånare 
år 2022 till budget år 2023. Det innebär en förstärkning 

av skatter och bidrag till kommunen med ca 1,6 mnkr.  

Förslag till invånarantal år 2023 

 

 Skatteberäkning för budget 2023 utgår ifrån ett 
invånarantal på 10650, 1 november 2022. 

 

Utfall och befolkningsutveckling 
 

 

Målgrupp Grupp 
Utfall 31 dec 

2020 
Utfall 31 okt 

2021 
SCB Prognos 

2022* 
SCB Prognos 

2023* 
SCB Prognos 

2024* 
SCB Prognos 

2025* 

Födda 0 101 86 112 113 116 118 

Förskola 1–5 606 592 605 594 594 601 

Förskoleklass 6 129 121 124 140 127 123 

Grundskola 7–15 1 108 1 102 1 123 1 128 1 142 1 147 

Gymnasium 16–18 354 369 376 379 382 380 

Övriga åldrar               19–64 5 729 5 614 5 662 5 686 5 658 5 652 

Äldreomsorg 65–74 1 338 1 324 1 277 1 256 1 256 1 249 

Äldreomsorg 75–79 602 625 640 619 614 599 

Äldreomsorg 80–84 342 346 371 424 462 500 

Äldreomsorg 85–89 249 255 245 243 243 233 

Äldreomsorg 90+ 131 140 144 148 150 158 

Totalt antal invånare   10 588 10 574 10 680 10 730 10 745 10 760 
        

*Med korrigering av kommunens egna antagande 

 
Befolkningsutveckling över tid 
                 

 
                 

      Källa: KIR/Hypergene 

År 
Eget antagande 

2020 
Eget antagande 

2021 
Eget antagande 

2022 
Eget antagande 

2023 
Eget antagande 

2024 
Eget antagande 

2025 

Eget befolknings antagande, 1 nov året före, 
budget 

10 500 10 550 10 630 10 650 10 700 10 750 

Förändring invånarantal, budget 50              50 80 20 50 50 

Befolknings utfall 1 nov 10 572 10 574     
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Utveckling av skatter och statsbidrag 2023 

-2025 

Utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR, 
cirkulär 21:35, 30 september har en simulering gjorts 
utifrån Munkedals antagande om invånare från 2022 till 
2024. 

 

Belopp i Mnkr 
Budget 

2022 fast 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan  
2025 

Skatteintäkter 512 534 553 572 

Inkomstutjämning 156 164 169 176 

Kostnadsutjämning 26 26 26 26 

Regleringsbidrag* 25 19 19 16 

LSS-utjämning 1 1 1 1 

Fastighetsavgift 28  28 28 28 

Slutavräkning           
Summa skatter o 
bidrag 749 772 796 819 

Förändring i %  
Skatter och bidrag          3,1          

 
3,0 

 
    3,1 

 
     2,9 

Förändring i mnkr 22 23 24 23 

Antaganden antal 
invånare 1 nov året 
innan 10 630 10 650 10 700 10 750 

Förändring invånare 80 20 50 50 

     
 

Med en ökning av invånarantalet i budget 2022-2024 
förstärks intäkterna för kommande åren. 

 

SKR:s bedömning av de ekonomiska 

förutsättningarna för kommunerna 

kommande år (Oktoberrapporten) 
 

Kommuner och regioner väntas få starka resultat i år till 

följd av en stark ekonomisk tillväxt i Sverige. Ekonomin 

har påverkats av den expansiva finanspolitiken som 

staten genomfört. I rapporten lyfter SKR särskilt fram tre 

viktiga områden där staten tillsammans med kommuner 

och regioner kan genomföra stora satsningar för att klara 

kommande års utmaningar. Det är satsningar på att 

klimatanpassa samhället och vidta åtgärder för att 

minska klimatpåverkan. Det handlar också om att ställa 

om välfärden med hjälp av modern teknik och att 

genomföra insatser för att öka sysselsättningen i grupper 

som står långt från arbetsmarknaden och som annars 

riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. 

Den ekonomiska utvecklingen på sikt är dock högst 

osäker och de långsiktiga utmaningarna kvarstår. 

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att 

överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens 

länder har det genomförts omfattande insatser för att 

dämpa pandemins påverkan på ekonomin. 

Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen 

av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar har 

sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv 

finanspolitik. 

Även den svenska staten har bidragit och bidrar med 

omfattande stimulanser, vilket gör att den offentliga 

sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots detta 

beräknas skulden som andel av BNP minska i år, tack vare 

den starka BNP-tillväxten och de låga räntorna. Även 

kommande år räknar SKR med att skulden som andel av 

BNP minskar, från 37 procent 2021 till 29 procent av BNP 

2025. 

Vår prognos visar en stark efterfrågetillväxt 2021–2022, 

med en ökning av BNP på 4,4 respektive 3,6 procent, 

vilket kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen. 

Ökningen av antalet sysselsatta personer är tydlig, liksom 

nedgången av frånvaron. SKR räknar därför med att 

skatteunderlaget ökar med över 4 procent både i år och 

nästa år. 

Återhämtningen i produktionen har skett med en 

betydligt lägre relativ arbetsinsats än före krisen. 

Arbetsproduktiviteten har därmed stigit markant. En 

minskning av korttidspermitteringar liksom sjunkande 

frånvaro kommer att öka medelarbetstiden framöver, 

vilket dämpar uppgången i antalet sysselsatta. Att 

arbetslösheten ökat sedan krisen slog till innebär också 

att konkurrensen om jobben blir hårdare. Åtgärder för att 

få ner långtidsarbetslösheten bland utsatta grupper på 

arbetsmarknaden blir därför extra viktiga. 

Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen 

bland grupper som står långt från arbetsmarknaden är att 

vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till 

näringslivet och till välfärden. Förutom 

arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner 

och regioner att förändra arbetssättet och i högre grad 

använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet 

att själva göra delar av de tjänster som annars kräver 

personella resurser. 

Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen 

handlar om att vi nu går in i en period med låg 

befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från SCB visar 

en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare 

prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och 

unga som nu beräknas minska och befolkningen i 

arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar 

snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är 

personer över 80 år. 

Den lägre befolkningstillväxten gör att många kommuner 

och regioner kan förvänta sig betydligt lägre ökning, eller 

till och med minskning av antalet invånare kommande år. 

Om den befolkningsutveckling SCB förutspår kommer att 

bli verklighet behöver en hel del lokala och regionala 

investeringsplaner och skatteintäktsbudgetar revideras 

ned för att rymmas i den totala befolkningsprognosen för 

riket. Prognosen gör också att kostnaderna i kommuner 

och regioner förväntas öka något långsammare än de har 

gjort under den senaste tioårs perioden. Samtidigt kan vi 

förvänta oss en långsammare ökning av skatteintäkterna 

när effekterna av konjunkturåterhämtningen och den 

expansiva finanspolitiken avtar. 
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Beräkningsförutsättningar budget 2023 

 Skatteunderlagsprognos februari från SKR med 
simulerat befolkningsantagande 10 650 invånare 
(+20). 
 

 Avsättning till budgeterat resultat 2 % av skatter och 
bidrag (Kommunfullmäktiges finansiella mål). 
 

 Sänka reinvesteringarna enligt gällande plan med 32 
mnkr så de håller sig till det som är avsatt (resultat 
och avskrivningar). För att uppfylla Kommunfull-

mäktiges finansiella investeringsmål på lång och kort 
sikt. 
 

 Avsättning till Löne-/prisuppräkning enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) i SKR:s cirkulär för 
skatteunderlagsprognos i februari 2022. 
 

 Avsättning till demografiska förändringar 
(volymbudget). 
 

 

 

Kommunfullmäktiges pågående uppdrag 
 

1. Kommundirektör ska utreda vilka verksamhets-
förändringar som behöver göras för att äldre-
omsorgens kostnader ska minska till samma 
kostnadsnivå som gäller för liknande kommuner 
inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska 
genomföras under åren 2020–2024. 
 

2. Den långsiktiga målsättningen är att Individ-och 
familjeomsorgens nettokostnadsavvikelse i mnkr 
ska vara i nivå med liknande kommuner inom 
individ- och familjeomsorg. 

 

Uppdrag budget 2022 - effektivisering Välfärd (2 mnkr 
beslutad i budget 2022, för planåren 2023-2024 2 mnkr 
vartdera året) 

Kommande utmaningar för Munkedal i 

budget 2023-2025; 

 
 Sänkt skatteunderlagstillväxt – minskade extra 

statsbidrag 
 Stort investeringsbehov, vilket ger ökade 

driftkostnader 
 Demografiska utvecklingen – på sikt ökade 

boendeplatser/hemtjänst 
 Nuläge höga verksamhetskostnader inom 

äldreomsorg, individ och familjeomsorg och 
grundskola 

 Öka användandet av ny modern teknik inom 

verksamheterna 
 Öka sysselsättningen bland de grupper som står 

långt ifrån arbetsmarknaden 
 Vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan 
 
Åtgärder för att klara ovanstående utmaningar kan 
vara: 
 Krav på effektiviseringar -minska kostnaderna inom 

verksamheter som har högre kostnadsläge än andra 
liknande kommuner. 

 Se över resursutnyttjande av fastigheter 
 Krav på budgetdisciplin - budgetföljsamhet   
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Förslag till tidsplan budgetprocessen 2022 för budget 2023 

Förslag till tidsplan för budgetprocessen för budget 2023 utifrån Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2022. I samband med skatteunderlagsprognosen i slutet 
av februari skickas budgetanvisningar ut till samtliga nämnder.  
 
Budgetprocess, budget 2023  

Nämnd Tidpunkt Aktivitet Beskrivning ärende Handläggare 

2021 höst     

Kommunstyrelsen 15 november Beslut 
Planeringsförutsättningar budget 2023 plan 2024–2025 
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess) 

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

Kommunfullmäktige 29 november Beslut 
Planeringsförutsättningar budget 2023 plan 2024–2025 
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)  

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

2022 vår     

Planeringsdag budget 
nämnder 

I början av mars Arbete  Budgetanvisningar med prel. budgetram skickas ut till nämnderna i slutet av 
februari.  

 Nämnden bokar in i sin egen planering av budget 2023 för mål och ramar. 
 Nämnden arbetar med att sätta verksamhetsmål/mått utifrån KF inriktningsmål för 

planperioden 2020-2023.  
 Nämnden konsekvensbeskriver den prel. tilldelade ramen i sitt budgetförslag 

 

Förvaltningschef 
Stöd av  
Ekonomer, 
verksamhets-
utvecklare 

Nämndsmöten förslag  Senast maj  
KFN 11/5 (inlämning 27/4) 
BUN 18/5 (inlämning 4/5) 
VFN 19/5 (inlämning 6/5) 
SBN 23/5 (inlämning 9/5) 

Beslut Budget 2023, plan 2024–2025 
- konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt investeringsplan. Samverkad av resp. 
nämnd MBL §11 (info §19) 
-Förslag till verksamhetsmål med mått kopplat till ekonomisk ram beslutas senast i maj  

Förvaltningschef/ 
ekonomer 

Budgetdialog KS Förslag 25/5 Dialog Nämnderna redovisar sin budgethandling och konsekvenser av föreslagen ram. 
Kallelse kommer 

Förvaltningschef/ 
Nämndsordförande 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 13 juni 
(inlämning 3/5) 

Beslut  Kommunstyrelsens budget 2023, plan 2024–2025 
-Konsekvensbeskrivning utifrån prel.ram samt investeringsplan. Ska vara samverkad. 

 Kommunens mål -och resursplan, budget 2023, plan 2024–2025 
 Beslut om skattesats samt borgensavgift år 2023 

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

Kommunfullmäktige Dialogdag 20 juni Dialog KS presenterar förslag till mål-och resursplan budget 2023  

Kommunfullmäktige 27 juni Beslut  Kommunens mål -och resursplan, budget 2023, plan 2024–2025.  
 Beslut om skattesats och borgensavgift år 2023 

Ekonomichef 

Stöd av Controller 

Kommunstyrelsen 14 november Beslut 

 VAL 2022 ta på nytt: Kommunens mål -och resursplan, budget 2023, plan 2024–2025 
 Planeringsförutsättningar budget 2024 plan 2025–2026 

(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)  
 Nya finansiella inriktningsmål 2024–2027 (riktlinjer för god ekonomisk hushållning) 

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

Kommunfullmäktige 28 november Beslut 

 VAL 2022 ta på nytt: Kommunens mål -och resursplan, budget 2023, plan 2024–2025 
 Planeringsförutsättningar budget 2024 plan 2025–2026 
   (Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)  
 Nya finansiella inriktningsmål 2024–2027 (riktlinjer för god ekonomisk hushållning) 

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

Nämndsmöten förslag 
 

December 
KS 19/12 (inlämning 5/12) 
KFN 7/12 (inlämning 23/11) 
BUN 14/12 (inlämning 30/11) 
VFN 15/12 (inlämning 1/12) 
SBN 16/12 (inlämning 2/12) 

Beslut Återkoppling nämnd  
- Detaljbudget 2023 plan 2024–2025, inkl. förslag på verksamhetsplaner 2023 
- Godkänna internkontrolluppföljning 2022/ Anta internkontrollplan 2023 (nämnder) 

Förvaltningschef/ 
ekonomer 
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§ 181 Dnr 2021-000235  

Riktlinjer för service och bemötande i Munkedals 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I ett av kommunstyrelsens verksamhetsmål 2021 anges att riktlinjer för 

gemensamt förhållningssätt inom förvaltningarna för fysisk och digital 

tillgänglighet, service och bemötande ska presenteras för 

kommunstyrelsen. 

Föreligger nu förslag till riktlinjer för service och bemötande i Munkedals 

kommun. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av 

barn- och utbildningschef, chef lokalvård, chef AME samt administrativ 

chef. Förslaget har varit på remiss hos förvaltningarna.  

 

Förslaget har utarbetats med utgångspunkt från kommunens 

värdegrund. Arbetsgruppen bedömer att service och bemötande kan 

skilja sig i någon utsträckning beroende på var i organisationen 

situationen uppstår. Det finns därför ett antal vidhängande frågor som är 

tänkta att använda när riktlinjen diskuteras i ledningsgrupper, på 

arbetsplatsträffar m fl. I ett följande arbete är det möjligt att ta fram 

servicegarantier med utgångpunkt från riktlinjen.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-25 

Riktlinjer service 

Riktlinjer service - diskussionsunderlag 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för service 

och bemötande i Munkedals kommun.      

 

Yrkanden 

Christoffer Rungberg (M): 

Bifall till förvaltningens förslag 

 

Christoffer Rungberg (M): 

Tilläggsyrkande, Kommunstyrelsen vill ha återrapporterat i samband 

med delårsrapport under 2022 hur kommunens kunder upplever vår 

service och bemötande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

Christoffer Rungberg (M) tilläggsyrkande.     
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för service 

och bemötande i Munkedals kommun.    

 

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen ska få återrapporterat 

i samband med delårsrapport under 2022 hur kommunens kunder 

upplever vår service och bemötande.      
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FREGOT001
Rektangel



  

 

 

 

 

 

Riktlinjer för service och bemötande i 

Munkedals kommun  
 

 

Värdegrund 
Utgångspunkten för reglerna om bemötande är den av kommunfullmäktige 

fastställda värdegrunden för Munkedals kommun. Det innebär att all 

kommunal verksamhet ska utgå från alla människors lika värde.  

 

Värdegrunden anger följande.  

 

Vårt uppdrag är att 

 Möta alla med respekt och eftertanke. 

 Stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv. 

 Göra mesta möjliga nytta för våra brukare. 

 Arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans. 

 Samarbeta för att nå goda resultat. 

 

Det gör vi genom att  

 Se till att god etik råder i alla sorters möten. 

 Utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv. 

 Alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter. 

 Visa respekt för varandras arbete och professionalitet. 

 Underlätta varandras arbete. 
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Riktlinje för service och bemötande 
Servicepolicyn är en utveckling av vår värdegrund. Varje verksamhet 

ansvarar själv för att, med servicepolicyn som utgångspunkt, arbeta med 

bemötandefrågor och att konkretisera utifrån sina behov. 

 

Bemötande 

Vi är vänliga, korrekta och visar omtanke. När vi lämnar upplysningar och 

besked är vi tydliga. Det innebär att vi alltid kvalitetssäkrar den information 

som lämnas så att den är korrekt. Om det har blivit fel så erkänner vi det. Vi 

ber då om ursäkt och rättar till felet. Vi är lösningsorienterade och gör vårt 

bästa för att hitta hållbara lösningar. 

 

Uppträdande 

Vi representerar en myndighet och har inflytande över människors liv och 

vardag. Vi ska därför uppträda på ett sätt som inger förtroende. Det innebär 

bland annat att vi är fokuserade i situationen genom att ta oss tid och lyssna 

på den som söker kontakt.  

 

Tillgänglighet 

Vi är tillgängliga och kommunikativa. Det innebär bland annat att frånvaro-

hänvisningar för telefon och e-post sköts enligt rutiner. Vid behov införs  

besöks- och telefontider för ökad tydlighet. Vi kommunicerar status på 

ärenden till dess att besked kan ges. Vi utvecklar fortlöpande rutiner och 

använder nya arbetssätt och ny teknik för bästa tillgänglighet. Vi publicerar 

utan dröjsmål väsentlig och aktuell information på hemsidan. Vi använder ett 

språk som är begripligt, korrekt och vårdat i tal och skrift. Vi använder 

kommungemensamma mallar vid lämnande av information. 

 

Service och samverkan 

Den som söker oss ska känna sig trygg i att bli hjälpt till rätt funktion. Det 

innebär att vi lotsar till rätt tjänsteperson, det innebär också att vi samordnar 

oss över organisatoriska gränser för att ge hjälp och stöd. Vi är lyhörda för 

behov av stöd i användningen av nya tekniska lösningar. 

 

Synpunkter 

Vi tar synpunkter på största allvar och ser synpunktshanteringen som ett 

viktigt verktyg för utveckling och lärande. Vi står för fel som begåtts och ser 

dem som en del av arbetet med kvalitetsutveckling. 

 

Förvaltningskultur 

Denna riktlinje är grunden för vår förvaltningskultur. Det är både ett 

individuellt medarbetaransvar och chefsansvar att servicepolicyn tillämpas i 

kommunförvaltningens alla delar.  

 

Uppföljning 

Regelbundna mätningar ska göras av upplevelsen vid kontakt med 

kommunen. 
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Relaterade dokument 
Förvaltningslag  

Värdegrund 

Skrivregler (ska uppdateras) 

Kommunikationsplan (ska uppdateras) 

Regler för grafisk layout (ska uppdateras) 

Rutin för telefon och e-post (ska uppdateras) 

Utbildningsplan för övergripande regler och riktlinjer (ska tas fram) 
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Riktlinjer för service och bemötande i 

Munkedals kommun 

 
Diskussionsunderlag 
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Läsanvisning 
Riktlinjen för service och bemötande är den minsta gemensamma nämnaren 

för den kommunala servicen. I praktiken ser service olika ut beroende på var i 

organisationen den skapas. Frågeställningarna nedan är ett stöd vid 

resonemang på arbetsplatsträffar när bemötande och service diskuteras.  

 

 

Bemötande 
Vi är hjälpsamma inom rimliga gränser – Var går gränsen i vår verksamhet? 

 

Vi bekräftar besök och kontakter. Krävs det inledningsvis något mer än ett hej 

och vid fysiskt möte ögonkontakt? 

 

Vi tar ansvar för vår yrkesutövning och för vårt agerande – Vad innebär det i 

praktiken? 

 

Vi inger förtroende – Hur skapar och underhåller vi förtroendet? 

 

Vi visar respekt för individen och för situationen – Hur ska vi bete oss för att 

åstadkomma det här…? 

 

Hur ska vi i vår verksamhet hantera besvärliga situationer/personer? 

 

 

Uppträdande 
Har vårt val av kläder och attribut betydelse för hur vi uppfattas? Till exempel 

märken, smycken och tatueringar. 

 

Kroppsspråk. Vad ska vi tänka på? 

 

Är t ex Emojis förtroendeskapande vid extern mejlkontakt?  

 

Slanguttryck/kraftord. Var går gränsen? 

 

Aktiv närvaro på sociala medier. När går man över gränsen m h t yrkesroll? 

 

 

Tillgänglighet 
Språk, ordval, fackspråk. Vad är en rimlig nivå m h t uppdrag och regelverk? 

Kan vi upprätthålla rättssäkerhet med ett vardagligt språkbruk? Hur långt kan 

vi förenkla vid formellt beslutsfattande? 

 

Hur kan vi göra/hjälpa så att alla kan tillgodogöra sig digital teknik, oavsett 

det handlar om fysisk begränsningar, brist på kunskap eller avsaknad av 

teknik? 

 

 

Service och samverkan 
Samarbete. Vilka nätverk skulle vi behöva skapa och underhålla för att ur ett 

medborgarperspektiv bli en myndighet utan onödiga gränser? 

 

Underlätta för varandra. Hur kan vi hjälpa varandra inom organisationen för 

bättre tillgänglighet och service mot brukaren. 
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Synpunkter 
Är det någon skillnad på klagomål kontra synpunkter? Ska vi i så fall hantera 

frågorna olika? 

 

Hur fångar vi bäst upp, värderar och tar tillvara klagomål/synpunkter? 

 

 

Kultur 
Hur kan du själv (enskilt) bidra till en bra och hållbar servicekultur? Vilket 

ansvar har du? 

 

Hur kan den egna enheten/avdelningen bidra till en bra och hållbar 

servicekultur?  

 

Hur kan den egna förvaltningen bidra till en bra och hållbar servicekultur? 

 

Hur påminner vi varandra? Hur fångar vi in nya kollegor? 

 

 

Uppföljning 
Olika mätetal och kundupplevelser tas fram regelbundet. Hur tar vi lokalt 

tillvara på de mätningar som görs? Hur kan vi individuellt respektive på 

enhetsnivå bilda oss en uppfattning om den egna verksamhetens kvalitet? Hur 

utvecklar vi verksamheten utifrån de mätresultat som framkommer?  
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§ 182 Dnr 2021-000221  

Webbsändningar av kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Tillgänglighet och insyn är en viktig aspekt av demokrati. För att öka 

allmänhetens möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden har 

webbsändningar prövats under 2020 och 2021. Sändningarna har kunnat 

ses både i realtid och i efterhand via kommunens hemsida. 

 

Under tiden januari-oktober 2021 har fem webbsända 

fullmäktigesammanträden hållits. Följande tittarstatistik har 

tillhandahållits. 

 

Datum  På mötesdag I efterhand 

6 april   47 24 

26 april   61  40 

31 maj   80 18 

28 juni   63 34 

27 sept   114 47 

 

Årets fullmäktige sammanträden har på grund av pandemin i huvudsak 

genomförts digitalt. Det filmade materialet bild- och ljudkvalitet håller 

god kvalitet.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-25 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 

2022. Finansiering sker inom fullmäktiges befintliga anslag.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. . 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 

2022. Finansiering sker inom fullmäktiges befintliga anslag.   
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§ 183 Dnr 2021-000233  

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 (VA-

taxa) samt investeringar - Munkedal Vatten AB 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram en budget för 2022 med plan för 

2023-2024 samt ny bruknings- och anläggningstaxa.  

Munkedal Vatten ABs styrelse har på sitt styrelsemöte 2021-09-30 enligt 

§11 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften 

med 4% och anläggningsavgiften med 7% från och med 20220101 och 

enligt §12 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta om 

investeringar i enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024. 

Underlag för beslut bifogas i sin helhet.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 20211101 

Protokoll nr 4 för Styrelsemöte Munkedal Vatten AB, daterat 20210930 

Munkedals vatten, tjänsteskrivelse, 20210930 - VA-taxa för 2022 med 

taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024   

Förslag till VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 20211101 

Protokoll nr 4 för Styrelsemöte Munkedal Vatten AB, daterat 20210930 

Munkedals vatten, tjänsteskrivelse, 20210930 - VA-taxa för 2022 med 

taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024   

Förslag till VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 

% från och med 2022-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 

33 kr/månad.  

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 

7,0 % från och med 2022-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringar i enlighet med budget 

2022 och plan 2023-2024, Munkedal Vatten AB.   

   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 

% från och med 2022-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 

33 kr/månad.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 

7,0 % från och med 2022-01-01. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringar i enlighet med budget 

2022 och plan 2023-2024, Munkedal Vatten AB.   
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Handläggare: 
Susanne Thorén 
0522-63 88 21 
susanne.thoren@vastvatten.se 

Munkedal kommun 
Kommunfullmäktige 
 

 
VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 
med plan 2023-2024 
Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram en budget för 2022 med plan 2023-2024. 

Munkedal Kommunfullmäktige har att ta beslut om ökning av VA-taxan för år 2022 

gällande bruknings- och anläggningstaxa samt godkänna investeringsplan 2022-

2024. 

Bakgrund 
För att täcka nödvändiga kostnader för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgift enligt taxa (bruknings- och 

anläggningsavgift). 

 

Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att 

ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske 

utifrån vad som är skäligt och rättvist. 

 

Bolagets verksamhet finansieras via avgifter genom en taxa. Taxan ska enligt 

ägrdirektivet beslutas av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktiges 

godkännande skall inhämtas avseende investeringar enskilda eller totalt under ett 

räkenskapsår överstigande aktiekapitalet. 

Beskrivning av ärendet 

Brukningavgift 
Munkedal Vatten AB föreslår att brukningstaxan (den löpande kostnaden för vatten 

och avlopp) ökas med 4,0 % från och med 2022-01-01. 

 

För Typhus A blir den totala årsavgiften cirka 10 586 kr inkl. moms. Ökning per 

månad blir ca: 33 kr/månad. 

 

För Typhus B blir den totala årsavgiften cirka 115 232 kr inkl. moms. Ökning per 

månad blir ca: 25 kr/månad. 
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Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade 

intäkter enligt nedan tabell. 

 

 

För treårsperioden (2022-2024) föreslås en ökning på 4 % - 4 % - 4 %. Vilket 

stämmer med den budget som lades 2021 med plan 2022 och 2023. 

 

Det finns stora osäkerheter i tidplanen vad gäller omvandling – och 

exploateringsområden i budgeten 2022 och 2023 som påverkar såväl intäkter som 

kostnader. Även osäkerheter finns bland annat i när exempelvis skyltning av 

vattenskyddsområden blir av, vad utredningen angående vattenförsörjning och 

reningsverk kommer fram till och vad kostnaden för en ny taxekonstruktion blir. Detta 

är kostnader som kommer arbetas in i budgeten den dagen som mer information 

finns att tillgå. 

Anläggningsavgift 

Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-

nätet) föreslås öka med 7,0 % från och med 2022-01-01, vilket följer genomsnittet på 

14 index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten (netto) för de kommande tre åren är på 104 420 tkr och ger en 

reinvesteringstakt av ledningar på 300 år. Investeringarna sker inom området 

reinvesteringar, det vill säga investeringar i befintligt ledningsnät, dricksvatten- och 

reningsverksanläggningar samt inom området omvandlingsområden och 

exploateringsområden. 

 

Reinvesteringarna finansieras via brukningsavgifter medan omvandlings- och 

exploateringsområden finansieras till största del av anläggningsavgifter och till viss 

del av brukningsavgifter. 

Förändring % 

Ökad debiterad mängd vatten 
Nya omvandlings/exploateringsområde 

-2,3 

Bolagsgemensamma kostnader från Västvatten AB.  
Bland annat satsningar på förutredingar ledningsbyte, arbetsmiljö, 

löneökningar, IT och fordon 

2,8 

Avskrivningar 2,2 

Räntenetto 
Lägre ränteantaganden 

-1,9 

Övrigt 
Utredning Dingle, utjämning 

3,2 

Totalt 4,0 % 
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Taxeföreskrifter 

En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgiter och 

anläggningsavgifter som är föreslagen. 

 

Övrig information 
Budget 2022 är beräknad med en nyupplåning på 17 000 tkr. Borgensförbindelsen 

som finns mellan Munkedal Vatten AB och Munkedal kommun täcker inte denna 

ökning. Därmed går ett ärende angående utökning av borgensram upp samtidigt med 

budet 2022. 

 

Underlag till tjänsteskrivelsen är Munkedal Vatten AB Budget 2022 samt plan 2023-

2024 samt VA-Taxa för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

2022-01-01. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 

brukningsavgiften med 4 % från och med 2022-01-01. 4 % i ökning innebär för ett 

Typhus A ca 33 kr/månad. 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 
anläggningsavgiften med 7,0 % från och med 2022-01-01. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i 
enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024, Munkedal Vatten AB, kapitel 3. 
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Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-xx, §xxx 

 

 

 

 

VA-TAXA 
 

för Munkedal kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning 

 

att gälla från och med 2022-01-01 
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VA-TAXA 

för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-xx, §xxx 

 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Munkedal Vatten AB. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Munkedal Vatten AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 

uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 

avgifter). 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med:  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas för bostadsändamål.  

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett 

från användarsynpunkt. 

Exempel: hotell, vandrarhem, campinganläggningar och särskilt boende. 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs 

med bostadsfastighet. Exempel på sådana ändamål är kontor, butiker, hantverk, utbildning, 

förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri samt sjukvård. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga 

om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 

125-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 

sådan mark. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 

slutar och fastighetens va-installation börjar. 
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§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja* 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja** 

* Df betalas som en ospecificerad del av S 

** Fastigheter betalar Dg som en ospecificerad del av S. Den som ansvarar för allmän platsmark 

betalar en avgift enligt § 15. 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, Df inträder när huvudmannen upprättat 

förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–14) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift betalas. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df  48 728 kr 60 910 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

 
 

 
121 408 kr 

 
 

 
151 760 kr 

c) Lägenhetsavgift 

en avgift per lägenhet 

 

32 560 kr 

 

40 700 kr 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 

mellan fastigheterna. 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter 

enligt 5.1 a) och b) betalas. 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall avgift för varje tillkommande lägenhet enligt 5.1 c) betalas. 

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df  48 728 kr 60 910 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 

Df. 

 
 
 

153 724 kr 

 
 
 

192 155 kr 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta  

 
25,80 kr 

 
32,25 kr 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 

mellan fastigheterna.  

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 

verksamhet på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen, 

från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 

enligt 6 § i räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter 

enligt 6.1 a) och b) betalas.  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald. 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift - - 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift  - 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100 %  - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall reducerade avgifter 

betalas enligt följande. 

Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgifter i övrigt:  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 %   50 % 20 %  

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 %  50 %   20 %  

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 %  50 %  20 %   

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 %  50 %   20 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

avgifter enligt 8.1 betalas. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) 

betalas. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

anläggningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 0,00 kr 0,00 kr 

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för 

närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift. 

§ 10 

Avgifter enligt §§ 5-6 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst 

en gång årligen.  

§ 11  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–10 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen betalas från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 

en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 

fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall enligt 5 § räntelagen betalas på varje del av avgiften som 

förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall enligt 12.2 betalas. 
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov krävts eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 

12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 

skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 

kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 

del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med 

hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–23) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet tas avgift ut vid anslutning till vatten och 

avlopp. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift per m3 levererat vatten 25,31 kr 31,64 kr 

b) en fast avgift per år 4 676 kr 5 845 kr 

c) tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10 3 300 kr 4 125 kr 

d) tillkommande avgift för lägenhet 11 -  1 440 kr 1 800 kr 

 

14.1.2 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet tas avgift ut vid anslutning till vatten 

och avlopp,  

mätare inte installerad. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en fast avgift per år 8 336 kr 10 420 kr 

b) tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10 6 732 kr 8 415 kr 

c) tillkommande avgift för lägenhet 11 -  4 740 kr 5 925 kr 

 

14.2 För annan fastighet tas avgift ut per fastighet vid anslutning till vatten och avlopp:  

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift per m3 levererat vatten 25,31 kr 31,64 kr 

b) 0 – 150 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 4 936 kr 6 170 kr 

c) 151 – 400 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 8 748 kr 10 935 kr 

d) 401 – 800 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 16 368 kr 20 460 kr 

e) 801 – 2 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 32 716 kr 40 895 kr 

f) 2 001 – 4 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 43 628 kr 54 535 kr 

g) 4 001 – 7 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 54 500 kr 68 125 kr 

h) 7 001 – 10 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 64 768 kr 80 960 kr 

i) 10 001 – 15 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 77 584 kr 96 980 kr 
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14.3 För fastighet som delvis är bebyggd med bostadslägenheter och delvis med verksamhet 

enligt § 3 fjärde stycket tas avgift ut med: 

 

  utan moms med moms 

a) en fast avgift per år 4 676 kr 5 845 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 25,31 kr 31,64 kr 

c) en avgift per år och lägenhet från och med 
2:a lägenheten och en avgift per påbörjad 
200-tal m2 verksamhetsyta 3 300 kr 4 125 kr 

 

14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 15.1 a) 55 % 55 % - - 

Avgift per m3 15.1 b) 55 % 55 % - - 

Avgift per lägenhet 15.1 c) och d) 55 % 55 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 a) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3 per 

år och lägenhet samt fast avgift enligt 14.1 b). 

14.7 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 a) betalas. Om mätning inte sker, 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet, enligt § 3. 

14.8 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall tillkommande årlig avgift betalas 

med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 alternativt 14.2. Beloppet 

avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.9 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 

enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 

miljödomstolen eller annan instans bestämd av Riksdagen.  

14.10  Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd, 

skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 20. 

14.11  För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o d), skall avgift betalas för motsvarande spillvattendel enligt 14.1 a). 
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§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

brukningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 0,00 kr 0,00 kr 

Avgift för Dg från allmän platsmark, väghållare och ansvarig för järnvägstrafik tas inte ut för 

närvarande. Särskild utredning skall göras för att få fram underlag till kommande avgift. 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp 

betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.  

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall brukningsavgift enligt 14.1 b) betalas. Föreligger inte 

avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 b) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgift per åtgärd och tillfälle*: 

 utan moms med moms 

Uppsättning/Nedtagning av vattenmätare 560 kr 700 kr 

Avstängning/påsläpp av vatten via servisventil 560 kr 700 kr 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 120 kr 1 400 kr 

Länsning/avläsning av vattenmätarbrunn  560 kr 700 kr 

Förgävesbesök 700 kr 875 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 145 kr 1 431 kr 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel gå grund av utebliven 

betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-20 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 

Avgifter enligt § 14 debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod som 

huvudmannen beslutar om. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i faktura, skall 

dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 

skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.  

I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt 

övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 

på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt §§ 14-18 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst 

en gång årligen.  

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14 och 16, som är baserade på 

uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 

den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 

dagen för taxans ikraftträdande. 

***** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas av Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, 

jämlikt § 53 vattentjänstlagen. 
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§ 184 Dnr 2021-000234  

Utökning av borgensram för Munkedal Vatten AB 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedals kommuns helägda bolag Munkedals vatten AB har inkommit 

med en begäran om utökad borgensram. Behovet av utökad ram beror 

på det investeringsbehov som bolaget har under perioden 2022-2026 

enligt förslaget till investeringsplan. Bruttoinvesteringarna beräknas 

uppgå till 190 mnkr och intäkter genom anläggningsavgifter beräknas till 

72 mnkr. Inom denna period är förnyelsetakten för ledningar beräknade 

till 205 år.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-25 

Tjänsteskrivelse ramborgen MVAB, Dnr 2021-165 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Munkedal vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 220 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Munkedal vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 220 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut   
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Handläggare: 
Ellen Saklanti 
0522-63 88 28 
Ellen.Saklanti@vastvatten.se  

 
Munkedal kommun 
Kommunfullmäktige 

 

Ramborgen Munkedal Vatten AB 
Sammanfattning 
Munkedal vatten AB är i behov av utökad ramborgen. Kommunfullmäktige 2018-09-

27 §75 beslutade om en ramborgen i Munkedal Vatten AB på 125 mnkr. 

Tidshorisonten för ramborgen har löpt ut och för att kunna upprätthålla den planerade 

investeringstakten under de närmsta fem åren behöver ramborgen utökas till 220 

mnkr med Munkedal kommun som ramborgenärer med start år 2022. Detta innebär 

en utökning av ramborgen med 95 mnkr.  

 

Bakgrund 
Munkedal vatten AB ägs till 100% av Munkedal kommun. Munkedal vatten AB svarar 

för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Munkedals kommun.  

 

Likviditeten i Munkedal vatten AB behöver utökas. Den höga investeringstakten 

medför att utgifterna ökar, detta utgör grunden till att Munkedal vatten AB är i behov 

av att utöka den befintliga ramborgen som idag är satt till 125 mnkr. Investeringarna 

innefattas av reinvestering i befintlig ledningsdragning, renovering av reservoarer, 

Kärnsjöns vattenverk, omvandling och exploatering av Bergsvik/Gårvik. 

 

(Mnkr) 2022–2026  

Bruttoinvesteringar 190 
Anläggningsavgifter -78 

Övrigt (bl.a. utrymme i redan 
befintlig ramborgen) 

-17 

 95 
 

Inom denna period är förnyelsetakten för ledningar beräknade till 205 år.  

Övrig information 
I denna tjänsteskrivelse har ej hänsyn tagits till investeringar utanför plan. Exempelvis 

har ej eventuella kostnader som rör Bergsvik/Gårvik reservoar eller utredning om 

utveckling av framtida vattenreserver tagits med i beräkning.   
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Munkedal 

vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om om 220 mnkr. 
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§ 186 Dnr 2021-000093 

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt 
område och planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de 
vägar som länkar samman tätorterna. Fördelarna med kommunalt 
väghållarskap är att man som väghållare får rådighet över anläggningen 
och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer utformning, 
omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som 
kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid 
ställningstagande i dessa ärende. 

Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga 
vägområden och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals 
kommun. Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt 
väganordningar, inklusive broar, GC-vägar, murar, belysning m.m. för de 
gator och vägar som kommunen övertar inom det nya 
väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar 
och ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:   

813.1  Foss kyrka och stort bostadsområde 
816  Huvudgatan i Munkedal 
816.1  Gatan till stationen 
924, del av  Stale upp till skolan 

Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna 
och då ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. 
Vägen ska ha ett tillfredställande skick för allmänt användande för 
liknande vägar i liknande områden. Detta innebär inte att Trafikverket 
utför rena standardhöjande åtgärder i samband med överlämning av 
väghållningen utan att en syn genomförs där båda parter medverkar och 
kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i samband med 
Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen har 
Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta. 

När vägar och broar iståndsätts innebär det att: 
Beläggning inte skall ha hål eller sprickor 
Diken och trummor rensas 
Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov 
Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som 
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela. 
Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och 
överlämnas i sin helhet till kommuner   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20211101 
Beslut kommunstyrelsen daterat 20210614 
Tjänsteskrivelse daterad 20210531 
Avtalsförslag 
Kartbilaga    

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan 
Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.    

Kommunfullmäktige beslutar och att godkänna del av förslaget avtal 
mellan Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.  

Kommunfullmäktige beslutar därmed att godkänna avtalet gällande väg 
813.1 Foss kyrka och stort bostadsområde, väg 816 Huvudgatan i 
Munkedal samt väg 816.1 Gatan till stationen.   

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan 
Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap. 

Notering: Rättad 2021-11-24 enligt FL § 36 av Fredrick Göthberg, 
kommunsekreterare. 

Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L): 
avslag på förvaltningens förslag. 

Christoffer Rungberg (M):  
Kommunfullmäktige beslutar och att godkänna del av förslaget avtal 
mellan Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att godkänna avtalet gällande väg 
813.1 Foss kyrka och stort bostadsområde, väg 816 Huvudgatan i 
Munkedal samt väg 816.1 Gatan till stationen.  

Jan Hognert, Louise Skaarnes (SD), Jenny Jansson (S): 
Bifall till Christoffer Rungberg (M) yrkande.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) med fleras 
avslagsyrkande och på Christoffer Rungberg (M) med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) med 
fleras yrkande. 
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Omröstning begärs och kommunstyrelsen beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Christoffer Rungberg (M) yrkande 
Nej-röst: Avslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) yrkande.    
 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L)  X  
Pia Hässlebräcke (S) X   
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Jan Petersson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Helena Jansson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X   

Resultat 9 2 0 
 
Ja-röst: 9 
Nej-röst: 2 
Avstod: 0 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar och att godkänna del av förslaget avtal 
mellan Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att godkänna avtalet gällande väg 
813.1 Foss kyrka och stort bostadsområde, väg 816 Huvudgatan i 
Munkedal samt väg 816.1 Gatan till stationen.     
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Ajournering 10 minuter under ärendes gång, kl. 14:33-14:43. 
 
Reservation Rolf Jacobsson (KD). 
 
Skriftlig reservation från Göran Nyberg (L), se bilaga till 
protokollspunkten.  
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§ 126 Dnr 2021-000093  

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt 

område och planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de 

vägar som länkar samman tätorterna. Fördelarna med kommunalt 

väghållarskap är att man som väghållare får rådighet över anläggningen 

och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer utformning, 

omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som 

kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid 

ställningstagande i dessa ärende. 

 

Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga 

vägområden och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals 

kommun. Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt 

väganordningar, inklusive broar, GC-vägar, murar, belysning m.m. för de 

gator och vägar som kommunen övertar inom det nya 

väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar 

och ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:   

 

813.1              Foss kyrka och stort bostadsområde 

816                 Huvudgatan i Munkedal 

816.1              Gatan till stationen 

924, del av      Stale upp till skolan 

 

Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna 

och då ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. 

Vägen ska ha ett tillfredställande skick för allmänt användande för 

liknande vägar i liknande områden. Detta innebär inte att Trafikverket 

utför rena standardhöjande åtgärder i samband med överlämning av 

väghållningen utan att en syn genomförs där båda parter medverkar och 

kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i samband med 

Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen har 

Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta. 

 

När vägar och broar iståndsätts innebär det att: 

Beläggning inte skall ha hål eller sprickor 

Diken och trummor rensas 

Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov 

Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som 

belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela. 

Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och 

överlämnas i sin helhet till kommuner   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till nytt kommunalt väghållningsområde 

Avtal 
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Forts § 126 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan 

Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 

väghållarskap.      

 

Yrkanden 

Rolf Jacobsson (KD): Avslag. 

 

Carina Thorstensson (C): Återremiss för att se över konsekvenserna från 

Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen från Kviström fram till 

cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången. 

 

Göran Nyberg (L), Christoffer Rungberg (M) och Mathias Johansson (SD), 

Liza Kettil (S): Bifall till Carina Thorstenssons (C) yrkande om 

återremiss. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

ärendet ska återremitteras. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över 

konsekvenserna från Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen 

från Kviström fram till cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången.    

 

Protokollsanteckning 

Jan Hognert (M) lämnar mötet mellan kl. 15.20-15.45 och Liza Kettil (S) 

går in som ordförande under tiden. 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen, för vidare handläggning. 

Kommundirektören, för kännedom. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-31 

 

Dnr: KS 2021-000093 

  

Handläggare: 

Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal - 

övertagande av statlig väg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan Munkedals 

kommun och Trafikverket angående övertagande av väghållarskap.    

Sammanfattning 

Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt område och 

planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de vägar som länkar samman 

tätorterna. Fördelarna med kommunalt väghållarskap är att man som väghållare får 

rådighet över anläggningen och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer 

utformning, omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som 

kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid ställningstagande i 

dessa ärende. 

 

Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga vägområden 

och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals kommun. Vid övertagande 

ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC-vägar, 

murar, belysning m.m. för de gator och vägar som kommunen övertar inom det 

nya väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar och 

ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:   

 
813.1              Foss kyrka och stort bostadsområde 

816                 Huvudgatan i Munkedal 

816.1              Gatan till stationen 

924, del av      Stale upp till skolan 

 
Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna och då 

ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. Vägen ska ha ett 

tillfredställande skick för allmänt användande för liknande vägar i liknande 

områden. Detta innebär inte att Trafikverket utför rena standardhöjande åtgärder i 

samband med överlämning av väghållningen utan att en syn genomförs där båda 

parter medverkar och kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i 

samband med Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen 

har Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta. 

 
När vägar och broar iståndsätts innebär det att: 

 Beläggning inte skall ha hål eller sprickor 

 Diken och trummor rensas 

 Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov 

 Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som 

belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela. 

 Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och 

överlämnas i sin helhet till kommuner   
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 20210531 

Avtalsförslag 

Kartbilaga 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ett beslut om övertagande av väghållarskap medför en utökad kostnad av årlig drift 

för Munkedals kommun. Den årliga driften beräknas uppgå till 125 tkr per år och 

kommer falla ut under år 2023. Framtida underhållskostnader som tex 

underhållsasfaltering tillkommer via särskilda äskanden för reinvestering via 

investeringsbudgeten.   

 

Barnkonventionen  

Ett beslut om övertagande av väghållarskap medför en positiv situation för barn då 

det medför större möjlighet för barn att påverka trafiksituationen då besluten ang 

trafik, dess miljö och utformning tas av Munkedals kommun.   

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen, för kännedom  

Samhällsbyggnadschef, för vidare hantering 
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Munkedals kommun 

 

455 80 Munkedal 

Kopia till: 

Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 

Avtal om förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde för 
Munkedals kommun, Västra Götalands län 

Munkedals kommun är en expansiv kommun med exploatering runt om i kommunen. Vid exploateringen i 
centrala Munkedal har detaljplanen lagt 4-5 tomter på allmän väg – vägrätt. Kommunen har ett strategiskt läge 
vid väg E6 med bra möjligheter för boende, arbete och pendling in och ut till/från kommunen. Trafikverket 
arbetar med att få rätt väghållning för landets vägar och då föreslår Trafikverket Region Väst i dialog med 
kommunen detta förslag genom att skapa ett helt nytt kommunalt väghållningsområde för Munkedals kommun 
där Munkedal blir centralort. Munkedals kommun är ej egna väghållare enligt väglagen sedan tidigare. Förslag till 
skapande av kommunalt väghållningsområde i Munkedals kommun, bilaga 1. 

 Beslut att utse en kommun till väghållare enligt 5 § (Väglag 1971:948) 2 kap 2 § (Vägförordningen 
2012:707) fattas av Regeringen efter beredning av Juridik och Planprövning, Trafikverket. 

 Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan 
att Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har godkänt avtalet.  

 Mellan väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst (org. nr 202100-6297), nedan kallat 
Trafikverket och Munkedal kommun (org. nr 212000-1330), nedan kallat Kommunen, har följande avtal 
träffats. 

Avtalets omfattning   

I avtalet regleras 

 Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunen framgår av karta bilaga 1 mellan Trafikverket och 
Kommunen. 

 Tidpunkt för kommunens övertagande av väghållningsansvaret för vägarna i Kommunen är den dag 
Regeringens beslut erhåller laga kraft. 

Trafikverkets åtagande  

Trafikverket iståndsätter vägarna inför övergången och då ses beläggning (inga hål eller sprickor), diken och 

trummor rensas och andra väganordningar ses över. Vägen skall ha ett tillfredställande skick för allmän 

samfärdsel för liknande vägar i liknande områden, det innebär att Trafikverket ej utför standardhöjande åtgärder 

vid överlämning av väghållningen.  
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Kommunens åtagande 
Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll för: 

 

 Väg 813.1 till Foss kyrka, kallad Fossvägen, belagd, ca 400 m, ca 5,5* m bred, BK 1 

 Väg 816 mellan väg 832 (Uddevalla vägen) i söder vid Kvistrum och väg 832 i norr vid Munkeland, kallad 

Kviströmsvägen/Strömstadsvägen, belagd, ca 3000 m, ca 7* m bred, BK 1 

 Väg 816.1 från cirkulation vid väg 816 till Östra Jonsängsvägen (förbi järnvägsstationen), kallad 

Stationsvägen, belagd, ca 200 m, ca 7,5* m bred, BK 1 

 Väg 924 mellan väg 816 vid Kvistrum till korsning väg 928 vid Bruksskolan, kallad Stalevägen, belagd, ca 

2600 m, ca 6* m bred, BK 1 

 

Övertagandet omfattar vägar inom tätorten Munkedal om ca 6,2 km genom att skapa ett nytt 

väghållningsområde för Kommunen, vilket framgår av bilaga 1. 

Övertagande jämte väghållningsansvar och väghållningsområde för drift 
och underhåll samt förbättring 

Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunens tätort, jämte karta bilaga 1 kommer att översändas till 

kommunen för yttrande och antagande av Kommunfullmäktige. Varefter materialet sänds till Länsstyrelsen i 

Västra Götalands Län för yttrande. Slutligen sänds det till Trafikverkets Juridik och Planprövning där de bereder 

ärendet varefter det sänds till Regeringen för beslut. 

 Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC-vägar och belysning, 

för de gator och vägar som kommunen övertar inom det nya väghållningsområdet.  

Skapandet av kommunens väghållningsområde medför att vägområde och de vägar som nu är aktuella övergår till 

Munkedals kommun när Regeringens beslut om nytt väghållningsområde och förändrad väghållning får laga kraft. 

Ansvarsbegränsning 

Munkedals kommun övertar helt ansvaret för de aktuella vägarna inklusive dess väganordningar i tätorten och 

kan inte rikta ytterligare krav mot Trafikverket under förutsättning att: 

 Avtalet om förändrad väghållning undertecknas av bägge parter och godkänns av kommunfullmäktige i 
Munkedals kommun. 

 Beslut om nytt kommunalt väghållningsområde från Regeringen med förändrad väghållning får laga kraft.  

Ikraftträdande 

För åtgärder som kommunen vidtar på berörda statliga vägar före beslutet om nytt väghållningsområde med 

ändrad väghållning får laga kraft ska särskilt avtal tecknas med Trafikverket. 

 

*vänligen observera att vägbredd kan variera på olika sträckor längs vägar 
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Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av Kommunfullmäktige i Munkedals kommun. 

 

Av detta avtal är två (2) exemplar upprättade och utväxlade. 

 

Göteborg 2021- Munkedal 2021- 

  

__________________________ ___________________________ 

För Trafikverket Region Väst 

Jörgen Einarsson 

Regional Direktör 

För Munkedals Kommun 

Den som skriver på avtal om infrastruktur 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

  

  

 
 

  

 

  

Bilaga   1, Översikt Munkedal kommun och dess förslag till nya väghållningsområd 
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§ 187 Dnr 2020-000329  

Skagerrakkorridoren 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att återremittera ärendet 

gällande Höghastighetsbana – Skagerakkorridoren med 

beslutsformulering enligt nedan:  

 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet på grund av att 

ny information som dels lämnats under dagen, dels på information som 

kommer att delges projektet på torsdag. I nästa förslag till beslut ska det 

tydligt framgå i beslutet att Munkedals kommun när som helst kan lämna 

samarbetet utan krav på kompensation. 

 

Sedan kommunfullmäktiges möte i juni månad har projektet utvecklats 

framåt. Optimeringen av bansträckningen har studerats vidare och därav 

är tidigare bifogade kartor inte längre gällande. Då arbetet med 

bansträckningen fortfarande pågår via konsortiet finns heller inga exakta 

kartor att presentera i nuläget.  

 

Projektledningen för Skagerrakkorridoren har haft möte med 

Landshövding i Västra Götaland och responsen efter mötet är att 

Skagerrakkorridoren ses som ett särskilt viktigt projekt att främja. 

Därefter är möten genomförda med samtliga avdelningar inom 

Länsstyrelsen, som uttrycker vikten av att gå in i en interaktiv och 

snabbare planeringsprocess för projektet med inriktningen att en samlad 

Järnvägsplan för hela svenska sträckan bör vara den mest framgångsrika 

processen.  

 

Utöver återremissen har ytterligare dialog med kommunfullmäktige och  

kommunstyrelsen ägt rum 20210830 där fler frågeställningar inkommit 

vilka önskas besvaras i samband med detta ärende. Frågeställningarna 

gäller projektets tidplan, projektets kostnad för utredningsarbetet, egen 

personals resursåtgång samt information gällande intresserade bolag.  

 

Projektets övergripande tidplan har inte reviderats utan bygger på att 

utredningarna skall vara klara under 2024 för att sedan gå in i nästa fas. 

Många utredningar pågår i dagsläget och flertalet av dessa färdigställs 

under 2022. Att färdigställa samtliga utredningar fullt ut till 2024 är en 

utmanande tidplan men är dock fortfarande konsortiets ambition. 

Tillåtlighetsprövningar, politiska beslut på olika nivåer samt eventuella 

överklagningar utgör en stor osäkerhetsaspekt kring tidplanen. Dock 

sker tyngdpunkten av projektering och andra detaljerade utredningar 

efter att utförandeskedet har startat som en inledning i det skedet.  

 

Då projektet stäcker sig över flera kommuner, vilka ingår i undertecknad 

avsiktsförklaring, med avsikten att förbinda Göteborg och Oslo med ett 

dubbelspår kommer utredningarna fortgå. Därav är det viktigt att 

Munkedals kommun fortsatt medverkar i enlighet med 

avsiktsförklaringen.  
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Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören samt 

samhällsbyggnadschefen ingår i projektets olika grupperingar. I detta 

åtagande ingår att medverka på möten samt läsa in sig på framtaget 

material. Översiktligt uppskattat beräknas denna medverkan totalt 

belasta organisationen med max 100 timmar under 2022. Detta är en 

naturlig del i dessa tjänsters roller då det kan anses ingå i 

omvärldsbevakning samt naturligt samarbete med grannkommuner och 

områdets planer och utveckling i övrigt.   

 

Utöver egna resursers nedlagda tid finns kostnader för nödvändiga 

utredningar. Undertecknad avsiktsförklaring styr de kostnader som 

respektive kommun har tagit på sig att bidra med. För Munkedals 

kommuns del uppgår den kostnaden till 19 tkr per år under avtalstiden 

för avsiktsförklaringen.  

I ett senare skede kan kostnader för hantering av detaljplaner enligt plan 

och bygglagen belasta respektive kommun men det är ett beslut varje 

kommun tar för egen del vid respektive tillfälle.  

 

Projektledningen för Skagerrakkorridoren har även bjudit in och mött 

globala byggföretag för informationsmöte om projektet. På mötet anslöt 

36 globala byggföretag varav ca 15 företag från sju olika länder inkl de 

svenska största byggföretagen återkopplade att de vill ha fördjupade 

samtal om hur de kan stödja tillkomsten av projektet. Inget av företagen 

har visat invändningar till projektet vare sig för byggtekniken eller 

byggtiden. Europeiska investeringsbanken har också erbjudit sin 

supportorganisation EPEC fördjupat arbete för konsortiets vidareprocess.   

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 20211029 

Beslut kommunfullmäktige 20210628   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-29 

Beslut kommunfullmäktige 2021-06-28   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att stå bakom att tidigare bifogade kartor 

inte längre är gällande.  

Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun fortsatt ska 

medverka i projektet och med egen personal bevaka utvecklingen av 

spårsträckningen samt framtida placering av station och depå.    

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M), Göran Nyberg (L), Christoffer Rungberg (M):  

Bifall till förvaltningens förslag  

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget   
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att stå bakom att tidigare bifogade kartor 

inte längre är gällande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun fortsatt ska 

medverka i projektet och med egen personal bevaka utvecklingen av 

spårsträckningen samt framtida placering av station och depå.    

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Mathias Johansson (SD) för gruppen, Jan Petersson, Louise Skaarnes: 

deltar ej i beslut 

 

Jenny Jansson (S) för S-gruppen, Rolf Berg, Pia Hässlebräcke: deltar ej i 

beslut   
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§ 71 Dnr 2020-000329   

Höghastighetsbana - Skagerrakkorridoren 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 

2018 utifrån utvecklingsarbetet för Ett enat Bohuslän. Bohusbanans 

möjlighet till dubbelspår, inom ramen för Västra Götaland och 

Trafikverkets planering, ligger minst 20-30 år bort i tiden och då endast 

dubbelspår till Uddevalla. 

Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en 

transportkorridor via väg E6 och en långtidsplanerad järnvägsutbyggnad 

via Dalsland cirka 2045. 

En gemensam avsiktsförklaring mellan sex kommuner i norra Bohuslän 

fastställdes i kommunstyrelsen 2020-03-09 och i kommunfullmäktige i 

2020-04-27 i Munkedal. De sex kommunerna är Kungälv, Stenungssund, 

Uddevalla, Munkedal, Lysekil och Strömstad. Syftet med 

avsiktsförklaringen är att kommunerna tillsammans ska dels utreda 

bästa möjliga transportkorridor mellan Norge och Sverige samt skapa 

förutsättningar för dubbelspår mellan Oslo och Göteborg. 

 

Samtliga kommuner inom samarbetet medverkar i en politisk styrgrupp 

där respektive ordförande i kommunstyrelsen ingår. Dessutom finns en 

så kallad storgrupp där samtliga kommunstyrelsens presidier ingår. 

Därutöver finns en operativ grupp som består av tjänstepersoner som 

fungerar som arbetsgrupp. För Munkedals del ingår 

samhällsbyggnadschefen. 

 

Nu behöver projektet gå in i nästa skede med fördjupade studier och en 

rad utredningar som i sin tur ska vara ett underlag för dialog med 

länsstyrelsen. 

I första han behöver en miljökonsekvensbeskrivning göras som ett 

underlag för vidare hantering. Dessutom krävs framtagande av 

detaljplan, samråd och granskning och beslut om bygglov. Ytterst 

kommer ett godkännande från regeringen att krävas eftersom banan 

kommer att korsa en nationsgräns och anslutas till befintliga 

transportsystem. En förutsättning för nästa steg är att varje kommun 

fastställer en preliminär sträckning för banan och placering av stationer 

inom respektive kommun.  

 

Kommunstyrelsen erhöll information i samband md beslut av 

avsiktsförklaringen 2020-01-20 samt en fördjupad information 2021-01-

11 och 2021-05-25. Därutöver har information lämnats till LRF 

Munkedal, 2021-04-08 samt inbjudna näringslivsrepresentanter 2021-

05-20. 

För att projektet ska komma in i nästa skede behöver en preliminär 

bansträckning och stationsbyggnader identifieras i respektive kommun. I 

dag har Kungälv, Uddevalla och Stenungssund tagit sitt beslut och kvar 

är Munkedal och Strömstad. 

 

110



Forts § 71 

 

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2021-06-14, § 122 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 Översiktlig bansträckning 

Bilaga 2 Hela bansträckningen 

Bilaga 3 Station Gläborg 

Bilaga 4 Depå 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå ärendet.   

 

Yrkande 

Liza Kettil (S), Rolf Jacobsson (KD), Carina Thorstensson (C), Jan 

Petersson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jan Hognert (M): Återremiss på grund av att ny information som dels 

lämnats under dagen, dels på information som kommer att delges 

projektet på torsdag. I nästa förslag till beslut ska det tydligt framgå i 

beslutet att Munkedals kommun när som helst kan lämna samarbetet 

utan krav på kompensation. 

 

Ove Göransson (V) för gruppen, Göran Nyberg (L) för gruppen och Hans-

Joachim Isenheim (MP): Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande om 

återremiss. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöra idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst: Återremiss. 

 

Omröstningsresultat 

 

 Ja Nej Avstår 

Matheus Enholm (SD) x   

Christoffer Wallin (SD) X   

Pontus Reuterbratt (SD) X   

Christer Börjesson (-)  X  

Tony Hansson (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Jan Petersson (SD) X   

Bo Ericson (SD) X   

Henrik Palm (M)  X  
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Jan Hognert (M)  X  

Ausra Karlsson (M)  X  

Linda Wighed (M)  X  

Martin Svenberg Rödin (M)  X  

Ulla Gustafsson (M)  X  

Johnny Ernflykt (M)  X  

Göran Nyberg (L)  X  

Karin Blomstrand (L)  X  

Liza Kettil (S) X   

Rolf Berg (S) X   

Jenny Jansson (S) X   

Per-Arne Brink (S) X   

Inger Orsbeck (S) X   

Caritha Jacobsson (S) X   

Pia Hässlebräcke (S) X   

Leif Karlsson (S) X   

Christer Nilsson (C) X   

Karl-Anders Andersson (C) X   

Lars-Göran Sunesson (C) X   

Carina Thorstensson (C) X   

Fredrik Olsson (KD)  X  

Rolf Jacobsson (KD) X   

Malin Svedjenäs (V)  X  

Ove Göransson (V)  X  

Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  

Heikki Klaavuniemi (SD) X   

 

 

Ja-röster: 21 

Nej-röster: 14 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet på grund av att 

ny information som dels lämnats under dagen, dels på information som 

kommer att delges projektet på torsdag. I nästa förslag till beslut ska det 

tydligt framgå i beslutet att Munkedals kommun när som helst kan lämna 

samarbetet utan krav på kompensation. 

 

Expedieras 

Kommundirektör för vidare handläggning 

Samhällsbyggnadschef för vidare handläggning 
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§ 188 Dnr 2021-000238  

Livsmedelstaxa 

Sammanfattning av ärendet 

På Miljönämndens sammanträde den 20211020 beslutade nämnden att 

föreslå kommunfullmäktige i Munkedals kommun att besluta om ny Taxa 

inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och 

material i kontakt med livsmedel.  

 

Ärendet i sin helhet finns bifogat i bilagor.  

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 20211101 

Protokoll Miljönämnden mellersta Bohuslän 20211020 §55 

Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-01 

Protokoll Miljönämnden mellersta Bohuslän 20211020 §55 

Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27  

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiga beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 

livsmedelsområdet, att gälla från och med 20220101, i enlighet med 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut.    

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M),  

Bifall till förvaltningens förslag   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.     

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiga beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 

livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01, i enlighet med 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut.    
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MN § 55   MIMB 2021/001 

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen 
av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. 
Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om 
förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 
2023 i syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning av det 
nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya systemet med 
efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens 
möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur övergången kan ske. 
 
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv övergång. De nya 
verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt förvaltningens förslag att 
riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den nya taxan.  Det innebär att taxan tar 
höjd för parallella avgiftssystem under övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla 
verksamheter att efterhandsdebiteras. Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer 
att efterhandsdebiteras från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att 
kunna kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda livsmedelsverksamheterna 
samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett korrekt avgiftsuttag vilket är en 
förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. 
Det finns även tid att trimma in enhetens verksamhetssystem. 
 
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa livsmedelsverksamheter 
kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan utförts.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 31 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 

Yrkande 

Max Jansson (LP) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet, Max Jansson och Stig-Arne Helmerssons förslag 
och finner att nämnden antar detta. 
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forts. MN § 55 MIMB 2021/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01, och skicka den vidare till 
kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Utvecklare 
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 

produktion och material i kontakt med livsmedel för 

miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Munkedals Kommuns kostnader för offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen 

(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och 

livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de 

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive 

förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 stycket 

livsmedelslagen jämställs med livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 

nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör 

avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom 

ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 

beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk 

produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

miljönämnden i mellersta Bohuslän efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 

bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11–12 §§) 
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4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 300 per timme kontrolltid. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och 

beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt 

bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund 

för årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 

betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 

som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av miljönämnden i 

mellersta Bohuslän multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en 

anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet 

enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 

grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 

eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat 

följer av denna taxa. 
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Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 

riskklassningsbeslut som fastställs av miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge 

och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 

taxan börjar gälla. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår 2021) 

därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är 

publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 

för 1 timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en 

anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i 

kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 stycket i taxan framgår att anläggningar för det 

som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 

med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för 

nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig 

efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och 

utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 

efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 

enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören 

kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb 

varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
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ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att 

aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för 

att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 

bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande 

efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av 

den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens 

faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska 

en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 

samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 

anläggningen. 

Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 

6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som 

motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § 

betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt 

nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes 

ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett 

livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 

nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

119



Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 

11–12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan 

bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljönämnden i mellersta 

Bohuslän i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast 

ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 

2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett 

och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av 

aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det 

enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs Kommun genom 

dess miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i 

beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklaganden 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som 

kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna 

taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2022 tillämpas 7 b § oavsett 

riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
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Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom 

ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel för 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

Sammanfattning 

 

 Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll 

av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras 

regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens 

system är att det nuvarande systemet med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med 

ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Genom en övergångsbestämmelse till 

förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om förskottsbetalade årliga avgifter i 

den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 2023 i 

syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning 

av det nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya 

systemet med efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt 

utifrån nämndens möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur 

övergången kan ske. 

En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv 

övergång. De nya verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt 

förvaltningens förslag att riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den 

nya taxan.  Det innebär att taxan tar höjd för parallella avgiftssystem under 

övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla verksamheter att efterhandsdebiteras. 

Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer att efterhandsdebiteras 

från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att kunna 

kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda 

livsmedelsverksamheterna samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett 

korrekt avgiftsuttag vilket är en förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 

2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. Det finns även tid att trimma in enhetens 

verksamhetssystem. 

Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa 

livsmedelsverksamheter kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som 

redan utförts.  

121

http://www.sotenas.se/


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Enhetschef 

Telefon: 0523-66 4018 
E-post: maria.bylund@sotenas.se 

 

 
2021-09-27 | Tjänsteutlåtande | Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Dnr MIMB 2021/1 | Sida 2(4) 

 
 
 
 

Sotenäs kommun  
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Ärendet 

Konsekvenser för verksamhetsutövarna  

Planerad livsmedelskontroll ska enligt lagstiftningen finansieras fullt ut av de 

livsmedelsföretagare som kontrolleras. Införandet av efterhandsdebitering innebär att 

livsmedelsföretagarna betalar för den faktiska tid som går åt för kontrollen och inte som 

idag en uppskattad schablontid. Eftersom man betalar direkt efter utförd kontroll blir det 

också tydligare vad man betalar för.  

För verksamheter som idag betalar för, och får livsmedelskontroll varje år, så är den 

ekonomiska konsekvensen liten. Verksamheterna besöks med samma intervall som 

idag. Avgiften efter utförd kontroll motsvaras i de flesta fall av ungefär tre timmar, men 

kan variera beroende på tiden som går åt för varje kontroll. För verksamheter med ett 

besök per år så kan kostnaden variera något mellan åren. För verksamheter som har 

flera besök per år så kommer kostnaden per kontroll sannolikt jämna ut sig under året.  

För verksamheter med låg risk och därmed låg kontrollavgift innebär det att avgift för 

ordinarie kontroll enbart tas ut de år och vid de tillfällen som kontroll utförs. 

Avgiftsbeloppet vid dessa tillfällen motsvarar då den nedlagda tiden vilket innebär att 

det i de flesta blir en högre summa än den avgift företaget idag betalar årligen.  

Kommunala verksamheter påverkas i samma utsträckning som övriga 

livsmedelsverksamheter. 

 

För verksamheter som idag betalar för, och därmed får livsmedelskontroll varje 

år, så är övergången ur ett ekonomiskt perspektiv tämligen oproblematisk under 

förutsättning att övergången sker vid ett årsskifte. Verksamheterna besöks med samma 

intervall som idag. Avgiften efter utförd kontroll motsvaras i de flesta fall av ungefär tre 

timmar. Tiden för varje kontroll kan variera något, men för verksamheter som har flera 

besök per år så kommer kostnaden per kontroll sannolikt jämna ut sig under året. För 

verksamheter med ett besök per år så kan kostnaden variera något mellan åren. 

 

Verksamheter med ordinarie kontrollbesök vartannat eller vart tredje år . För 

verksamheter som idag inte får besök årligen är övergången mer komplicerad. 

Nuvarande avgiftssystem bygger på att en verksamhet som inte får planerad kontroll 

årligen, i praktiken delar upp sin betalning över två eller tre år. I Göteborg utförs alltid 

en livsmedelskontroll kort efter att en verksamhet har registrerat sig. Alla verksamheter 

får därmed en livsmedelskontroll motsvarande ungefär tre timmar under det första 

verksamhetsåret. För de verksamheter med låg riskklassning där kontroll inte planeras 

varje år, innebär detta att de får mer kontroll än de betalar för det år kontroll utförs och 

att de betalar kostnaden för den utförda kontrollen under de följande två eller tre åren.  

Med andra ord fungerar nuvarande avgiftssystem i praktiken på så sätt att de 

verksamheter som inte erhåller kontroll ett visst år, är med och finansierar kontrollen av 

de verksamheter som erhåller kontroll, och vice versa efterkommande år.  

Utslaget över den period som motsvarar verksamhetens kontrollfrekvens, två eller tre år, 

så jämnar naturligtvis detta ut sig i det enskilda fallet. Gör man ett nedslag vid ett visst 

tillfälle så finns det dock alltid en skillnad mellan olika verksamheter i fråga om de har 

en avgiftsskuld till nämnden eller inte.  
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Konsekvenser för nämnden  

De ekonomiska konsekvenserna för nämnden kommer att bli ett intäktsbortfall 

huvudsakligen under 2024. Om man låter de verksamheter som inte får besök varje år 

betala för den utförda kontrollen genom årlig avgift så länge detta är möjligt, dvs till och 

med utgången av 2023 så kommer nämnden få ett intäktsbortfall för redan utförd 

kontroll för år 2024. Nämnden har ingen möjlighet att påverka intäktsbortfallet 2024 

eftersom efterhandsdebitering då måste tillämpas och det finns ingen laglig möjlighet att 

kräva in extra avgifter för livsmedelskontrollen 

Förvaltningens förslag till beslut 

   

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 

livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2022 och skicka den vidare till 

kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut. 

 

Bilaga 

 

• Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Miljöchef 

Utvecklare 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 

 

  
Maria Bylund Eveline Savik 

Chef miljönämnden i mellersta 

Bohuslän 

Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 

   Jennie Antonsson 

   Utvecklare Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 191 Dnr 2021-000188  

Initiativärende från Christoffer Rungberg, 
Moderaterna och Christoffer Wallin, 

Sverigedemokraterna om Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän - utvärdering 

Sammanfattning av ärendet 

Ett avtal om miljösamverkan finns upprättat mellan SML-kommunerna, 

där det bl a framgår att avtalet ska sägas upp senast 12 månader före 

innevarande avtalsperiods utgång. Avtalet kommer att fortsätta att löpa i 

ytterligare en fyraårsperiod om det inte sägs upp senast 2021-12-31.  

 

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun har fattat beslut om att 

utvärdera den nuvarande politiska organisationen, som trädde i kraft i 

samband med ny mandatperiod 2019.  

 

Kommunstyrelsen har parallellt med översynen av den politiska 

organisationen också beslutat att utvärdera den kommungemensamma 

miljönämnden i mellersta Bohuslän för att se hur kommunen bäst kan 

driva miljönämnden vidare i egen regi under samhällsbyggnadsnämnden. 

Utvärderingen skall senast återrapporteras senast 2021-11-15 för att en 

eventuell uppsägning ska hinna genomföras.  

 

Föreligger nu PM med förvaltningens bedömning av frågan om 

gemensam miljöorganisation.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-02 

PM om gemensam miljönämnd 

Initiativärende MimB 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen överlämnar till kommunfullmäktige följande alternativa 

förslag till beslut om miljösamverkan.  

Alternativ 1 

Munkedals kommun kvarstår i miljösamverkan med ingången att 

förhandla om avtalsvillkoren samt att samverkanskommunerna 

gemensamt ska arbeta med förbättringsåtgärder.  

Alternativ 2 

Munkedals kommun säger upp avtalet om miljösamverkan. Munkedals 

kommun begär hos samverkande kommuner att en avtalsförlängning 

med ett år och därefter ett år uppsägningstid för eventuellt utträde 

2023-12-31, medges i syfte att gemensamt arbeta med 

förbättringsåtgärder innan ställningstagande om eventuell fortsättning i 

miljösamverkan.    
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Yrkanden 

Göran Nyberg (L): 

Bifall till förvaltningens förslag alternativ 1 

 

Mathias Johansson (SD), Christoffer Rungberg (M), Louise Skaarnes 

(SD), Rolf Jacobsson (KD): 

Bifall till förvaltningens förslag alternativ 2 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och 

Matthias Johansson (SD) med fleras yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Matthias Johansson (SD) med fleras 

yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun säger upp avtalet 

om miljösamverkan. Munkedals kommun begär hos samverkande 

kommuner att en avtalsförlängning med ett år och därefter ett år 

uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31, medges i syfte att 

gemensamt arbeta med förbättringsåtgärder innan ställningstagande om 

eventuell fortsättning i miljösamverkan.    

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Reservation från Göran Nyberg (L), Sten Ove Niklasson (S), Jenny 

Jansson (S) 

 

 

 

126

FREGOT001
Rektangel



 

PM – Miljönämnd 

Inledning 

SML-kommunerna bedriver sedan 2013 gemensam miljöverksamhet och har 

för ändamålet en gemensam miljönämnd. Den operativa miljöverksamheten 

är placerad i Sotenäs kommuns förvaltningsorganisation.  

 

Kommunforskning i Väst (KFi) har tagit fasta på miljösamarbetet och har 

lanserat ett forskningsprogram, Lokom (Lokalt Kommunforskningsprogram), 

som syftar till att generera mer kunskap om förutsättningar för samarbete, 

vilka särskilda utmaningar dessa skapar och hur vinster kan realiseras. 

Slutredovisning av projektet beräknas ske under 2022. 

 

Ett avtal om miljösamverkan finns upprättat mellan kommunerna, där det bl a 

framgår att avtalet ska sägas upp senast 12 månader före innevarande 

avtalsperiods utgång. Avtalet kommer att fortsätta att löpa i ytterligare en 

fyraårsperiod om det inte sägs upp senast 2021-12-31.  

 

Kommunstyrelsen i Munkedal har fattat beslut om att utvärdera den 

nuvarande politiska organisationen, som trädde i kraft i samband med ny 

mandatperiod 2019.  

 

Kommunstyrelsen har parallellt med översynen av den politiska 

organisationen också beslutat att utvärdera den kommungemensamma 

miljönämnden i mellersta Bohuslän för att se hur kommunen bäst kan driva 

miljönämnden vidare i egen regi under samhällsbyggnadsnämnden. 

Utvärderingen skall senast återrapporteras senast 2021-11-15 för att en 

eventuell uppsägning ska hinna genomföras.  

 

Nulägesbeskrivning - Miljönämndens verksamhet 

Miljönämnden består av nio ledamöter, varav tre ledamöter representerar 

Munkedals kommun.  

 

I miljönämndens verksamhet ingår tillsyn och prövning inom områdena 

miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll för tobak och receptfria läkemedel. 

Dessa områden är alla delvis avgiftsfinansierade. Verksamheten utför även 

miljöövervakning, ger information och råd inom sina områden samt svarar på 

remisser och deltar även i kommunernas arbete med VA-planer och 

översiktsplaner vilket inte är avgiftsfinansierat. 

 

Nämnden har möjlighet att påverka vilket arbete som förvaltningen ska 

prioritera i samband med beslut om mål och verksamhetsplaner. Staten anger 

behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala 

myndigheter. Nämnden planerar tillsynen utifrån lokala 

förutsättningar. Nämndens ansvar kan delas in i tre kategorier: 

 

 Styrd tid  

 Händelsestyrd tid  

 Behovsprioriterad tid  
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Styrd tid är ett grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre 

möjlighet att påverka. Här styrs tillsynen av staten genom lagstiftning.  

Tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen i form av årliga tillsynsaktiviteter. 

Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning från de centrala 

myndigheterna Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 

Strålskyddsmyndigheten, Läkemedelsverket och Jordbruksverket. Inom 

livsmedelsområdet planeras behovet med stöd av vägledning från 

Livsmedelsverket.   

 

Händelsestyrd tid omfattar ärenden som kommer in till myndigheten och som 

måste hanteras så som ansökningar, anmälningar, klagomål, olyckor, 

remisser, samråd, besvara myndigheter och media samt frågor där rådgivning 

och stöd ges. Förvaltningslagen anger att sådana ärenden ska hanteras 

skyndsamt. 

 

Behovsprioriterad tid omfattar den planerade tillsynen på verksamheter som 

inte är anmälningspliktiga inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (så 

kallade U respektive UH verksamheter). Denna kategori kan även 

omfatta nationella och regionala tillsynsprojekt, avloppsinventeringar/tillsyn, 

strandskyddstillsyn och annan tillsyn som omfattas av lagstiftning 

som nämnden har tillsyn över, exempelvis animaliska biprodukter (ABP) och 

strålskydd.   

 

Miljöverksamheten deltar även i arbetet med att ta fram eller revidera 

kommunens översiktsplan och VA-plan i de delar som rör miljönämndens 

ansvarsområden.  

 

Nämndens mål och prioriteringar styrs av respektive fullmäktige som ger 

inriktningsmål. I nuläget ligger Munkedals kommuns beslut om att Munkedal 

ska bidra till minskad klimatpåverkan och att det skapas förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, till grund för miljönämndens 

nedbrutna verksamhetsmål.  

 

Den gemensamma nämnden finansieras genom kommunbidrag samt med 

intäkter från tillsynsverksamheten. Nettokostnaden för Munkedals kommun är 

i budget-21 totalt 1 775 tkr och i budget-22 totalt 1 692 tkr. 

 

Miljöverksamheten i egen regi 

Vid ett helt hemtagande av miljöverksamheten bedöms samhällsbyggnads-

nämnden med förvaltning vara lämpligast som huvudman. I det fall 

miljöbedömning av den egna verksamheten kräver politisk behandling kan 

frågan hanteras av jävsnämnden.  

 

En förutsättning för miljöverksamheten är att samtliga lagstyrda uppgifter ska 

kunna fullföljas i sin helhet, oavsett organisation. Länsstyrelsen är den 

myndighet som granskar och bedömer om verksamheten fullföljer sin 

verksamhet på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen har ställt upp följande 

minimikrav som organisationen bör uppfylla för att undvika att riskera att 

jävsförhållanden ska uppstå. 
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 Kommunens reglemente och delegationsordning skall vara utformade 

så att det finns en tydlig uppdelning av driftsansvar och tillsynsansvar. 

Samma personer (tjänstemän och förtroendevalda) som ska eller kan 

komma att fatta beslut i tillsynsfrågor skall inte ha beslutsrätt när det 

gäller driftsfrågor av sådana anläggningar som den kommunala 

tillsynsmyndigheten har tillsyn över. 

 

 Tjänsteman som arbetar med tillsynsfrågor skall inte stå i direkt 

beroendeställning till chef som samtidigt har driftansvar. Den chef som 

sköter rekrytering samt har ansvar för lönesättning, utvecklingssamtal, 

kompetensutveckling eller dylikt för tillsynspersonal får inte samtidigt 

ansvara för personal och anläggningar som kan bli föremål för tillsyn.  

 

 Den person eller den nämnd som har budgetansvar för anläggningar 

eller verksamheter som kan bli föremål för tillsyn från den kommunala 

tillsynsmyndigheten skall inte samtidigt ha budgetansvar för 

tillsynspersonalen. Medel till tillsyn skall äskas hos fullmäktige 

fristående från äskande av medel för anläggningar och verksamheter 

som omfattas av tillsynen.  

I samband med sammanslagningen 2013 bestod Munkedals miljökontor av 

fem miljöhandläggare samt en enhetschef på 50% som i samband med 

sammanslagningen gick över till den gemensamma organisationen för 

miljönämnden.  

 

Följande funktioner bedöms behövas för att fullfölja uppgiften: 

 

 Handläggare för livsmedelskontroll  

 Handläggare med naturvårdskompetens för kalkning, vattenråd, 

miljöövervakning, strandskydd samt delta i planarbete  

 Handläggare för tobak, hälsoskydd och receptfria läkemedel 

 Handläggare för enskilda avlopp  

 Handläggare för miljöskydd och förorenade områden 

 Administration, personalfrågor samt ledningsfunktion 

 

I nuvarande organisation med gemensam miljönämnd utgör kostnaden för 

personal 87% av omsättningen inom Munkedals kommuns ärenden. Det är 

viktigt att påpeka att kraven på tillsynsverksamheten ständigt ökar, 

lagstiftningen samt praxis förändras och därmed är det av största vikt att 

hålla personalen ständigt uppdaterad vilket leder till att utbildningskostnaden 

per handläggare är högre än normalt.  

 

Sammantaget bedöms minst 5-6 tjänster behövas för att upprätthålla en 

godtagbar verksamhetsnivå. Antalet handläggare är i hög grad beroende av 

vilken kompetens som lyckas rekryteras då tjänsterna i en mindre kommun är 

beroende av en bred kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet för att kunna 

nyttjas optimalt. Personalkostnaden beräknas till 3,4 mnkr. 

 

Enligt nuvarande avtal ska personal som övergått till den gemensamma 

miljöorganisationen återgå vid avtalets upphörande. Någon sådan personal 

finns inte att återföra.  
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Vid en uppsägning av avtalet och uppbyggnad av egen organisering inom 

Munkedals kommun behöver nya handläggare rekryteras och en mindre 

omorganisering ske inom samhällsbyggnadsföraltnigen för att få en bra och 

jämn struktur inom dess avdelningar samt en optimering av 

ledarskapsfunktionerna.  

 

Egendom som vid ingången i samarbetet överfördes på den gemensamma 

miljöverksamheten är avskriven och förbrukad. De inventarier och den 

utrustning som behövs får återanskaffas. Dock är bedömningen att 

investeringbehovet är relativt begränsat. Den utrustning som behöver 

anskaffas är främst mät- och kontrollinstrument samt arbetskläder samt 

utrustning av nya kontorsplatser.   

 

Idag använder miljönämnden verksamhetssystemet Vision, vilket är samma 

grundsystem som samhällsbyggnadsnämnden använder för 

myndighetsärenden. Systemet måste kompletteras med rätt modul för 

miljöärenden. Kostnad för modul, konverteringar och övriga 

införandekostnader bedöms innebära en relativt stor arbetsinsats och 

rkostnad.         

 

Alla handlingar i diarium och arkiv som tillhör Munkedals kommun ska 

överföras och tas emot.  

 

Avtal för laboratorietjänster behöver träffas för framtida analyser av 

provresultat. Det är i nuläget oklart vilka eventuella avtal som kan behöva 

träffas. Kommunens ansvarsförsäkring kommer att behöva kompletteras.  

Vidare behöver följande dokument tas fram: 

 

 Komplettering av reglemente 

 Delegationsordningen revideras  

 Budget, investeringsplan och verksamhetsplan revideras  

 

Förslag till alternativa beslut  

Förvaltningen överlämnar till kommunfullmäktige följande alternativa förslag 

till beslut om miljösamverkan.  

 

Alternativ 1 

Munkedals kommun kvarstår i miljösamverkan med ingången att förhandla 

om avtalsvillkoren samt att samverkanskommunerna gemensamt ska arbeta 

med förbättringsåtgärder.  

 

Alternativ 2 

Munkedals kommun säger upp avtalet om miljösamverkan. Munkedals 

kommun begär hos samverkande kommuner att en avtalsförlängning med ett 

år och därefter ett år uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31, 

medges i syfte att gemensamt arbeta med förbättringsåtgärder innan 

ställningstagande om eventuell fortsättning i miljösamverkan. 

_____________________ 
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Initiativärende gällande miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Vi har snart avverkat tre av fyra år av denna mandatperiod och det är på tiden att 
vi tar ett helhetsgrepp om den politiska organisationen. Efter valet 2018 sjösattes 
en nämndsorganisation och inför en ny mandatperiod behöver den utvärderas för 
att se positiva och negativa effekter av den. 
 
2021-07-05 bifölls ett initiativärende från Socialdemokraterna och Centerpartiet 
gällande en utvärdering av den politiska organisationen som startade i samband 
med ny mandatperiod 2019. 
 
Vi vill ge kommundirektören ett parallellt uppdrag jämte ovan nämnda 
initiativärende för att utvärdera det samarbete vi idag har tillsammans med 
Sotenäs och Lysekil i form av miljönämnden i mellersta Bohuslän.  
 
Kommundirektören uppdras av kommunstyrelsen 
 

• Att utvärdera den kommungemensamma miljönämnden i mellersta 
Bohuslän för att se hur vi bäst kan driva miljönämnden vidare i egen regi 
under samhällsbyggnadsnämnden. 
 

• Att efter återrapporterad utvärdering avsluta samarbetet per den 2022-
12-31 vilket innebär en uppsägning hos miljönämnden senast 2021-12-31. 

 
 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Christoffer Wallin (SD) 
Gruppledare Sverigedemokraterna 
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§ 192 Dnr 2021-000225  

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbundets Väst med anledning av 

upptagande av Melleruds kommun som ny medlem 

Sammanfattning av ärendet 

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och 

Mellerud. Beslut har fattats tidigare i år att förbundet ska upplösas och 

likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om 

medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och 

Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat beslut om och inkommit 

med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst (SoF väst). 

 

SoF väst har därför efter extra insatt styrelsemöte den 7 oktober skickat 

hemställan till sina medlemskommuner att fatta beslut om utökning av 

förbundet med att Melleruds kommun blir medlem. Beslut behöver tas av 

respektive kommuns fullmäktige att revidera förbundsordningen där 

Mellerud skrivs in som medlem, senast 30 november för att 

medlemskapet ska kunna verkställas till årsskiftet. 

 

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att 

Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet. Förbundschef och 

presidiet har tillsammans med representanter från Melleruds kommun 

fått uppdrag att ta fram underlag till beslut. I förslaget fortsätter SoF 

Väst i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men 

utvidgas med en kommun. Genom att det inte bildas något nytt förbund 

gäller alla beslut som SoF Väst har tagit tidigare även för Melleruds 

kommun. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu 

pågående insatser i Mellerud som nu finansieras av 

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör 

vid årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds 

kommun. 

 

I samband med att förbundsordningen ändras för att Melleruds kommun 

ska bli ny medlem föreslår presidiet för Samordningsförbundet Väst 

några andra ändringar. Förslag på ändringar i förbundsordningen 

redovisas nedan. 

 

* 3§ Mellerud är tillagd som medlem 

 

* Omskrivning av 5§. Ny lydelse: Ledamöter och ersättare väljs för fyra 

år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige 

i region och kommuner har ägt rum. 

  

 Tidigare lydelse: Ledamöter och ersättare väljs för tiden 

från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. 

Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 

den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner 

har ägt rum. 
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* Tillägg i 16§ ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås 

samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella 

kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon 

av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande 

andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna” 

 

Tillägg i 20§ ”Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 

2022, under förutsättning att samtliga medlemmar vid den tidpunkten 

godkänt denna förbundsordning”     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-29 

Bilaga 1 Förbundsordning Samordningsförbundet Väst, justerat 18 

oktober 

Samordningsförbundet Väst minnesanteckningar 

Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till 

Melleruds kommun 

Bilaga 2, beslut KF Mellerud ansökan SoF Väst 

Bilaga 3 - Ansökan från Mellerud om medlemskap i SoF väst 

Bilaga 4, SoF Väst bidrag per part 2022 inkl-exkl Mellerud    

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ändringar 

förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som ska gälla från 1 

januari 2022    

   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.     

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ändringar 

förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som ska gälla från 1 

januari 2022.      
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 

 
Samordningsförbundet Väst (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
1§ Förbundets namn 
 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030. 
 
2§ Förbundets säte 
 

Förbundets säte är Tanums kommun 
 
3§ Förbundets medlemmar 
 

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
samt Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
kommuner. 
 
4§ Förbundets ändamål 
 

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 
 
5§ Styrelsen 
 

Förbundet ska ledas av en styrelse. 
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, 
förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i 
styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 
 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
 

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som 
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av 
kommunernas styrelseposter.  
 
6§ Uppgifter och beslutanderätt 
 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.   
Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
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Förbundet har till uppgift att: 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  
 

Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder 
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för 
enskilda. 
 
7§ Personal 
 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  
 
8§ Initiativrätt 
 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning. 
 
9§ Samråd 
 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade förbundets verksamhet och om frågor 
av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
10§ Kungörelser 
 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor. 
 
11§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
 

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del 
gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel 
och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). 
Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och 
Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 
november det år val har ägt rum. 
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12§ Styrning och insyn 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna 
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 
 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga 
krediter för verksamheten. 
 
13§ Budget och verksamhetsplan 
 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.  
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 

Förbundsstyrelsen fastställer budgeten senast den 30 november året för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. 
 
14§ Revisorer och revision 
 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska 
utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 

Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt 
5 § i denna förbundsordning. 
 

För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan 
förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. 
 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 
 
15 § Utträde 
 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 
år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som 
sägs i 11 § i denna förbundsordning. 
 

16§ Likvidation och upplösning 
 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
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När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som 
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar.  
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna. 
 

I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund 
så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om 
någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 
medlemsbidrag till medlemmarna.  
 
17§ Tvister 
 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 
 
18§ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer  
 

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra 
Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska 
ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. 
 

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode 
för heltidsarvoderat regionråd.  
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 
 
19§ Arkivtillsyn 
 

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) 
åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun. 
 
20§  Förbundets bildande 
 

Förbundet bildas den 1 januari 2015.  
Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022, under förutsättning att 
samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning.  
 
21§ Ändringar i förbundsordningen 
 

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. 
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Minnesanteckningar medlemsdialog-/samråd 2021-10-15 
 

Med anledning av att Samordningsförbundet Väst har fått in från Melleruds kommun ansökan om 

medlemskap i förbundet  genomfördes en  medlemsdialog/samråd enligt §9 i förbundsordningen för 

Samordningsförbundet Väst 

9§ Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets 

verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 

förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra 

sina uppgifter. 
 

Avsiktsförklaring och förslag till ny förbundsordning och ytterligare handlingar hade skickats till 

medlemmarna inför mötet, samt information om att styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställer sig 

enig bakom en utökning av förbundet och att vi hälsar Melleruds kommun välkomna. 

Närvarande:  

Försäkringskassan:  Lina Edfeldt 

Arbetsförmedlingen:  Anna Johansson 

VG regionen:  Maria Nilsson och Elisabeth Rahmberg 

Färgelanda kommun:  Ulla Börjesson 

Lysekils kommun:  Jan-Olof Johansson 

Sotenäs kommun:  Olof Börjesson 

Strömstad kommun:  Mats Granberg 

Uddevalla kommun:  Ingemar Samuelsson 

Samordningsförbundet Väst: Kenneth Carlsson, Anders Paulsson och Gudrun Emilsdottir 

 

Dagordning: 

Ansöka från Melleruds kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 
 

Kenneth Carlsson ordförande för Samordningsförbundet Väst öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Kenneth förklarade anledningen till detta extra insatta medlemsråd och lämnade över till förbundschef 

Gudrun Emilsdottir att förklara bakgrunden.   

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upphör vid årsskiftet, Vänersborgs kommun har valt att 

ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, medan Melleruds 

kommun har valt att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst (Sof Väst). 

Melleruds kommun förklarar sitt val att vilja ingå i Sof Väst att det är ett Samordningsförbund med flera 

mindre kommuner i liknande storlek som Mellerud. 

Kenneth lämnade sedan ordet fritt för diskussion. 
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Förbundschefen Gudrun Emilsdottir förklarade att Melleruds kommun är informerat om att Sof Väst inte 

tar över några pågående insatser från Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud, utan att Melleruds 

kommun kommer att få tillgång till planerade och pågående insatser hos Sof Väst. 

Tiden är knapp för att alla ska kunna ha beslutat om ny förbundsordning före 30 november. 

I kommunerna måste beslut om den ny förbundsordningen fattas av kommunfullmäktige. Hos regionen är 

beslutet om ny förbundsordning delegerat till regionstyrelsen. Hos staten Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan är det korta beslutsvägar på tjänstemanna nivå. 

Sedan blev det laget runt med synpunkter. 

Alla ställde sig positiva till att Melleruds kommun blir medlem av Samordningsförbundet Väst och lovade 

att göra allt för att det skulle hinnas med inom utsatt tid så att de kan ingå i förbundet from 2022-01-01. 

Hos de flesta av medlemmarna är processen redan i gång. 

Förbundschef Gudrun Emilsdottir hade varit i kontakt med medlemsrepresentanter från Orust, Tanum och 

Munkedals kommuner som inte hade möjlighet att delta i dag på medlemssamrådet, men alla de hälsade så 

gott och meddelade att de ställer sig  positiva till Melleruds kommuns medlemskap i Sof Väst. 

Ordförande Kenneth Carlsson sammanfattade att samtliga medlemmar är positiva och ingen har någon 

avvikande åsikt om Melleruds kommuns medlemskap i Sof Väst. Vi går vidare med att Melleruds kommuns 

ansökan att ingå i Sof Väst from 2022-01-01.  

Kenneth avslutade mötet med att tacka alla för att ha gett sig tid och medverka vid mötet.  

 

 

 

 

 Antecknad av  

 

 

    

  Gudrun Emilsdottir, förbundschef Sof Väst   
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Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst  

och till Melleruds kommun 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Färgelanda kommun 

Lysekils kommun 

Melleruds kommun  

Munkedals kommun  

Orust kommun 

Sotenäs kommun 

Strömstads Kommun 

Tanums kommun 

Uddevalla kommun 

Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-

ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.      

Sammanfattning:  

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidi-

gare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om med-

lemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat 

beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF 

Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud…. 

Ärende:  

Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 septem-

ber 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samord-

ningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte 

som var den 28 september.  

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att dis-

kutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från 

Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.   

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap 

i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun 

ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat 

om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.   

Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Mel-

leruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har för-

utsättningar för att fatta beslut i tid. 

Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en 

kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har  tagit 

tidigare även för Melleruds kommun. 

Avsiktsförklaring
(Signerat, SHA-256 3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346)

Sida 1 av 4
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Sof Väst Ekonomi  

Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.  

Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fort-

sätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag 

från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med 

155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del.  

Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning 

med 590 tkr. 

När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har beta-

lats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att 

framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samord-

ningsförbundet Väst. 

Samordningsförbundet Väst verksamhet  

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksam-

hetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer 

att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förut-

sättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de 

pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i 

Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid 

årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. 

Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkans-

parterna i Mellerud.   

Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största 

nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller 

närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskil-

das upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och 

utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.   

Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.  

 ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så 

övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kom-

munerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-

lemmarna”.  

Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021. 

 

Förlag till beslut:  

att  godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har 

stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.   

 

att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst  gäller från och med den 1 janu-

ari 2022 
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att  godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: 

”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så över-

går det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommu-

nerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-

lemmarna”.  

  

 

Uddevalla 12 oktober 2021 

 

Samordningsförbundet Väst:  

 

Kenneth Carlsson    Anders Paulson  

ordförande (Färgelanda kommun)   vice ordförande (Arbetsförmedlingen)  

 

Melleruds kommun:  

 

Morgan E Andersson    Daniel Jensen   

ordförande kommunstyrelsen  ordförande socialnämnden 

 

Bilagor: 

1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022 

 

2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  

 

3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 

 

4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun  
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-09-22

sida
12

se6 Dnr KS 202t1259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomfora en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine
Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexefjord (SD),
Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexetjord (SD) och Maftin Andersson (SD)
reserverar sig mot beslutet till formån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Airendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsftirbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligl vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part iln hjälp fcir våra
invånare.

Den djupare utredntngen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
ftirslagen.

Att auslå detta efter en återemiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsftirbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större forbund, där flera pafter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i

Samordningsförbu ndet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april202I, $ 56, att foreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

Ju s Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-09-22

sida
13

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen for Samordningsförbundet Väst.

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

. Socialnämndens beslut 2027-04-27, 5 56.
r Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, 9 79.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning
. Arbetsutskottets beslut 202I-09-07, g 275.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 203.

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett,

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag,

Beslutet skickas till
Samordningsforbundet Väst
Socialnämnden

J ustera ndes n Utd ragsbestyrka nde
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Kommun

Befolkning 

16 - 64 år % exkl. Me % inkl. Me Helår 2021

helår 2022 exkl. 

Mellerud

helår 2022 inkl. 

Mellerud

Skillnad med 

Mellerud

Färgelanda 3 777 4,75% 4,46% 113 011 113 011 112 708 -303

Sotenäs 4 920 6,19% 5,81% 147 211 147 211 146 816 -395

Mellerud 5 157 6,09% 0 153 888 153 888

Munkedal 5 969 7,50% 7,05% 178 598 178 598 178 119 -479

Tanum 7 069 8,89% 8,35% 211 511 211 511 210 943 -568

Strömstad 7 803 9,81% 9,21% 233 473 233 473 232 846 -627

Lysekil 8 042 10,11% 9,49% 240 624 240 624 239 978 -646

Orust 8 347 10,49% 9,85% 249 750 249 750 249 080 -670

Uddevalla 33 616 42,26% 39,69% 1 005 822 1 005 822 1 003 122 -2 700

Totalt 

kommunerna: 84 700 100,00% 2 380 000 2 380 000 2 527 500 147 500

Exkl mellerud 79 543

VG regionen 79 543 100,00% 2 380 000 2 380 000 2 527 500 147 500

Staten/FK+AF 79 543 200,00% 4 760 000 4 760 000 5 055 000 295 000

Total budget 9 520 000 9 520 000 10 110 000 590 000
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§ 193 Dnr 2021-000005  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 

beretts färdigt 2021 - kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. I 

arbetsordningen står det även att en motion bör beredas så, att 

fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen 

väcktes 

 

Kommunstyrelsen redovisar 13 ej besvarade motioner. En av motionerna 

är nyligen inkomna och har ej behandlats i Kommunfullmäktige än. Fyra 

av motionerna väcktes under fullmäktige 2021-05-31 och nära att 

passera datum för svarstid. Resterande åtta motioner har passerat 

datum för svarstid. 

 

Kommunstyrelsen redovisar ett ej besvarat medborgarförslag. Förslaget 

har inte passerat datum för svarstid.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-26 

Lista över pågående motioner november 2021 

Lista över pågående medborgarförslag november 2021 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av ej 

besvarade motioner och medborgarförslag för november 2021.    

   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av ej 

besvarade motioner och medborgarförslag för november 2021.   
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Ej besvarade medborgarförslag - kommunstyrelsen november 2021 
 

 

 

 

 

 

Ärende Ankom Namn Beskrivning Ansvarig Anmärkning 

2021-000165 2021-06-30 Birgitta Karlsson Medborgarförslag från Birgitta Karlsson gällande 
byggåtervinning 

Fredrick Göthberg Inkom 2021-06-30 
Anmäldes till KF 
2021-09-27 § 80 
Remiss till SBN 
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Ej besvarade motioner - kommunstyrelsen november 2021 
 

 

Teckenförklaring 
Inom svarstiden 
Svarstiden håller på att gå ut 
Svarstiden har gått ut 

 

Ärende Ankom Namn Beskrivning Ansvarig Anmärkning 

2021-000224 2021-10-13 Liberalerna i 
Munkedal 

Motion från Liberalerna om ökad 
tillgänglighet 

Fredrick Göthberg Inkom 2021-10-13 
Anmäldes till KF 2021-11-29 
Ej behandlad FM 

2021-000106 2021-04-26 Rolf Jacobsson, KD Motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om extra löneökning för 
vårdpersonal 
 

Johanna Eklöf 2021-04-26 
Anmäldes till KF 2021-05-31 § 53 
Remiss välfärdsnämnden 

2021-000105 2021-04-26 Rolf Jacobsson, KD Motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om Digital Fixare 

Liselott Sörensen-
Ringi 

2021-04-26 
Anmäldes till KF 2021-05-31 § 52 
Remiss KFN 

2021-000103 2021-04-23 Rolf Jacobsson, KD Motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om tomter på Vadholmen 
och Örekilsområdet 
 

Ylva Morén 2021-04-23 
Anmäldes till KF 2021-05-31 § 51 
kommunstyrelsen för beredning 

2021-000097 2021-04-20 Liza Kettil (S) Carina 
Thorstensson (C) 

Motion från Socialdemokraterna och 
Centerpartiet om organisationsförändring 

Ylva Morén 2021-04-20 
Anmäldes till KF 2021-05-31 § 50 
kommunstyrelsen för beredning 

2021-000080 2021-03-31 Liza Kettil, 
Socialdemokraterna 

Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna 
om satsning på fritidsgården 

Liselott Sörensen-
Ringi 

2021-03-31 
Anmäldes till KF 2021-04-26 § 35 
Remiss KFN 
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2021-000023 2021-01-18 Liza Kettil (S) Carina 
Thorstensson (C) 

Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna 
och Carina Thorstensson, Centerpartiet om 
byggnation på Vadholmen 
 

Ylva Morén 2021-01-18 
Anmäldes till KF 2021-04-06 § 2 
kommunstyrelsen för beredning 

2020-000349 2020-12-07 Fredrik Olsson, 
Kristdemokraterna 

Motion från Fredrik Olsson, 
Kristdemokraterna om att utreda lämpliga 
skyddsåtgärder för att förhindra fortsatt 
skadegörelse av kommunal egendom 
 

Peter Berborn 2020-12-07 
Anmäldes till KF 2021-04-06 § 1 
Kommunstyrelsen för beredning 

2020-000177 2020-04-29 Rolf Jacobsson, KD Motion från Rolf Jacobsson, KD om 
anställningsformen timanställd 

Pernilla Niklasson 2020-04-29 
Anmäldes till KF 2020-06-29 § 65 
kommunstyrelsen för beredning 

2020-000101 2020-03-02 Göran Nyberg (L) Motion från Göran Nyberg, Liberalerna, om 
samlingssal i Munkedal 

Liselott Sörensen-
Ringi 

2020-03-02 
Anmäldes till KF 2020-06-29 § 63 
Remiss KFN  

2019-000189 2019-09-19 Vänsterpartiet Motion från Vänsterpartiet (V) - 6 timmars 
arbetsdag för undersköterskor inom vård och 
omsorg med bibehållen lön 

Pernilla Niklasson 2019-09-19 
Anmäldes till KF  2019-10-28 § 
107 
Kommunstyrelsen för beredning 

2019-000092 2019-04-15 Göran Nyberg (L) Motion från Göran Nyberg (L) om 
utvecklingsplaner för kommundelarna 

Eva Kläppe 
Hellström 

Ankom 2019-04-15 
Anmäldes till KF 2019-04-29 § 33 
Kommunstyrelsen för beredning 

2019-000051 2019-03-14 Sverigedemokraterna 
Munkedal 

Motion från Christoffer Wallin (SD) om att 
utveckla landsbygden i Munkedals kommun 

Eva Kläppe 
Hellström 

Ankom 2019-03-14 
Anmäldes till KF 2019-03-25 § 24 
Kommunstyrelsen för beredning 
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§ 194 Dnr 2021-000069  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 

beretts färdigt 2021 - Välfärdsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden 

(och övriga nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till 

fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till 

fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte 

slutligt handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.     

 

Beslutsunderlag 

Beslut VFN 2021-10-21 § 81 - Redovisning av motioner och 

medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Bilaga till VFN 2021-10-21 - Redovisning av motioner och 

medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.    

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.     
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§ 81 Dnr 2021-000004  

Redovisning till kommunfullmäktige av motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden 

(och övriga nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till 

fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till 

fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte 

slutligt handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 

Välfärdsnämnden redovisar vilka motioner och medborgarförslag som 

inte beretts färdigt i bifogad bilaga.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inklusive bilaga 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.     

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 

förslag och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.      

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.    

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till 

Förvaltningschef för kännedom 

Ekonom Välfärd 
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Välfärdsnämnden 
 
Bilaga till ärende - motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt 
 

Pågående motioner: 
 

Diarienummer 
 

Ankom Från Beskrivning Kommentar 

Dnr KS 2021-87 
Dnr VFN 2021-85 
 

Beslut KF  
2021-05-31 § 53 

Rolf Jacobsson (KD) Motion om extra löneökning 
för vårdpersonal 

Välfärdsnämnden behandlar 
motionen på möte 2021-10-21 
och överlämnas till fullmäktige 
för beslut i november. 
 

 

 

Pågående medborgarförslag: 
 
Välfärdsnämnden har inga medborgarförslag för beredning. 

 

2021-10-08 
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§ 195 Dnr 2021-000108  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 

beretts färdigt 2021 - Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett obesvarat medborgarförslag att 

redovisa. Detta planeras tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens möte i 

november.      

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2021-10-25 § 110 Redovisning av motioner och 

medborgarförslag som ej beretts färdigt 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 

av motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 

av motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. 
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§ 110 Dnr 2021-000002  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 

beretts färdigt 2021 Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett obesvarat medborgarförslag att 

redovisa. Detta planeras tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens möte i 

november.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-14      

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 

av ej besvarade motioner och medborgarförslag för november 2021.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och 

finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 

redovisningen.     

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 

av motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef för kännedom 
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§ 196 Dnr 2021-000239  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt hösten 2021 - Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 

redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har två motioner som ännu är besvarad.  

 

Motionen från Liza Kettil, Socialdemokraterna om satsning på 

fritidsgården. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att sända 

motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras 

att besvaras av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-17.  

 

Motionen från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om Digital Fixare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända motionen till kultur- 

och fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras att besvaras av 

kultur- och fritidsnämnden 2021-10-13.  

 

Inga medborgarförslag som ej beretts färdigt ligger inom kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde.    

 

Beslutsunderlag 

Beslut KFN 2021-10-13 § 44 Redovisning av motioner och 

medborgarförslag som ej beretts färdigt hösten 2021 - Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanställning av motioner som ej beretts färdigt - november 2021 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 

fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 

fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag. 
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§ 44 Dnr 2021-000004  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 

beretts färdigt 2021 - Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 

redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har två motioner som ännu är besvarad.  

 

Motionen från Liza Kettil, Socialdemokraterna om satsning på 

fritidsgården. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att sända 

motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras 

att besvaras av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-17.  

 

Motionen från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om Digital Fixare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända motionen till kultur- 

och fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras att besvaras av 

kultur- och fritidsnämnden 2021-10-13.  

 

Inga medborgarförslag som ej beretts färdigt ligger inom kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-06 

Sammanställning av motioner som ej beretts         

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 

fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag.   

   

Propositionsordning 

Ordförande ställer på proposition förvaltningens förslag till beslut och 

finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens 

förslag.    

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 

fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag.    
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Administrativa enheten 

Sida 
1(1) FÖRTECKNING 

Datum 
2021-10-06

Pågående motioner som ej beretts färdigt 
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer Kommentar 
2021-06-03 Rolf Jacobsson, 

Kristdemokraterna 
Motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om Digital 
Fixare 

Liselott Sörensen 
Ringi 

2021-000042 Hanteras i KFN 
2021-10-13 

2021-04-29 Liza Kettil, Socialdemokraterna Motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna om satsning 
på fritidsgården 

Liselott Sörensen 
Ringi 

2021-000033 Hanteras i KFN 
2021-11-17 
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§ 197 Dnr 2021-000241  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 

beretts färdigt 2021 - barn och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns inga obesvarade motioner eller medborgarförslag 

 

Beslutsunderlag 

Beslut BOUN 2021-10-20 § 94 Redovisning av motioner och 

medborgarförslag som ej beretts färdigt 2021 - barn och 

utbildningsnämnden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn - och 

utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  

att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn – och 

utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner. 

 

 

160

FREGOT001
Rektangel



§ 94 Dnr 2021-000004  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner som ej beretts färdigt 2021 - barn och 

utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns inga obesvarade motioner eller medborgarförslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-05    

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn - och 

utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.      

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn – och 

utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.    

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 198 Dnr 2021-000240  

Barnomsorgstaxa 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år 

de fyller tre har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet 525 timmar per år. 

På förskolorna ingår den allmänna förskolan i den ordinarie 

verksamheten. Respektive förskola planerar och schemalägger denna 

verksamhet. Allmän förskoleverksamhet följer skolans läsår, det vill säga 

ingen verksamhet under skolloven. 

 

De barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och behöver omsorg 

utöver den tid som allmän förskola erbjuds och därför har en vanlig 

barnomsorgsplacering, får istället en reducering av föräldraavgiften. 

Detta avdrag är idag 30% av avgiften och infaller under terminstid, det 

vill säga nio månader om året från september till och med maj. Inget 

avdrag under sommaren.  

 

Många vårdnadshavare reagerar över att de under sommaren betalar en 

högre avgift än resten av året. Dessutom är avgiften högre under den 

period då de flesta är lediga en längre tid på grund av sommarsemester. 

Avgiften under sommaren är familjens normaltaxa, men eftersom de har 

sänkt avgift övriga nio månader blir ändå upplevelsen att de får en 

förhöjd avgift under sommaren. 

 

Barn och utbildningsnämnden föreslår därför att en taxeändring görs så 

att avgiften för dessa barn istället reduceras med 22% samtliga tolv 

månader om året, vilket motsvarar ett 30% avdrag nio månader om 

året. Familjerna får då istället en och samma avgift året om, vilket kan 

upplevas mer rimligt ur ett vårdnadshavarperspektiv.     

 

Beslutsunderlag 

Beslut BOUN 2021-10-20 § 92 Barnomsorgstaxa 2022 

 

Barn- och utbildningsnämndes förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på 

förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn 

berättigade allmän förskola.  Beslutet gäller från 2022-01-01 och från 

september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar 

förskoleklass.   

 

Yrkanden 

Jenny Jansson (S): 

Bifall till Barn- och utbildningsnämndens förslag 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition bifall till Barn- och utbildningsnämndens 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på 

förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn 

berättigade allmän förskola.  Beslutet gäller från 2022-01-01 och från 

september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar 

förskoleklass. 
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§ 92 Dnr 2021-000143  

Barnomsorgstaxa 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år 

de fyller tre har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet 525 timmar per år. 

På förskolorna ingår den allmänna förskolan i den ordinarie 

verksamheten. Respektive förskola planerar och schemalägger denna 

verksamhet. Allmän förskoleverksamhet följer skolans läsår, det vill säga 

ingen verksamhet under skolloven. 

 

De barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och behöver omsorg 

utöver den tid som allmän förskola erbjuds och därför har en vanlig 

barnomsorgsplacering, får istället en reducering av föräldraavgiften. 

Detta avdrag är idag 30% av avgiften och infaller under terminstid, det 

vill säga nio månader om året från september till och med maj. Inget 

avdrag under sommaren.  

 

Många vårdnadshavare reagerar över att de under sommaren betalar en 

högre avgift än resten av året. Dessutom är avgiften högre under den 

period då de flesta är lediga en längre tid på grund av sommarsemester. 

Avgiften under sommaren är familjens normaltaxa, men eftersom de har 

sänkt avgift övriga nio månader blir ändå upplevelsen att de får en 

förhöjd avgift under sommaren. 

 

Barn och utbildningsnämnden föreslår därför att en taxeändring görs så 

att avgiften för dessa barn istället reduceras med 22% samtliga tolv 

månader om året, vilket motsvarar ett 30% avdrag nio månader om 

året. Familjerna får då istället en och samma avgift året om, vilket kan 

upplevas mer rimligt ur ett vårdnadshavarperspektiv.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-05    

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på 

förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn 

berättigade allmän förskola.  Beslutet gäller från 2022-01-01 och från 

september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar 

förskoleklass.  
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på 

förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn 

berättigade allmän förskola.  Beslutet gäller från 2022-01-01 och från 

september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar 

förskoleklass. 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelning 

Barnomsorgssekreterare 

Slutarkiv 
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§ 199 Dnr 2021-000252  

Avgift för ansökan om nyetablering av fristående 
förskolor och fritidshem samt utökning av befintligt 

godkännande. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om skärpta krav på insikt,  

lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva  

verksamhet. Ändringarna innebär att kommunen får ta ut en avgift för  

ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående  

fritidshem.  

Till grund för avgiftssättningen är kommunallagens bestämmelser om  

självkostnadsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som  

gäller. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än motsvarande  

självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 §KL. Avgifter får alltså inte tas ut  

till sådant belopp att de tillför kommunen en vinst. Avgiften måste även  

bygga på likställighetsprincipen att alla som söker godkännande i  

kommunen behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.  

Förändringarna kommer att gälla från 2022-01-01.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut BOUN 2021-10-20 - Avgift för ansökan om nyetablering av 

fristående  

förskolor och fritidshem samt utökning av befintligt  

godkännande.  

 

 

Barn- och utbildningsnämndes förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  

på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola  

och fritidshem.  

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  

på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande  

för fristående förskola och fritidshem.  

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  

på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående  

förskola och fritidshem.  

Besluten ska gälla från 2022-01-01.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och 

utbildningsnämndens förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  

på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola  

och fritidshem.  

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  

på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande  

för fristående förskola och fritidshem.  

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  

på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående  

förskola och fritidshem.  

Besluten ska gälla från 2022-01-01. 
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                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(21) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr 2021-000144  

Avgift för ansökan om nyetablering av fristående 
förskolor och fritidshem samt utökning av befintligt 
godkännande. 
Sammanfattning av ärendet 
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om skärpta krav på insikt, 
lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva 
verksamhet. Ändringarna innebär att kommunen får ta ut en avgift för 
ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående 
fritidshem. 
 
Till grund för avgiftssättningen är kommunallagens bestämmelser om 
självkostnadsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som 
gäller. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än motsvarande 
självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 §KL. Avgifter får alltså inte tas ut 
till sådant belopp att de tillför kommunen en vinst. Avgiften måste även 
bygga på likställighetsprincipen att alla som söker godkännande i 
kommunen behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift. 
Förändringarna kommer att gälla från 2022-01-01. 
    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag 
på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola 
och fritidshem. 

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag 
på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande 
för fristående förskola och fritidshem. 

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag 
på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående 
förskola och fritidshem.   

 

Besluten ska gälla från 2022-01-01. 
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                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(21) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag 
på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola 
och fritidshem. 
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag 
på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande 
för fristående förskola och fritidshem. 
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag 
på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående 
förskola och fritidshem.   
 
Besluten ska gälla från 2022-01-01. 
    
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 165 Dnr 2021-000120  

Svar på motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om 

att bygga på LIS områden i Hällevadsholm 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända Karin Blomstrands 

(L) och Thomas Högbergs (L) inlämnade motion ” Motion om att bygga 

på LIS områden i Hällevadsholm”, daterad 2021-05-04 till 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen behandlar behovet 

av bebyggelse på attraktiva platser och områden och i detta fall LIS-

området vid Vässjesjön Hällevadsholm, vilket är ett av flera samhällen i 

Munkedals kommun som kan erbjuda villabebyggelse i natursköna 

områden.  

 

Motionen föreslår därför att:  

* samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att projektera och 

färdigställa ovannämnda område vid Vässjesjön för försäljning. 

 

Hällevadsholm präglas av en bebyggelse som utvecklats kring de båda 

sjöarna i ett småkuperat skogbevuxet landskap. Samhällets grönstruktur 

präglas av omgivande skogsområden samt vegetation i anslutning till 

sjöarna Kolstorpevattnet och Vässjevattnet, vilka omfattas av våtmark 

och sumpskog i söder.   

 

Kommunens översiktsplan anger att bostadsutbyggnaden i 

Hällevadsholm bör ske söder och västerut på ett sådant sätt att 

Kolstorpsvattnets och Vässjevattnets kvaliteter för ett attraktivt boende 

kan utnyttjas.  

 

Strandskydd gäller kring båda sjöarna där lättnader i strandskyddet bör 

kunna utredas öster om Vässjevattnet. Området berörs ej av Natura 

2000. 

 

Vässjevattnet är en av 19 sjöar som pekas ut i kommunens LIS-plan från 

2010 där utpekade strandsträckor anges som lämpliga LIS-områden. För 

Vässjevattnet anges 13% av strandsträckan runt sjö som lämplig för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge. Exakt läge redovisas i LIS planen 

och nuvarande ÖP14. Markeringen omfattar ett område om ca 0,2 km 

som ansluter till befintlig bostadsbebyggelse i norr. 

 

Området pekas ut med anmärkningen att ”LIS-området avser enbart att 

eventuell ny bebyggelse kan få komma nära strandskyddsområdet, om 

övriga hänsynskrav uppfylls. Naturvärdesobjektet vid strandkanten ska 

inte skadas och ingår inte i LIS-området.”  

 

Vässjevattnet ingår som del i ett större vattenområde kring 

Enningdalsälven vilken är av riksintresse och omfattas av särskilda 

hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. 

Bestämmelserna utgör restriktioner mot vissa vattenföretag.  

170



 

Varje LIS-område och sjö som är utpekat i LIS-planen och nuvarande 

ÖP14 behöver studeras mer i detalj i nästa skede.  

 

Detta LIS-område är privatägt och kommunen har inte har rådighet över 

marken i dagsläget. Om kommunen vill agera med projektering och 

färdigställande av tomter det föregås av ett fastigförvärv. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på remiss - Beslut SBN 2021-09-24 § 9 

Motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om att bygga på LIS områden 

i Hällevadsholm 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

 

Yrkanden 

Mathias Johansson (SD) 

Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Föredragare: Elisabeth Linderoth Samhällsbyggnadschef     

 

 

171

FREGOT001
Rektangel



§ 96 Dnr 2021-000086  

Motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om att 

bygga på LIS områden i Hällevadsholm 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända Karin Blomstrands 

(L) och Thomas Högbergs (L) inlämnade motion ” Motion om att bygga 

på LIS områden i Hällevadsholm”, daterad 2021-05-04 till 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen behandlar behovet 

av bebyggelse på attraktiva platser och områden och i detta fall LIS-

området vid Vässjesjön Hällevadsholm, vilket är ett av flera samhällen i 

Munkedals kommun som kan erbjuda villabebyggelse i natursköna 

områden.  

 

Motionen föreslår därför att:  

* samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att projektera och 

färdigställa ovannämnda område vid Vässjesjön för försäljning. 

 

Hällevadsholm präglas av en bebyggelse som utvecklats kring de båda 

sjöarna i ett småkuperat skogbevuxet landskap. Samhällets grönstruktur 

präglas av omgivande skogsområden samt vegetation i anslutning till 

sjöarna Kolstorpevattnet och Vässjevattnet, vilka omfattas av våtmark 

och sumpskog i söder.   

 

Kommunens översiktsplan anger att bostadsutbyggnaden i 

Hällevadsholm bör ske söder och västerut på ett sådant sätt att 

Kolstorpsvattnets och Vässjevattnets kvaliteter för ett attraktivt boende 

kan utnyttjas.  

 

Strandskydd gäller kring båda sjöarna där lättnader i strandskyddet bör 

kunna utredas öster om Vässjevattnet. Området berörs ej av Natura 

2000. 

 

Vässjevattnet är en av 19 sjöar som pekas ut i kommunens LIS-plan från 

2010 där utpekade strandsträckor anges som lämpliga LIS-områden. För 

Vässjevattnet anges 13% av strandsträckan runt sjö som lämplig för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge. Exakt läge redovisas i LIS planen 

och nuvarande ÖP14. Markeringen omfattar ett område om ca 0,2 km 

som ansluter till befintlig bostadsbebyggelse i norr. 

 

Området pekas ut med anmärkningen att ”LIS-området avser enbart att 

eventuell ny bebyggelse kan få komma nära strandskyddsområdet, om 

övriga hänsynskrav uppfylls. Naturvärdesobjektet vid strandkanten ska 

inte skadas och ingår inte i LIS-området.”  

 

Vässjevattnet ingår som del i ett större vattenområde kring 

Enningdalsälven vilken är av riksintresse och omfattas av särskilda 
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hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. 

Bestämmelserna utgör restriktioner mot vissa vattenföretag.  

 

Varje LIS-område och sjö som är utpekat i LIS-planen och nuvarande 

ÖP14 behöver studeras mer i detalj i nästa skede.  

 

Detta LIS-område är privatägt och kommunen har inte har rådighet över 

marken i dagsläget. Om kommunen vill agera med projektering och 

färdigställande av tomter det föregås av ett fastigförvärv.    

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-08-11 

Beslut i KF – Anmälan av motion från Karin Blomstrand (L) om att bygga 

på LIS områden i Hällevadsholm 

Motion om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm  

    

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.     

   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.     

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare och registrator, för vidare hantering  

Samhällsbyggnadschef, för kännedom 
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  2021-05-04 

 

Motion om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm 

 

Munkedals kommun behöver planera för att på sikt få mer 

bebyggelse på attraktiva platser och områden. Hällevadsholm är ett 

av flera samhällen i Munkedals kommun som kan erbjuda 

villabebyggelse i natursköna områden. Förslaget syftar till att man tar 

hänsyn till länsstyrelsens krav och den lagstiftningen som finns när 

kommunen planerar för den här naturnära bebyggelse. Det finns ett 

område vid Vässjesjön i Hällevadsholm som i kommunens 

översiktsplan tagits fram och som skall kunna bebyggas, enligt plan.  

I dessa beslutade områden skall det s.k. LIS ge möjlighet att komma 

närmare vatten i vissa specifika områden för att främja en positiv 

utveckling av byggnation av bostäder. 

 

Vi föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att 

projektera och färdigställa ovannämnda område vid Vässjesjön för 

försäljning. 

 

Positivt utifrån barnkonventionen eftersom det ges möjlighet att 

bygga i områden som ger barn möjlighet till bra, naturnära miljöer. 

 

För Liberalerna i Munkedal 

 

Karin Blomstrand och Thomas Högberg  
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§ 6 Dnr 2021-000099  

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2021

Sammanfattning av ärendet
Kjell Olseke (SD) inkom 2021-10-11 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i Jävsnämnden 
 
Leif Karlsson (S) inkom 2021-10-14 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt nämndeman i tingsrätten. 
 
Håkan Skenhede (SD) inkom 2021-10-01 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som revisor 
 
Runa Pasanen (SD) inkom 2021-10-01 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden. 
Freja Gunell (V) inkom 2021-11-12 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Carolina Gedda (SD) inkom 2021-11-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Christoffer Wallin (SD) inkom 2021-11-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, som nämndeman, ledamot 
Budgetberedningen, ersättare Krisledningsnämnden, ersättare 
samhällsbyggnadsnämnden, ledamot i miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, ledamot kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling, 
ersättare barn- och utbildningsnämnden, ledamot i valnämnden, ledamot 
kommunstyrelsen, 1:e vice i välfärdsnämnden, ledamot i Gode män 
enligt fastighetsbildningslagen - Sakkunskap i frågor om jord- och 
skogsbruk, ledamot folkhälsorådet och vice ordförande 
kommunfullmäktiges valberedning 
 
Fullmäktige har att förrätta val gällande ovan nämnda uppdrag   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Avsägelse från Kjell Olseke 
Avsägelse från Leif Karlsson 
Avsägelse från Håkan Skenhede 
Avsägelse från Maria/Runa Pasanen 
Avsägelse från Christoffer Wallin 
Avsägelse från Carolina Gedda 
Avsägelse från Freja Gunell    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Kjell Olseke (SD) välja xx som 
ledamot i jävsnämnden. 
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Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) välja xx som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) lämna förslag på 
xx som nämndeman i tingsrätten. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i 
kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Håkan Skenhede (SD) välja xx 
som revisor. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Runa Pasanen (SD) välja xx som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Runa Pasanen (SD) välja xx som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Freja Gunell (V) välja xx som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Carolina Gedda (SD) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) lämna 
förslag på xx som nämndeman i tingsrätten.   

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ledamot i budgetberedning.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ersättare i krisledningsnämnden.  
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Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ersättare samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ledamot kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ersättare barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ledamot i valnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ledamot i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som 1:e vice ordförande i välfärdsnämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ledamot i Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Sakkunskap i 
frågor om jord- och skogsbruk 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som ledamot folkhälsorådet 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja xx 
som vice ordförande kommunfullmäktiges valberedning.                
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Yrkanden 
Per-Arne Brink (S): Inger Orsbeck (S) som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden, Emma Utter (S) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, Åsa Karlsson (S) som nämndeman i tingsrätten, 
Malin Svedjenäs (V) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Mathias Johansson (SD): Håkan Skenhede (SD) som ledamot i 
jävsnämnden, Kjell Olseke (SD) som revisor, Anders Persson (SD) som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Håkan Skenhede (SD) som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden, Runa Pasanen (SD) som 
nämndeman i tingsrätten, Mathias Johansson (SD) som ersättare i 
krisledningsnämnden, Håkan Skenhede (SD) som ersättare 
samhällsbyggnadsnämnden, Terje Skaarnes (SD) som ledamot i 
miljönämnden i mellersta Bohuslän, Håkan Skenhede (SD) som ersättare 
barn- och utbildningsnämnden, Louise Skaarnes (SD) som ledamot i 
valnämnden, Jan Petersson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen, 
Anders Persson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen, Mathias 
Johansson (SD) som 1:e vice ordförande i välfärdsnämnden, Runa 
Pasanen (SD) som ersättare i välfärdsnämnden, Jan Petersson (SD) som 
ledamot i Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Sakkunskap i frågor 
om jord- och skogsbruk, Mathias Johansson (SD) som vice ordförande 
kommunfullmäktiges valberedning, Jan Petersson (SD) som ersättare 
kommunfullmäktiges valberedning.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på respektive yrkande och finner att 
valberedningen beslutar enligt förslagen.      
 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Kjell Olseke (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ledamot i jävsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) välja Inger 
Orsbeck (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Inger Orsbeck (S) välja Emma 
Utter (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) lämna förslag på 
Åsa Karlsson (S) som nämndeman i tingsrätten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Freja Gunell (V) välja Malin 
Svedjenäs (V) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Håkan Skenhede (SD) välja Kjell 
Olseke (SD) som revisor. 
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Kommunfullmäktige beslutar att efter Runa Pasanen (SD) välja Anders 
Persson (SD) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Runa Pasanen (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Carolina Gedda (SD) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamoten i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) lämna 
förslag på Runa Pasanen (SD) som nämndeman i tingsrätten.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ersättare i krisledningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ersättare samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ersättare barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Louise 
Skaarnes (SD) som ledamot i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Petersson (SD) välja Anders 
Persson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som 1:e vice ordförande i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja 
Louise Skaarnes (SD) som ersättare i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ledamot i Gode män enligt fastighetsbildningslagen - 
Sakkunskap i frågor om jord- och skogsbruk 
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Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som vice ordförande kommunfullmäktiges 
valberedning. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ersättare kommunfullmäktiges valberedning.        
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§ 7 Dnr 76725  

Val till kommunala förtroendeuppdrag - ettårsval

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag med mandatperiod 
ett år. En förteckning över uppdragen och vilka som är valda för 
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 finns bilagd tjänsteskrivelsen. 
Samtliga personer som är valda för 2021 är valbara för 2022 förutom 
Pontus Reuterbratt som har flyttat från kommunen och kan därför inte 
väljas om.           
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
KF ettårsval 2021      
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja om, på bifogade sidor förtecknade 
personer, till angivna uppdrag för mandatperioden 2022-01-01 – 2022-
12-31 med enda undantaget att Pontus Reuterbratts (SD) plats i 
styrelsen för Dingle industrilokaler AB.       
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD): Bifall till förvaltningens förslag med följande 
ändringar. Terje Skaarnes (SD) som ledamot i Dingle industrilokaler AB, 
Anders Persson (SD) som ersättare i Dingle industrilokaler AB, Kjell 
Olseke (SD) som revisor för Stiftelsen H D Magnussen, Kjell Olseke (SD) 
som revisor för Stiftelsen Melchersons.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på respektive yrkande och finner att 
valberedningen beslutar enligt förslagen.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Per-Arne Brink (S), Terje Skaarnes 
(SD), Lars Östman (M) som ledamot och Anders Persson (SD), Leif 
Svensson (C), Henrik Palm (M) som ersättare till Dingle Industrilokaler 
AB:s styrelse för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
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Kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Rungberg (M) som 
ledamot och Liza Kettil (S) som ersättare till ombud för Netwest 
bolagsstämma för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Johans Nilsson (S) som revisor och 
Bertil Schewenius (M) som ersättande revisor till Stiftelsen Fosserska 
vägfonden för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Kjell Olseke (SD) som ersättande revisor till Stiftelsen H D Magnussons 
donationsfond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Bertil Schewenius (M) som ersättande revisor till Stiftelsen Håby 
dispensärs barnkolonifond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Johans Nilsson (S) som revisor och 
Kjell Olseke (SD) som ersättande revisor till Stiftelsen Melchersons 
donationsfond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Per-Göran Ekeroos (L) som ersättande revisor till Stiftelsen Viktor 
Magnussons premiefond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Per-Göran Ekeroos (L) som ersättande revisor till Stiftelsen fd Munkedals 
kommuns sociala samfond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.    
 

 

 

182



Motion  

Till Fullmäktige i Munkedals kommun 

Fiskebo kan bli Eko-by 

En gång i tiden donerade bröderna Askengren gården Fiskebo till Svarteborgs kommun. En 
tanke de hade var att gården ängar skulle kunna fyllas av äppleträd som skulle ge 
kommunen inkomster. 
Så har det inte blivit, men istället har avkastning från gårdens skogsbestånd i alla år fyllt på 
först Svarteborgs och sedan Munkedals kommuns kassor. 
För några månader sedan beslutade fullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att sälja Fiskebo, men se till att hembygdsföreningen fortsatt hade tillgång till den lada man 
använder för att bevara föremål från en gången tid. 
Så här i sista minuten, kanske är det för sent, vill jag ändå att kommunens ansvariga funderar 
på om inte gården Fiskebo skulle kunna få ett mer bestående värde för invånarna i 
Svarteborg och hela kommunen. 
Vi vill att fler människor skall flytta in till vår kommun och för det behövs ett utbud av olika 
möjliga boendeformer för att det skall bli intressant för så många som möjligt. Ofta behövs 
också att kommunen disponerar mark och här har vi det och kanske borde vi om möjligheten 
fortfarande finns ta en funderare på om vi inte i stället skulle komplettera vårt utbud när det 
gäller boende med ett område med lite friare ramar när det gäller tomtstorlekar, 
avloppslösningar, hus och möjligheter till höns och kanske en gris. 
Det kan vara i formen av en Eko-by och det kan vara enbart de friare former jag skissat på 
ovan, men en Eko-by har många kommuner och vi har det inte. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att gården Fiskebo inte skall säljas just nu 
utan att möjligheterna till att etablera en Eko-by eller liknande område där i stället utreds 
innan försäljningsprocessen går vidare. 

Munkedal 
Göran Nyberg 
Liberalerna 
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Fråga i kommunfullmäktige 29 november 2021 om biblioteksfilial 
i Hedekas 

Till Martin Svenberg-Rödin (m), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

En flytt av biblioteksfilial har påbörjats i Hedekas. Flytten har pågått under en tid, och som 
jag uppfattar det, kommer den att pågå ännu en tid framöver. Bland annat pågår en 
uppdatering av bokbeståndet vilket är positivt så att filialen får ett bra utbud.  

Det finns funderingar bland kommuninvånare som undrar när biblioteksfilialen kan öppna för 
besökare, och om kommunen kommer att ha dubbla lokalkostnader under en lång tid eftersom 
flytten verkar dra ut på tiden. Med anledning av detta har jag följande fråga: 

Har flytten av biblioteksfilialen i Hedekas hittills gått som planerat tidsmässigt, 
kostnadsmässigt och personalresursmässigt?  

För Socialdemokraterna i Munkedal  

Regina Johansson  

Munkedal 2021-11-24 
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Motion om hundrastgård  

I vår kommun finns många hundägare och ett stort intresse för djur, natur och hundsport. 
Sedan våren 2021 finns en hundbadplats i Saltkällan som blivit uppskattad av både besökande 
och kommuninvånare.  

I Munkedal saknas dock något som finns i många andra kommuner, en eller flera 
hundrastgårdar där människor i olika åldrar kan mötas med sina hundar. Hundrastgårdar kan 
inverka positivt på folkhälsan, men också på djurvälfärden både för hundar och för vilda djur. 
Beroende på placering och utförande kan en hundrastgård också öka attraktionskraften för 
besökande i kommunen.  

Jag föreslår därför:  

*Att kommunfullmäktige beslutar att en första kommunal hundrastgård ska anläggas i 
kommunen  

* Att kommunfullmäktige beslutar att föreningslivet ska inbjudas till dialog inför anläggande 
av hundrastgård gällande placering, utförande och eventuellt samarbete 

*Att kommunfullmäktige beslutar att skötseln av hundrastgården ska finansieras av 
kommunen 

 

Regina Johansson  

Socialdemokraterna   

Munkedal 2021-11-24 
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Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst  


och till Melleruds kommun 


Försäkringskassan 


Arbetsförmedlingen 


Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden  


Färgelanda kommun 


Lysekils kommun 


Melleruds kommun  


Munkedals kommun  


Orust kommun 


Sotenäs kommun 


Strömstads Kommun 


Tanums kommun 


Uddevalla kommun 


Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-


ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.      


Sammanfattning:  


Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidi-


gare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om med-


lemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat 


beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF 


Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud…. 


Ärende:  


Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 septem-


ber 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samord-


ningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte 


som var den 28 september.  


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att dis-


kutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från 


Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.   


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap 


i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun 


ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat 


om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.   


Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Mel-


leruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har för-


utsättningar för att fatta beslut i tid. 


Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en 


kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har  tagit 


tidigare även för Melleruds kommun. 







Sof Väst Ekonomi  


Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.  


Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fort-


sätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag 


från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med 


155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del.  


Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning 


med 590 tkr. 


När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har beta-


lats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att 


framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samord-


ningsförbundet Väst. 


Samordningsförbundet Väst verksamhet  


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksam-


hetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer 


att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förut-


sättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de 


pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i 


Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid 


årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. 


Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkans-


parterna i Mellerud.   


Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största 


nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller 


närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskil-


das upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 


medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och 


utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.   


Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.  


 ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så 


övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kom-


munerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-


lemmarna”.  


Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021. 


 


Förlag till beslut:  


att  godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har 


stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.   


 


att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst  gäller från och med den 1 janu-


ari 2022 


 







att  godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: 


”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så över-


går det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommu-


nerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-


lemmarna”.  


  


 


Uddevalla 12 oktober 2021 


 


Samordningsförbundet Väst:  


 


Kenneth Carlsson    Anders Paulson  


ordförande (Färgelanda kommun)   vice ordförande (Arbetsförmedlingen)  


 


Melleruds kommun:  


 


Morgan E Andersson    Daniel Jensen   


ordförande kommunstyrelsen  ordförande socialnämnden 


 


Bilagor: 


1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022 


 


2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  


 


3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 


 


4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun  
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  Time                      Name                   IP               Activity                                                                                             
 ========================= ====================== ================ ===================================================================================================== 
  2021-10-20 13:59:25 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.98     The document was created                                                                             
  2021-10-20 13:59:26 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.98     A signing link was activated for "Claes Ingvar Hedlund"                                              
  2021-10-20 13:59:26 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.98     A signing link was activated for "JOHAN NILSSON"                                                     
  2021-10-20 13:59:26 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.98     A signing link was activated for "BERTIL SCHEWENIUS"                                                 
  2021-10-20 13:59:26 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.98     A signing link was activated for "Per-Göran Ekeroos"                                                 
  2021-10-20 13:59:26 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.98     A signing link was activated for "Håkan Skenhede"                                                    
  2021-10-20 13:59:27 UTC   Johan Palmgren                          A signing request email was sent to "Claes Ingvar Hedlund" at "claes.skulestad@gmail.com"            
  2021-10-20 14:48:16 UTC   Claes Ingvar Hedlund   66.102.9.44      The signing request email was opened by the signer                                                   
  2021-10-20 14:48:55 UTC   Claes Ingvar Hedlund   66.102.9.46      The signing request email was opened by the signer                                                   
  2021-10-20 14:48:55 UTC   Claes Ingvar Hedlund   90.230.101.60    The document was viewed by the signer                                                                
  2021-10-20 14:49:04 UTC   Penneo system          90.230.101.60    The document was viewed                                                                              
  2021-10-20 14:49:04 UTC   Penneo system          90.230.101.60    The document was viewed                                                                              
  2021-10-20 14:49:04 UTC   Penneo system          90.230.101.60    The document was viewed                                                                              
  2021-10-20 14:57:33 UTC   Claes Ingvar Hedlund   90.230.101.60    The signer signed the document as Undertecknare                                                      
  2021-10-20 14:57:34 UTC   Johan Palmgren                          A signing request email was sent to "Per-Göran Ekeroos" at "per-goran.ekeroos@munkedal.se"           
  2021-10-22 08:14:34 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.97     The document was viewed                                                                              
  2021-10-22 14:58:09 UTC   Penneo system                           A signing request reminder email was sent to "Per-Göran Ekeroos" at "per-goran.ekeroos@munkedal.se"  
  2021-10-24 14:59:09 UTC   Penneo system                           A signing request reminder email was sent to "Per-Göran Ekeroos" at "per-goran.ekeroos@munkedal.se"  
  2021-10-25 10:28:07 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.100    The document was viewed                                                                              
  2021-10-25 10:28:17 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.100    A signing request email was sent to "Per-Göran Ekeroos" at "per-goran.ekeroos@munkedal.se"           
  2021-10-25 10:28:54 UTC   Johan Palmgren         145.62.64.100    A signing request email was sent to "Per-Göran Ekeroos" at "per-goran.ekeroos@munkedal.se"           
  2021-10-27 04:34:29 UTC   Per-Göran Ekeroos      78.67.250.252    The signing request email was opened by the signer                                                   
  2021-10-27 04:34:38 UTC   Per-Göran Ekeroos      78.67.250.252    The document was viewed by the signer                                                                
  2021-10-27 04:34:42 UTC   Per-Göran Ekeroos      78.67.250.252    The signing request email was opened by the signer                                                   
  2021-10-27 04:34:42 UTC   Per-Göran Ekeroos      78.67.250.252    The signing request email was opened by the signer                                                   
  2021-10-27 04:34:46 UTC   Penneo system          78.67.250.252    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 04:34:46 UTC   Penneo system          78.67.250.252    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 04:34:46 UTC   Penneo system          78.67.250.252    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 04:36:22 UTC   Per-Göran Ekeroos      78.67.250.252    The signer signed the document as Undertecknare 2                                                    
  2021-10-27 04:36:23 UTC   Johan Palmgren                          A signing request email was sent to "BERTIL SCHEWENIUS" at "bertil@schewenius.se"                    
  2021-10-27 07:19:24 UTC   BERTIL SCHEWENIUS      90.230.146.74    The signing request email was opened by the signer                                                   
  2021-10-27 07:20:32 UTC   BERTIL SCHEWENIUS      90.230.146.74    The document was viewed by the signer                                                                
  2021-10-27 07:20:34 UTC   Penneo system          90.230.146.74    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 07:20:35 UTC   Penneo system          90.230.146.74    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 07:21:47 UTC   Penneo system          90.230.146.74    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 07:21:47 UTC   Penneo system          90.230.146.74    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 07:21:47 UTC   BERTIL SCHEWENIUS      90.230.146.74    The document was viewed by the signer                                                                
  2021-10-27 07:22:23 UTC   BERTIL SCHEWENIUS      90.230.146.74    The document was viewed by the signer                                                                
  2021-10-27 07:22:24 UTC   Penneo system          90.230.146.74    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 07:22:24 UTC   Penneo system          90.230.146.74    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 07:23:05 UTC   Penneo system          90.230.146.74    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 07:23:05 UTC   Penneo system          90.230.146.74    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 07:23:05 UTC   Penneo system          90.230.146.74    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 07:26:28 UTC   BERTIL SCHEWENIUS      90.230.146.74    The signer signed the document as Undertecknare 3                                                    
  2021-10-27 07:26:29 UTC   Johan Palmgren                          A signing request email was sent to "JOHAN NILSSON" at "johan_fbk@hotmail.com"                       
  2021-10-27 08:02:12 UTC   Johan Palmgren         94.234.48.137    The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 21:25:55 UTC   JOHAN NILSSON          90.230.147.126   The signing request email was opened by the signer                                                   
  2021-10-27 21:25:55 UTC   JOHAN NILSSON          90.230.147.126   The signing request email was opened by the signer                                                   
  2021-10-27 21:26:11 UTC   JOHAN NILSSON          90.230.147.126   The document was viewed by the signer                                                                
  2021-10-27 21:26:20 UTC   Penneo system          90.230.147.126   The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 21:26:20 UTC   Penneo system          90.230.147.126   The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 21:26:20 UTC   Penneo system          90.230.147.126   The document was viewed                                                                              
  2021-10-27 21:29:31 UTC   Penneo system          90.230.147.126   The document signing process was completed                                                           
  2021-10-27 21:29:31 UTC   JOHAN NILSSON          90.230.147.126   The signer signed the document as Undertecknare 4                                                    
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