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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 



Telefon

Telefon

Telefon
073-1815267

Telefon
070-513 19 37
0705-48 47 32

Jenny Jansson 0735-273 122

Regina Johansson 073-903 65 88
Caritha Jacobsson 070-380 44 65
Pia Hässlebräcke 0524-30058

Rolf Berg 070-623 11 11 2. Yvonne Martinsson
Maria Sundell 0524-10811 3. Inger Orsbeck
Per-Arne Brink 070-324 38 75 4. Sten-Ova Niklasson

Karin Blomstrand 070-565 00 58

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare
Liza Kettil 0761-749 300 1. Håkan Bergqvist

Johnny Ernflykt

LIBERALERNA

Ledamöter Telefon Ersättare
Göran Nyberg 076-1452448 1. Anna Höglind

Gunnar Fredriksson 076-3397251 4. Camilla Espenkrona
Martin Svenberg Rödin 070-222 37 47
Ulla Gustafsson 076-826 62 51

Ann-Sofie Alm 072-212 31 78 1. Henrik Palm
Jan Hognert 0524-23480 2. Linda Wighed
Ausra Karlsson 070-553 10 31 3. Glenn Hammarström

Linn Hermansson 072-23 23 210
Bo Ericsson 0705-298125

MODERATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare

Christer Börjesson 0524-81001
Tony Hansson 072-565 25 24
Mathias Johansson 070-3134965

Heikki Klaavuniemi 0700-824200
Jan Peterson
Peter Andersson 0703-988 806

MUNKEDALS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Mandattid: 2018-10-15 - 2022-10-14

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare
Matheus Enholm 0700-852696 1. Runa Pasanen



Malin Svedjenäs 1. Iréne Barfoot Ekelund 0524-71118
Ove Göransson 0524-71170 2. Tiina Hemberg

2. Ellen Werenskiöld-
Solberg

072-540 30 22

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Hans-Joachim Isenheim 073-80 00 533 1. Nina Isenheim 0524-13674

Rolf Jacobsson 2. Nina Andersson 0524-31076

VÄNSTERPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Fredrik Olsson 073-8504700 1. Olle Olsson 070-641 17 07

Karl-Anders Andersson 070-535 04 37 2. Lovisa Svensson 0725-488 488
Lars-Göran Sunesson 0524-81171
Carina Thorstensson 070-391 16 17

CENTERPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Christer Nilsson 0524-32002 1. Helena Hansson 0524-41011



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 2 

Kallelse/underrättelse 

Rubrik Kommunfullmäktige 

Tid: måndagen den 28 mars 2022 kl 17:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: 2022-03-31 

Justeringsperson: 

Ordförande: Heikki Klaavuniemi (SD) 

Sekreterare: Fredrick Göthberg 

Nr Ärende Sida 

1. Val av justerare

Dnr 2022-000078

- 

2. Överföringsledning Tungenäset

Dnr 2021-000237

7

3. Klimat- och miljöstrategi

Dnr 2020-000233

64

4. Svar på ny motion från Liberalerna om

ökad tillgänglighet

Dnr 2021-000224

80

5. Ombudsinstruktion 2021 - Vadholmen

Dnr 2022-000080

87

6. Ombudsinstruktion 2021 - Rambo AB

Dnr 2022-000081

95

7. Ombudsinstruktion 2021 - Munkbo AB

Dnr 2022-000082

119

8. Ombudsinstruktion 2021 - Dingle

industrilokaler AB

Dnr 2022-000083

143



Sida 2 av 2 

9. Ombudsinstruktion 2021 - Munkedal

Vatten AB

Dnr 2022-000085

148 

10. Ombudsinstruktion 2021 -

Hyresrättsföreningen Grönskan,

Riksbyggen

Dnr 2022-000084

188 

11. Styrdokument för Munkedal Vatten AB

och Västvatten AB

Dnr 2020-000295

214 

12. Kommunalt partistöd 2022 -

Kristdemokraterna Munkedal

Dnr 2022-000075

260 

13. Kommunalt partistöd 2022 -

Centerpartiet Munkedal

Dnr 2022-000087

265 

14. Kommunalt partistöd 2022 -

Sverigedemokraterna Munkedal

Dnr 2022-000067

271 



 

 Sida 1 av 2 

§ 46 Dnr 2021-000237  

Överföringsledning Tungenäset 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med 

en minoritetsåterremiss med följande återremissyrkande:  

Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att färdigställa 

överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad det skulle kosta att ha en lokal 

lösning för avlopp i Gårvik. 

Västvatten AB redovisar sina svar på de frågeställningar som framfördes på fullmäktigemötet i 

bilaga. Svaret utgår från SWECO:s VA-utredning som godkändes av kommunfullmäktige 2016-06-

08. 

Sammanfattningsvis innebär svaret att: 

* Frågan om tvångsanslutning av fastigheter till kommunal VA-anläggning tolkas som kopplad till 

lagrådsremissen ”Vägar till hållbara vattentjänster”. I nuläget är det omöjligt att förutse hur den 

slutliga lagändringen kommer att se ut och hur den kommer att påverka Länsstyrelsens 

bedömning inför antagande av en ny detaljplan. 

* Ett lokalt avloppsreningsverk bedöms öka projektkostnaden med minst 12–14 miljoner kr. Till 

detta kommer kostnader för utloppsledning, eventuell kväverening samt tillståndsprocess. Ökade 

årliga driftkostnader tillkommer. 

* Munkedals avloppsreningsverk har en belastning på 4000 pe (personekvivalenter) och är 

dimensionerat för 6800 pe. Tungenäset 

tillför ca 1100 pe vilket ryms inom befintligt verk. Tillskottsvatten (regnvatten) som kommer till 

verket är en stor belastning. 

* Kostnadsökningen med 18 Mkr för överföringsledningen är skillnaden mellan bedömd kostnad 

år 2017 och detaljerad kostnadsberäkning år 2021. 

* De tre områdena Bergsvik, Västra Gårvik och Östra Gårvik omfattar så många fastigheter och 

fastigheter som ligger så tätt att områdena är att betrakta som ”ett större sammanhang” enligt 

Vattentjänstlagens §6. Därför krävs en gemensam lösning i kommunal regi och att ett kommunalt 

verksamhetsområde upprättas.  

* Kommunalt VA är en förutsättning för att möjliggöra ny bebyggelse genom nya detaljplaner 

såsom Gårvik Lökeberg (pågående). 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivese 2022-03-07 

Remissvar västvatten 

Rapport SWECO 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för projektet Överföringsledning Tungenäset 

till 46,1 miljoner kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten år 2022 med 9,6 miljoner kronor för 

projektet Överföringsledning Tungenäset. Resterande 8,4 miljoner kr hanteras i budget för år 

2023. 

Yrkande 

Mathias Johansson (SD): 

Avslag  

Jan Hognert (M), Liza Kettil (S), Helena Hansson (S); Christoffer Rungberg (M): 

Bifall till förvaltningens förslag 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för projektet Överföringsledning Tungenäset 

till 46,1 miljoner kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten år 2022 med 9,6 miljoner kronor för 

projektet Överföringsledning Tungenäset. Resterande 8,4 miljoner kr hanteras i budget för år 

2023. 

Reservation/Protokollsanteckning 

Reservation från SD-gruppen: Louise Skaarnes, Anders Persson och Mathias Johansson 

Rolf Jacobsson (KD) avvek under punkten och deltog inte i beslutet. 
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Diarienummer: 2021-000237 

Datum: 2022-03-07 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Åke B Lindström 

Senior advisor 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Överföringsledning Tungenäset 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för projektet 

Överföringsledning Tungenäset till 46,1 miljoner kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten år 2022 med 9,6 

miljoner kronor för projektet Överföringsledning Tungenäset. Resterande 8,4 

Mkr hanteras i budget för år 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen med en minoritetsåterremiss med följande 

återremissyrkande:  

Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att 

färdigställa överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad 

det skulle kosta att ha en lokal lösning för avlopp i Gårvik. 

Västvatten AB redovisar sina svar på de frågeställningar som framfördes på 

fullmäktigemötet i bilaga. Svaret utgår från SWECO:s VA-utredning som 

godkändes av kommunfullmäktige 2016-06-08. 

Sammanfattningsvis innebär svaret att: 

 Frågan om tvångsanslutning av fastigheter till kommunal VA-

anläggning tolkas som kopplad till lagrådsremissen ”Vägar till hållbara 

vattentjänster”. I nuläget är det omöjligt att förutse hur den slutliga 

lagändringen kommer att se ut och hur den kommer att påverka 

Länsstyrelsens bedömning inför antagande av en ny detaljplan. 

 Ett lokalt avloppsreningsverk bedöms öka projektkostnaden med minst 

12-14 Mkr. Till detta kommer kostnader för utloppsledning, eventuell 

kväverening samt tillståndsprocess. Ökade årliga driftkostnader 

tillkommer. 

 Munkedals avloppsreningsverk har en belastning på 4000 pe 

(personekvivalenter) och är dimensionerat för 6800 pe. Tungenäset 
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tillför ca 1100 pe vilket ryms inom befintligt verk. Tillskottsvatten 

(regnvatten) som kommer till verket är en stor belastning. 

 Kostnadsökningen med 18 Mkr för överföringsledningen är skillnaden 

mellan bedömd kostnad år 2017 och detaljerad kostnadsberäkning år 

2021. 

 De tre områdena Bergsvik, Västra Gårvik och Östra Gårvik omfattar så 

många fastigheter och fastigheter som ligger så tätt att områdena är 

att betrakta som ”ett större sammanhang” enligt Vattentjänstlagens 

§6. Därför krävs en gemensam lösning i kommunal regi och att ett 

kommunalt verksamhetsområde upprättas.  

 Kommunalt VA är en förutsättning för att möjliggöra ny bebyggelse 

genom nya detaljplaner såsom Gårvik Lökeberg (pågående). 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

 

Ekonomi 

Investeringsbudgeten för projektet Överföringsledning Tungenäset behöver 

utökas med 18 Mkr till totalt 46,1 Mkr. Utökningen föreslås fördelas med 9,6 

Mkr år 2022 och 8,4 Mkr i budget för år 2023 

Kapitalkostnaden för skattekollektivet ökar med ca 600 tkr/år. 

Framtida åtgärder för att möta ökade och nya krav på avloppsrening kan 

vidtas på ett avloppsreningsverk. 

Miljö 

Överföringsledningen innebär att spillvatten renas i befintligt 

avloppsreningsverk i Munkedal. Känsliga naturområden på Tungenäset 

påverkas inte av spillvatten från ökad bebyggelse i nya detaljplanelagda 

områden. 

 

 

 

   

 

  

Åke B Lindström 

 

 

 

Ylva Morén 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommundirektör 
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Beslutet skickas till: 

Munkedals Vatten AB, För kännedom 

Västvatten AB, För kännedom 

Bertil Andersson, Ekonomiavdelningen, för handläggning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom 
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  På uppdrag av  
Munkedal Vatten AB 

Datum: 2022-03-04 
Dnr: 2017/091 

Projektnr/ärendenr: 35021 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Mikael Svensson 
0522-63 88 31 
mikael.svensson@vastvatten.se 

KS 
Munkedal 
 

 

Remissvar 

Överföringsledning Tungenäset 
Ärendet angående ökade kostnader för överföringsledningen på Tungenäset har varit 

i KS (2022-01-17) och KF (2022-02-28). I KF blev det en återremiss som lyder: 

 

”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med en 

minoritetsåterremiss med följande återremissyrkande: 

 

Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att färdigställa 

överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad det skulle kosta att 

ha en lokal lösning för avlopp i Gårvik” 

 

Kommentarer och frågor ställd på KF har antecknats och besvaras nedan 

tillsammans med återremissvaret. 

Förutsättningar och tidigare beslut 
Under KF 2022-02-28 efterfrågades mer kunskap om olika alternativ – allsidig 

utredning. KF har tidigare beslutat om sådana utredningar vid två tillfällen och 

godkänt dessa: 

2008 

Från Tjänsteskrivelse Dnr:KS 2013-388, 389: 

”Kommunfullmäktiges beslut 2008 om att satsa på överföringsledningarna baserades 

på en va-utredning daterad 2008-01-06. Denna utredning konstaterar att lösningar i 

Bergsvik och Gårvik med enskilda, gemensamma privata eller lokala kommunala 

avloppslösningar är svåra att genomföra, av olika skäl. Dessa lösningar innebär inte 

en lösning på problemet med dricksvatten med bristfällig kvalité eller kvantitet.” 

2015-2016 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 §§ 20 och 21 att återremittera ärendet 
med motivering ”att kommunstyrelsen ska utreda lokala kommunala lösningar på 
vatten och avlopp” för detaljplanerna på Tungenäset. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 (med Swecos VA-utredning som underlag) 

 att godkänna VA-utredningen för Tungenäset 
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 att överföringsledningar mellan Faleby och Gårvik byggs ut – skälet är att 

överföringsledningar är ekonomiskt och driftsmässigt överlägset lokala 

lösningar. 

 att ge Munkedal Vatten i uppdrag att redovisa hur överföringsledningen skall 

finansieras och hur det påverkar VA-taxorna 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-08  

 Finansieringsalternativ 1a som innebär en helt skattefinansierad 

överföringsledning, ökning av anläggningsavgiften samt höjning av 

brukningsavgiften 

Som en förutsättning för detta remissvar ligger Swecos VA-utredning för 

Tungenäset som godkändes av KF 2016-06-08. Fortsättningsvis kallad ”VA-

utredningen” 

Lokala lösningar 
En förutsättning för VA-utredningen (kap 3.1) är att det är tre detaljplaneområden på 

Tungenäset som omfattas – Bergsvik, Västra Gårvik och Östra Gårvik. Hela området 

styrs därmed av §6 Vattentjänstlagen då det bör betraktas som ”ett större 

sammanhang”, fortsättningsvis kallat § 6-område. Det krävs därför en gemensam 

lösning i kommunal regi och att ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och 

avlopp upprättas. 

 

När Munkedal Vatten fick i uppdrag (Dnr:KS 2013-388, 389) att utföra VA-utredningen 

gavs förutsättningen – ” Eftersom det, oavsett lösning, ska vara en allmän 

anläggning”.  

 

Vid en kontroll med Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-02 angav handläggare 

att: Utbyggnation av kommunalt avlopp är en förutsättning för att vi ska genom 

detaljplaner kunna möjliggöra för ny bebyggelse i Gårvik, Bergsvik och Munkedals 

hamn. Detaljplanerna för Lökeberg och Bergsvik kommer inte kunna genomföras utan 

ett beslut att ta fram kommunalt avlopp.  

Även om kommunen inte skulle planlägga borde dessa områdens storlek och närhet 

till skyddade/känsliga områden uppfylla kriterierna för ett § 6-område.  

 

En fråga som togs upp på KF 2022-02-28 var att det inte snart längre går att 

tvångsansluta fastigheter. Denna fråga tolkar vi som att den gäller den nu inlämnade 

lagrådsremissen (utkast till lag) benämnd ”Vägar till hållbara vattentjänster”.  

 

Svenskt Vatten skriver att remissen innebär bland annat: ”ett långtgående ansvar 

kommunerna får för att bedöma behovet av en allmän Va-anläggning och om det är 

lämpligt med enskilda anläggningar som ett alternativ. Denna utredningsbörda och de 
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ökade kraven på samråd kommer att vara kostnadsdrivande samtidigt som det 

kommunala ansvaret finns kvar för att ordna vattentjänster när fastighetsägare inte tar 

sitt ansvar.” 

 

Förslaget på förändring gällande §6 är ett tillägg "Vid bedömningen av behovet enligt 

första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en 

vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa och miljön".  

 

Ingen kan idag säga hur den slutgiltiga lagändringen kommer att se ut och hur den 

kommer att påverka Länsstyrelsens bedömning inför antagande av en ny detaljplan. 

 

Vidare i detta remissvar förutsätts att lokala lösningar för avlopp innebär en 

kommunal lokal lösning 

Ett lokalt avloppsverk 
En förutsättning i VA-utredningen var att både vatten och spillvatten löses och att 

man inte skulle kombinera överföringsledning för antingen vatten eller spillvatten med 

lokal lösning. 

 

I återremissyrkande står att ”alternativt stanna vid Bergsvik och vad det skulle kosta 

att ha en lokal lösning för avlopp i Gårvik”. Ett alternativ som togs upp på KF 2022-02-

28 var att bara dra fram dricksvatten – dessa alternativ hanterar vi nedan som  

 

Alternativ 1: ett lokalt kommunalt avloppsreningsverk som förser Gårvik med 

spillvattenlösning samt att man fortsätter med vattenledningen ner till Gårvik. Detta 

alternativ innebär ett avloppsreningsverk för 700 pe. 

 

I återremissyrkande står att ”Att utreda alternativ”. Detta hanterar vi som 

 

Alternativ 2: I detta alternativ går både Bergsvik och Gårvik till ett lokalt 

avloppsreningsverk. Detta alternativ innebär ett avloppsreningsverk för 1200 pe. 

 

I VA-utredningen beskrivs intressen som finns i området och som kan påverka 

tillstånd såsom Gullmarsfjordens naturreservat, Natura 2000 bestämmelser, 

strandskydd, djur och växtskyddsområden, badplats, fornlämningar mm. 

 

Placeringen av det lokala avloppsreningsverket har fått två alternativ i VA-

utredningen. VA-utredningen har tagit hänsyn till de ovan nämnda intressena samt 

närhet till boende (300 m enligt Boverket men skulle kunna få tillstånd med 150–200 

m enlig VA-utredningen) 
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Två alternativ har beräknats avseende den besparing i överföringsledningsprojektet 

de skulle kunna medföra. Beräkningen har gjorts med hjälp av samma personal från 

Skanska som har tagit fram kostnadsberäkningen för återstående del av 

överföringsledningen. Se bifogad karta för numrering. 

 

Alternativ 1 är ett lokalt verk vid A som tar hand om avloppet från Gårvik.  

 

För att få avloppet från Gårvik till verk A krävs överföringsledning inklusive 

pumpstation 1. För att pumpa avloppet från Bergsvik till Munkedals reningsverk krävs 

de två pumpstationer (2+3) som kostnadsberäkningen innehåller idag. Pumpstation 2 

skulle kunna placeras vid infarten till Bergsvik men då geotekniken inte har utretts där 

likställs kostnaden med att bygga i projekterat läge. Detta alternativ består i att man 

inte lägger spillvatten på en sträcka av 250 m vilket medför 1,2 milj. i minskade 

kostnader.  

 

För att minska spillvattensträckan ytterligare skulle en flytt av verk A 200 m mot 

Gårvik vara möjlig men har inte utretts. Då denna sträcka är kalkylerad som en 

tryckning blir den ytterligare besparingen endast ca 0,1 milj. kr. Totalt 1,3 milj. kr. 

 

Det lokala verket A skall då dimensioneras för 700 pe och beräknas kosta 15 milj. kr. 

Till detta tillkommer eventuellt kostnad för utloppsledning samt tillkommande 

kvävereningskostnad beroende på tillståndsprocessen. 

 

Alternativ 2 är ett lokalt verk vid B som tar hand om avloppet från Gårvik och 

Bergsvik.  

 

Alternativet innebär i princip samma lösning från pumpstation 1 till verk B som från 

pumpstation 1 till 2 som kostnadsberäkningen innehåller idag. Detta innebär att 

pumpstation 2+3 ej behövs anläggas samt ca 200 m avloppsledning vid pumpstation 

3, vilket medför ca 5 milj. kr i minskade kostnader. 

 

Det lokala verket B skall då dimensioneras för 1200 pe och beräknas kosta 17 milj. kr. 

Till detta tillkommer eventuellt kostnad för utloppsledning samt tillkommande 

kvävereningskostnad beroende på tillståndsprocessen. 

 

Utloppsledning 

Både alternativ 1 och 2 medför behov av utsläpp av det renade vattnet som kommer 

ur verket. I det enklast alternativet släpps vattnet i Gårviksbäcken direkt vid verken.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har angett att tillstånd från befintligt dikesföretag som 

har hand om Gårviksbäcken kan innebära en osäkerhetsfaktor då dikesföretaget inte 

är aktivt och behöver utredas. De andra mer kostsamma alternativen innebär 
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utloppsledningar från verken till antingen bäcken vid pumpstation 3 eller till Gårvik 

och vidare ut som sjöledning. Se karta sid 16 VA-utredningen. 

Driftskostnader 
Driftskostnaderna för överföringsledning och lokalt verk har jämförts i VA-utredningen. 

Dessa har inte räknats igenom igen men man kan ju konstatera att några av posterna 

som slamkostnad, el och drivmedel (slamtransport) har ökat. Om man skall jämföra 

dessa så får man ta med i beräkningen att 16 milj. kr har investerats i 

överföringsledningen sedan VA-utredningen skrevs och belastar den årliga 

driftskostnaden som en avskrivning. 

Kvävereningskrav 
I VA-utredningen anges att Länsstyrelsen har angett att det lokala verket kommer att 

få skärpta krav gällande exempelvis kväve med anledning av Natura 2000 

bestämmelserna. I en kommunikation med Länsstyrelsen 2021 om tillståndet för 

centrala reningsverket och om man skulle kunna fördela ut belastning till tex lokalt 

verk på Tungenäset angav de att ”Det finns också stor risk att man räknar samman 

Munkedals arv och det mindre reningsverket som EN tätbebyggelse och kommer den 

över 10 000 pe måste BÄGGE verken ha kväverening.” 

Påverkan på Munkedals avloppsverk 
Munkedals avloppsreningsverk har i VA-utredningen en belastning på 4000 pe och 

dimensionerat för 6800 pe. Tungenäset tillför enligt VA-utredningen 1110 pe och 

anses rymmas inom befintligt verk. 

Tillskottsvattnet som idag kommer till verket är en stor belastning för 

avloppsreningsverket. 

Kostnadsökningen 
Kostnadsökningen beskrivs i tjänsteskrivelsen till KS 2022-01-17 

 

I Kommunfullmäktiges beslut från 2017-02-08 står: 

”Observera att de angivna anläggningskostnaderna är kalkylerade. De verkliga 

anläggningskostnaderna fås först efter entreprenadupphandlingarna.” 

 

Kontrakterad entreprenör har under 2021 gjort en detaljerad kostnadsberäkning för 

återstående arbeten med överföringsledningen. För att färdigställa 

överföringsledningen har de kalkylerat med en kostnad på 30,2 milj. kr. Detta innebär 

en total kostnadsökning på 18 miljoner. För budget 2022 innebär det en 

kostnadsökning på 9,6 milj. kr. Resterande 8,4 milj. kr hanteras i budget 2023. 
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§ 47 Dnr 2020-000233  

Klimat- och miljöstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till klimat- och 

miljöstrategi (KS 2019-09-09, § 101). Förslaget presenterades vid kommunstyrelsens 

sammanträde i februari 2021 och blev återremitterat ”för att kommunstyrelsen på en dialogdag 

ska kunna diskutera innehållet i strategin för omarbetning så att den överensstämmer med de 

lokala förutsättningarna” (KS 2021-02-08, § 14). En dialogdag har genomförts och förslaget till 

klimat- och miljöstrategi har justerats i enlighet med vad som då framkom. 

Kommunen har fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023. De bygger på 

kommunens vision, hållbar utveckling och fossilfrihet 2030. Ett av målen 

handlar om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska bidra till 

minskad klimatpåverkan. Med utgångspunkt i inriktningsmålet beslutade 

kommunstyrelsen att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till klimat- och 

miljöstrategi under 2020 (KS 2019-09-09, § 101). Förslaget presenterades 

vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 och blev återremitterat 

”för att kommunstyrelsen på en dialogdag ska kunna diskutera innehållet i 

strategin för omarbetning så att den överensstämmer med de lokala 

förutsättningarna” (KS 2021-02-08, § 14).  
En dialogdag genomfördes i februari 2022. Förslaget till klimat- och miljöstrategi har omarbetats i 

enlighet med vad som då framkom. Förändringarna består i att fokusområdet ”Äta hälsosamt” 

har förtydligats med att det avser mer varierad kost samt att kommunens måltidsriktlinjer utgör 

ett av de styrdokument som har tydlig koppling till klimat- och miljöstrategin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-21 

Förslag till Klimat- och miljöstrategi 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimat- och miljöstrategi 2030, som ersätter ”Energiplan för 

Munkedals kommun” (Dnr KS 2012-388), ”Lokala miljömål” och ”Strategiplan för 

miljömålsarbetet” (Dnr KS 2012-374) och ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils 

kommuner” (Dnr KS 2015-360). 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimat- och miljöstrategi 2030, som ersätter ”Energiplan för 

Munkedals kommun” (Dnr KS 2012-388), ”Lokala miljömål” och ”Strategiplan för 
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miljömålsarbetet” (Dnr KS 2012-374) och ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils 

kommuner” (Dnr KS 2015-360). 
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Handläggare: 

Eva Kläppe Hellström 

Processutvecklare 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Klimat- och miljöstrategi 2030 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimat- och miljöstrategi 2030, som ersätter 

”Energiplan för Munkedals kommun” (Dnr KS 2012-388), ”Lokala miljömål” och 

”Strategiplan för miljömålsarbetet” (Dnr KS 2012-374) och ”Miljöpolicy för Sotenäs, 

Munkedal och Lysekils kommuner” (Dnr KS 2015-360).  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till klimat- 

och miljöstrategi (KS 2019-09-09, § 101). Förslaget presenterades vid 

kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 och blev återremitterat ”för att 

kommunstyrelsen på en dialogdag ska kunna diskutera innehållet i strategin för 

omarbetning så att den överensstämmer med de lokala förutsättningarna” (KS 

2021-02-08, § 14). En dialogdag har genomförts och förslaget till klimat- och 

miljöstrategi har justerats i enlighet med vad som då framkom.  

Bakgrund 

Kommunen har fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023. De bygger på 

kommunens vision, hållbar utveckling och fossilfrihet 2030. Ett av målen handlar 

om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska bidra till minskad 

klimatpåverkan. Med utgångspunkt i inriktningsmålet beslutade kommunstyrelsen 

att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till klimat- och miljöstrategi under 2020 

(KS 2019-09-09, § 101). Förslaget presenterades vid kommunstyrelsens 

sammanträde i februari 2021 och blev återremitterat ”för att kommunstyrelsen på 

en dialogdag ska kunna diskutera innehållet i strategin för omarbetning så att den 

överensstämmer med de lokala förutsättningarna” (KS 2021-02-08, § 14). 

En dialogdag genomfördes i februari 2022. Förslaget till klimat- och miljöstrategi 

har omarbetats i enlighet med vad som då framkom. Förändringarna består i att 

fokusområdet ”Äta hälsosamt” har förtydligats med att det avser mer varierad kost 

samt att kommunens måltidsriktlinjer utgör ett av de styrdokument som har tydlig 

koppling till klimat- och miljöstrategin. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling 

Social dimension 

Barnkonventionen handlar om att barn ska få möjlighet att känna sig trygga och 

kunna utveckla sin fulla potential, genom sina rättigheter. Med en tydlig styrning 
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för ett miljömässigt hållbart Munkedal skapas förutsättning för både trygghet och 

möjlighet för barn att utveckla sin fulla potential i en god miljö. 

Det finns en tydlig koppling mellan miljö och folkhälsa. Strategins fokus att resa 

miljövänligt, äta hälsosamt, förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt samt 

klimatsmart har tydlig positiv effekt på folkhälsan. 

Miljömässig dimension 

Strategin tydliggör kommunens mål och behov av insatser inom klimat- och 

miljöområdet, inklusive energiplanering. Strategins fokus att resa miljövänligt, äta 

hälsosamt, förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt samt klimatsmart har tydlig 

positiv effekt på miljön. Förslaget är helt i linje med kommunens vision och 

inriktningsmål att minska klimatpåverkan. 

Ekonomisk dimension 

Alla förändringar som genomförs för att bidra till måluppfyllelsen ska genomföras 

inom befintliga budgetramar. Det kan innebära att omprioriteringar måste göras.  

Realiserandet av strategin kan innebära positiva effekter för ekonomin på lång sikt. 

De åtgärder som vi avstår ifrån idag riskerar att bli mer omfattande och dyrare att 

genomföra senare. 

Bilaga 

Förslag till Klimat- och miljöstrategi 2030, med vattenstämpeln ”Förslag 2022-02-

21” 

Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Administrativ chef 

VD helägda kommunala bolag 
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Inledning 

Klimatförändringarna är de mest allvarliga miljöhoten – både lokalt och 

globalt. Vi får allt mer nederbörd, fler och mer kraftfulla stormar, torka, 

översvämningar och höjda havsvattennivåer. Olika sorters extremväder 

påverkar kommunens möjlighet att utföra sitt uppdrag, vilket får 

konsekvenser för både invånare och medarbetare. Klimatförändringarna 

minskar den biologiska mångfalden, som är ett av de största globala 

miljöproblemen. Förlusten av biologisk mångfald förvärrar i sin tur effekterna 

av klimatförändringarna ännu mer. Klimatförändringarna är också ett stort 

säkerhetspolitiskt hot, med risk för ökade motsättningar och konfliktrisker 

som framför allt handlar om färskvatten, förnyelsebara naturresurser och 

migration. 

Denna klimat- och miljöstrategi gäller för hela kommunorganisationen och 

dess helägda bolag, som ska vara en förebild för alla som bor och verkar i 

kommunen. 

Kommunens energiplan ingår i denna klimat- och miljöstrategi. 

Kommunen – den lokala klimatanpassaren 

Ett hållbart Munkedal ur ett klimat- och miljöperspektiv innebär att vi är 

klimatsmarta. Arbetet med hållbar utveckling ska därför integreras i det 

dagliga arbetet – det är inte ett projekt som sköts vid sidan om ordinarie 

verksamhet.  

Det kostar att ställa om för att rädda miljön och för att minska effekterna av 

klimatförändringarna, som är en av de utmaningar som Agenda 2030-

delegationen har konstaterat ”inom en nära framtid är förenade med så stora 

kostnader för samhället att Sverige inte har råd att inte agera”. 

Det behöver läggas större vikt vid klimatansvar i exempelvis beslut om 

lokalisering av och logistik inom verksamheter. Ju mindre klimatpåverkan, 

desto lägre kostnader för klimatanpassningar. Ökade temperaturer innebär 

ökad avrinning med risk för översvämningar, skred, skadeorganismer och 

smittbärare, men även risk för ökad torka. Med ökad nederbörd riskerar 

vattentäkter att förorenas och ledningsbrott att inträffa i va-nät, medan 

torrare perioder ökar risken för torka och vattenbrist. Klimatförändringarna 

leder till nya risker och sårbarheter. För att minska konsekvenserna av 

klimatförändringarna behöver all samhällsplanering fokusera på hållbarhet, 

energianvändningen effektiviseras samt användningen av förnyelsebara 

bränslen och förnyelsebar el öka. 

En hållbar energiplanering minskar ohälsa, negativa miljökonsekvenser och 

ekonomiska kostnader. Strategiskt klimat- och miljöarbete är således viktigt 

för utvecklingen och i förlängningen för ett gott liv i Munkedal. 
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De åtgärder som vi avstår ifrån idag riskerar att bli dyrare att genomföra 

senare. Det gäller både offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och enskilda 

invånare. Klimatåtgärderna innebär även goda möjligheter till positiva 

effekter, som till exempel för hälsa, miljö och sysselsättning. 

Vår omvärld 

FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling, som en del av Agenda 

2030. Agendan är en sammanfattning av de samhällsutmaningar som vi står 

inför, utmaningar som måste lösas gemensamt eftersom de påverkar 

varandra. Hållbar utveckling innebär att man tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov. Det handlar om livskvalitet, för alla – nu och i framtiden. Det sker 

utifrån tre perspektiv: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social 

hållbarhet handlar om välbefinnande, behov och rättigheter samt rättvisa och 

makt. Miljömässig hållbarhet handlar om att hålla oss inom de gränser som 

ekosystemen klarar av, och att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt. 

Den ekonomiska utvecklingen är till för att skapa förutsättningar för ekologisk 

och social utveckling, och får inte innebära negativa konsekvenser för social 

eller miljömässig hållbarhet. Ekonomin är därför bara ett medel, en 

möjliggörare, för att nå den hållbara utvecklingen. Utvecklingen är hållbar när 

dessa tre stämmer överens med varandra. 

 

Utvecklingen är hållbar när de tre perspektiven är i balans 

FN:s klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, handlar om att världens länder 

ska arbeta för att inte medeltemperaturen på jorden ökar mer än 2 grader, 

och att man ska anstränga sig för att ökningen ska stanna på 1,5 grad. Det 

ska göras genom att minska klimatutsläppen. 

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för Europeiska unionen (EU) och 

Sverige. 2050 ska Europa vara klimatneutralt, enligt EU:s strategiska vision. 

2030 ska den svenska fordonsflottan vara fossilfri. 2045 ska Sverige inte ha 

några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 
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Det är bråttom att bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa.i 

Därför har EU tagit fram ett nytt miljöhandlingsprogram. Syftet är att skynda 

på klimatneutralitet, resurseffektivitet och att organisera ekonomin så att de 

skador som människan har orsakat miljön kan läka. Programmet fokuserar på 

att minska utsläppen av växthusgaser till 2030, klimatneutralitet 2050, 

minska sårbarhet för klimatförändringar, cirkulär ekonomi, noll utsläpp av 

föroreningar, biologisk mångfald samt minska miljö- och klimatpåverkan i 

produktion och konsumtion. 

Målet för Sveriges miljöpolitik är att nästa generation ska få ett samhälle där 

de stora miljöproblemen är lösta, utan att det påverkar människor utanför 

Sveriges gränser negativt (generationsmålet). För att nå generationsmålet 

har det tagits fram 16 miljökvalitetsmål. Dessa beskriver det tillstånd som ska 

nås, bland annat begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ett rikt odlingslandskap 

och ett rikt växt- och djurliv. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen 

mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. 

Näringslivet har i många fall kommit mycket längre än offentlig sektor. Bland 

annat genom att anpassa sin produktion och konsumtion. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen har tagit 

fram strategin Klimat 2030, med målet att vara en fossiloberoende region till 

år 2030. Det innebär att de totala utsläppen av växthusgaser i Västra 

Götaland ska minska med 80 procent till år 2030, jämfört med 1990. 

Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i 

världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Arbetet för ett 

fossiloberoende fokuserar på fyra områden: 

- Hållbara transporter 

- Klimatsmart och hälsosam mat 

- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. 

Alla kommuner i Västra Götaland har skrivit på Klimat 2030, och därmed ställt 

sig bakom klimatmålet att vara fossiloberoende 2030. 

Utsläppen av koldioxid är 9 ton per person och år i Sverige. Dessa är 

fördelade på 6 ton inom privat konsumtion och 3 ton inom offentlig 

konsumtion. Utsläppen från privat konsumtion kommer framför allt från 

transporter, livsmedel och boende. Utsläppen från det offentliga kommer från 

konsumtion och investeringar, exempelvis byggnader och maskiner. För att 

nå 2-gradersmålet bör utsläppen totalt sett inte vara mer än 1 ton koldioxid 

per person och år. 
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Munkedal – vision och mål 

Munkedal – mer av livet. En hållbart 

växande kommun med engagerade 

invånare. Här tar vi oss an framtidens 

utmaningar tillsammans! 

Vision 2025 

Visionen innebär att Munkedal ska vara en hållbart växande kommun med en 

kreativ och spännande miljö där människor känner sig välkomna, trivs med 

livet, är delaktiga, handlingskraftiga och stolta. Munkedal har skrivit under 

Klimat 2030 och att vara en fossilfri gränsregion 2030, tillsammans med 

övriga kommuner i Fyrbodal och de norska länen Östfold och Follo. 

Munkedal har tagit fram fyra inriktningsmål för 2020-2023. De bygger på 

kommunens vision, hållbar utveckling och fossilfrihet 2030. Ett av 

inriktningsmålen berör miljöperspektivet av hållbar utveckling: 

Munkedal ska bidra till minskad 

klimatpåverkan 

Inriktningsmål 2020-2023, 

miljöperspektivet 

Inriktningsmålet innebär att vi framför allt arbetar med det globala 

hållbarhetsmålet (globalt mål) 13. Bekämpa klimatförändringarna. Eftersom 

de globala målen är integrerade och odelbara berörs samtliga mål, men fokus 

ligger på mål 13. 

För att begränsa klimatförändringarna behöver klimatutsläppen minska. 

Därför har vi valt att prioritera det strategiska klimat- och miljöarbetet på 

löftet om att vara en fossiloberoende 2030ii, med inriktning på det som 

orsakas av kommunorganisationens verksamheter.  
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Munkedals miljömål 2030 

Utsläppen av koldioxid från kommunorganisationens egna verksamheter har 

minskat med 80 procent, jämfört med 1990.iii 

Fokusområden 

Klimatsmarta val behöver underlättas för att vi ska nå vårt miljömål. 

Kommunen har därför valt att fokusera på fyra områden: 

- Resa miljövänligt 

- Äta hälsosamt 

- Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt 

- Klimatsmarta byggnader. 

Vart och ett av fokusområdena har koppling till de globala hållbarhetsmålen. 

Fokusområde Koppling till de globala 

hållbarhetsmålen 

Resa miljövänligt 

- Minimera antal resor. 

- Undvik resor med motordrivna 

fordon. 

- Välj cykel eller promenera när du 

kan. 

- Samåk eller åk med kollektivtrafik. 

- Samordna transporter. 

- Kommunens fordon är fossilfria. 

- Effektivt nyttjande av kommunens 

fordon. 

 

Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

Mål 11. Hållbara städer och samhällen 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Äta hälsosamt 

- Minskat matsvinn. 

- Mer närodlat på tallriken. 

- Mer varierad kost på tallriken. 

 

Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

Mål 12. Hållbar konsumtion och 

produktion 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Mål 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald 
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Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt 

- Flergångsprodukter istället för 

engångsprodukter. 

- Förebygg och minimera mängden 

avfall. 

- Återbruka och återanvänd, hyr och 

samäg inom och mellan 

förvaltningar. 

 

Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

Mål 12. Hållbar konsumtion och 

produktion 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Klimatsmarta byggnader 

- Energieffektivisera. 

- Producera sol-el. 

- Beräkna klimatbelastning över 

livscykeln vid byggnation. 

- Planera för en hållbar 

samhällsstruktur. 

 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

Mål 11. Hållbara städer och samhällen 

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Sammanställning av fokusområden och kopplingen till de globala hållbarhetsmålen. 

Inspiration till fokusområdena är hämtad från Klimat 2030. 

Önskade effekter 

De positiva effekterna av att vårt miljömål uppnås kan ses i samtliga tre 

perspektiv av hållbar utveckling: 

 Miljömässig 

hållbarhet 

Social hållbarhet Ekonomisk 

hållbarhet 

Resa 

miljövänligt 

Energieffektivt 

Minskad 

klimatpåverkan 

Förbättrad hälsa Minskade 

kostnader för resor 

Minskade 

kostnader för 

transporter 

Äta 

hälsosamt 

Energieffektivt 

Minskat matsvinn 

Minskade utsläpp från 

transporter 

Minskad 

klimatpåverkan 

Förbättrad hälsa Minskade 

matkostnader 

Minskade 

kostnader för 

transporter 
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Förbruka 

sparsamt, 

förnybart och 

cirkulärt 

Färre naturresurser 

förbrukas 

Minskade utsläpp från 

transporter 

Minskad 

klimatpåverkan 

Förbättrad hälsa Minskade 

investeringskostna

der 

Klimatsmarta 

byggnader 

Energieffektivt 

Närproducerad energi 

Minskad 

klimatpåverkan 

Förbättrad hälsa Minskade 

energikostnader 

Minskade 

förvaltningskostna

der 

Effekter av uppnått miljömål i Munkedals kommun 

Aktiviteter 

Alla nämnder och helägda kommunala bolag ska ta fram aktiviteter som går 

att följa upp, för minskade koldioxidutsläpp från transporter, med fokus på 

resa miljövänligt, äta hälsosamt, förbruka sparsamt och cirkulärt samt 

klimatsmarta byggnader. Aktiviteterna ska kunna mätas och följas upp 

årligen. Förvaltningarnas aktiviteter ska skrivas in i aktivitetsplanen, enligt 

nedan. 

Varje år tar nämnderna fram verksamhetsplaner för kommande år. Dessa 

beskriver de verksamheter som nämnderna är ansvariga för och är ett stöd 

för planering, styrning och ledning för att nå verksamhetsmålen. Utifrån 

verksamhetsplanen tar förvaltningen fram en aktivitetsplan där arbetet 

specificeras. I aktivitetsplanen lyfts aktiviteter som ska leda till att nå 

verksamhetsmål och vad som framgår av andra beslutade styrdokument. 

Energiplan 

Varje kommun ska ha en aktuell energiplan, både för den egna organisationen 

och för det geografiska området. Den ska innehålla frågor om försörjning, 

distribution och användning av energi. Planen ska underlätta samordning av 

olika aktörers insatser, för en hållbar energisituation i Munkedal. Energiplanen 

visar kommunens viljeinriktning i samverkan med näringsliv och invånare på 

de områden där den kommunala organisationen bara delvis är ansvarig för 

frågorna. 

Energiplanens koppling till de globala målen är framför allt mål 7. Hållbar 

energi för alla. 

Munkedal ska ha ett hållbart och säkert system för tillförsel, distribution och 

användning av energi. På så sätt skapar vi en trygg och attraktiv kommun 
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med minskad klimatpåverkan. Energiförsörjningen ska vara tillräcklig och 

säker samt ha en målsättning om att vara regionalt oberoende av omvärlden. 

Energianvändningen per invånare behöver minska. Det kan ske genom en 

målmedveten samhällsplanering och ett aktivt arbete med energihushållning 

samt information om miljö och energi. 

Energiplaneringen är en del av underlaget i kommunens översiktsplanering. 

Det innebär att vi kopplar samman strategisk bebyggelseutveckling och 

energianvändning i ett tidigt skede. Energiplaneringen även underlag för 

detaljplanering för om- och nybyggnation. På så sätt bidrar kommunen till den 

omställning som krävs för att leva klimatsmart för dem som bor och verkar i 

vår kommun. 

Fastighetsägare är ansvariga att se till att värmedistributionen i fastigheterna 

fungerar vid exempelvis elavbrott och behöver därför en beredskap för 

eventuellt reservsystem för värmedistribution och reservkraftsystem. Inom 

omsorgens verksamheter är personalen extra viktig vid ett el- eller 

värmeavbrott. Därför ska det finnas en tydlig prioriteringsordning för insatser 

som är viktigast för brukarna. 

Kommunen har en viktig roll för energianvändningens inverkan på miljö, hälsa 

och hushållning av resurser. All personal har ansvar för kommunens 

energianvändning. 

Uppföljning 

Klimat- och miljöstrategin följs upp varje år, i samband med årsbokslutet. 

Fördjupad uppföljning sker per 2024 och 2029. 

Revidering 

Klimat- och miljöstrategin ska aktualiseras för eventuell revidering när nya 

inriktningsmål har fastställts för perioderna 2024-2027 respektive 2028-2031. 

Koppling till målprocess och styrande 

dokument 

Klimat- och miljöstrategin är ett styrande dokument som utgör underlag för 

övergripande planer, budget samt nämndernas och de helägda bolagens 

verksamhetsplanering. Strategin ersätter ”Energiplan för Munkedals kommun” 

(Dnr KS 2012-388), ”Lokala miljömål” och ”Strategiplan för miljömålsarbetet” 
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(Dnr KS 2012-374) och ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils 

kommuner” (Dnr KS 2015-360). 

De aktiviteter som konkretiseras utifrån klimat- och miljöstrategin ska in i 

nämndernas aktivitetsplaner för verksamhetsåret, i enlighet med 

målprocessen. De helägda kommunala bolagen ska samla sina aktiviteter på 

motsvarande sätt. 

Kommunfullmäktige antar en budget med flerårsplan varje år. Budgeten är 

överordnad andra kommunala styrdokument. Det finns flera andra 

kommunala styrdokument som har en tydlig koppling till klimat- och 

miljöstrategin, utöver budgeten. Det handlar exempelvis om översiktsplan, 

bostadsförsörjningsplan, vindbruksplan, va-strategi, avfallsplan, 

upphandlingspolicy, lokalförsörjningsplan, beredskapsplaner och 

måltidsriktlinjer. 

i Strategisk agenda antagen av Europeiska rådet 2019-06-20. 
ii Fossiloberoende innebär en minskning med 80 procent av utsläppen jämfört med år 1990. 
iii Egentligen koldioxidekvivalenter, som är en summering av olika växthusgaser som omräknats 

till ett gemensamt mått. 
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§ 58 Dnr 2021-000224  

Svar på ny motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att godkänna inkommen motion från Karin 

Blomstrand och Göran Nyberg (L) ” Motion om ökad tillgänglighet”.   

Motionen behandlar tillgänglighetsfrågor och att Munkedals kommun har påbörjat ett bra arbete 

med att öka tillgängligheten inom många frågor. Bla via hemsida med talsyntes samt via en 

tillgänglighetsdatabas som uppdateras och även via åtgärder för handikappanpassade badplatser. 

Motionären menat att åtgärderna kan bli flera och för att utveckla arbetet vidare via denna 

motion.  

Motionärerna yrkar på:  

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. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga projekt som hanteras inom 

nämndens ansvarsområde och följer de krav som ställs i samband med nybyggnation. Att anpassa 

alla lokaler och byggnader för hörselnedsatta eller helt döva utöver det som är lagstadgat 

kommer innebära utökade kostnader som inte går att uppskatta på förhand. Lokaler och 

byggnader förses inte med den typen av utrustning förens behovet uppstår. Dock krävs det 

ständig utveckling inom orådet och förbättringar kan alltid göras för att höja tillgängligheten 

inom kommunen ytterligare i alla delar, både inom nybyggnation och befintliga lokaler, och 

anpassning av lokaler utöver vad som är lagstadgat kan med fördel implementeras då behov 

uppstår.     

På samhällsbyggnadsnämnden 20210823 beslutade nämnden att uppdra förvaltningen att ta 

fram en rutin för utökat samarbete med Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala 

Handikapprådet för att utöka och säkerställa ett tätare samarbete. Dialog med råden angående 

ny rutin har hållits och de välkomnar ett tätare samarbete i vissa delar och omfattning men kan 

inte garantera att de kan medverka i alla projekt fullt ut. Dock kommer de ges möjligheten att 
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vara involverade i samtliga projekt via ny framarbetad rutin som kommer implementeras under 

2022.  

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2022-02-19 § 16 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse till beslut 2022-02-18 

Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att anse andra attsatsen som 

besvarad.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner att 

kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att anse andra attsatsen som 

besvarad.    
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Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-18 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2021-000166  

Ny Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20211129 att godkänna inkommen 

motion från Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ” Motion om ökad 

tillgänglighet”.   

Motionen behandlar tillgänglighetsfrågor och att Munkedals kommun har 

påbörjat ett bra arbete med att öka tillgängligheten inom många frågor. 

Bla via hemsida med talsyntes samt via en tillgänglighetsdatabas som 

uppdateras och även via åtgärder för handikappanpassade badplatser. 

Motionären menat att åtgärderna kan bli flera och för att utveckla 

arbetet vidare via denna motion.  

 

Motionärerna yrkar på:  

 

* 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. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga 

projekt som hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav 

som ställs i samband med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och 

byggnader för hörselnedsatta eller helt döva utöver det som är 

lagstadgat kommer innebära utökade kostnader som inte går att 

uppskatta på förhand. Lokaler och byggnader förses inte med den typen 

av utrustning förens behovet uppstår. Dock krävs det ständig utveckling 

inom orådet och förbättringar kan alltid göras för att höja tillgängligheten 

inom kommunen ytterligare i alla delar, både inom nybyggnation och 

befintliga lokaler, och anpassning av lokaler utöver vad som är 

lagstadgat kan med fördel implementeras då behov uppstår.     
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Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-18 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

På samhällsbyggnadsnämnden 20210823 beslutade nämnden att uppdra 

förvaltningen att ta fram en rutin för utökat samarbete med Kommunala 

pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet för att utöka och 

säkerställa ett tätare samarbete. Dialog med råden ang ny rutin har 

hållits och de välkomnar ett tätare samarbete i vissa delar och 

omfattning men kan inte garantera att de kan medverka i alla projekt 

fullt ut. Dock kommer de ges möjligheten att vara involverade i samtliga 

projekt via ny framarbetad rutin som kommer implementeras under 

2022.  

 

Beslutsunderlag   

Tjänsteskrivelse 20220201   

Beslut i KF 20211129 §96 – Ny motion från Liberalerna om ökad 

tillgänglighet  

Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet    

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att 

anse andra attsatsen som besvarad.    

   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att 

anse andra attsatsen som besvarad.    

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef, för kännedom  

Kommunsekreteraren, för vidare hantering 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-02-01 

 

Dnr: SBN  

  

Handläggare: 

Elisabeth Linderoth 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Motion om ökad tillgänglighet  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att anse andra 

attsatsen som besvarad.    

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 20211129 att godkänna inkommen motion från 

Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ” Motion om ökad tillgänglighet”.   

Motionen behandlar tillgänglighetsfrågor och att Munkedals kommun har påbörjat 

ett bra arbete med att öka tillgängligheten inom många frågor. Bla via hemsida 

med talsyntes samt via en tillgänglighetsdatabas som uppdateras och även via 

åtgärder för handikappanpassade badplatser. Motionären menat att åtgärderna kan 

bli flera och för att utveckla arbetet vidare via denna motion.  

 

Motionärerna yrkar på:  

 

 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. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga projekt som 

hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav som ställs i samband 

med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och byggnader för hörselnedsatta eller 

helt döva utöver det som är lagstadgat kommer innebära utökade kostnader som 

inte går att uppskatta på förhand. Lokaler och byggnader förses inte med den typen 

av utrustning förens behovet uppstår. Dock krävs det ständig utveckling inom 

orådet och förbättringar kan alltid göras för att höja tillgängligheten inom 

kommunen ytterligare i alla delar, både inom nybyggnation och befintliga lokaler, 

och anpassning av lokaler utöver vad som är lagstadgat kan med fördel 

implementeras då behov uppstår.     
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Munkedals kommun 
Datum 

2022-02-01 
 

SBN  
Sida 

2(2) 

 

På samhällsbyggnadsnämnden 20210823 beslutade nämnden att uppdra 

förvaltningen att ta fram en rutin för utökat samarbete med Kommunala 

pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet för att utöka och säkerställa ett 

tätare samarbete. Dialog med råden ang ny rutin har hållits och de välkomnar ett 

tätare samarbete i vissa delar och omfattning men kan inte garantera att de kan 

medverka i alla projekt fullt ut. Dock kommer de ges möjligheten att vara 

involverade i samtliga projekt via ny framarbetad rutin som kommer implementeras 

under 2022.  

 

Beslutsunderlag   

Tjänsteskrivelse 20220201   

Beslut i KF 20211129 §96 – Ny motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet  
Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Beslut enligt förvaltningens förslag genererar inga utökade kostnader inom 

projektens genomförande men dock en större insats från förvaltningens sida och 

från de kommunala rådens sida.  

 

Ett bifallande av första attsatsen kan komma att leda till utökade kostnader inom 

projekten samt inom upprätthållande av tillgänglighetsanpassningen i befintliga 

lokaler då det innebär viss höjning av nivån.  

Barnkonventionen  

Beslut enligt förvaltningens förslag förändrar inte situationen åt något håll då 

arbetet fortsätter likt dagens rutiner gällande barn och unga. När särskilda behov 

uppstår inom våra verksamheters lokaler tas dessa om hand och ändamålsenliga 

åtgärder genomförs. Ett bifallande av motionen skulle ge en ökad positiv inverkan 

för barn och unga då samtliga lokaler var fullt utrustade innan behovet uppstår.  

Inga ytterligare konsekvenser 

Elisabeth Linderoth  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadschef, för kännedom 

Kommunsekreteraren, för vidare hantering 
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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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§ 48 Dnr 2022-000080  

Ombudsinstruktion 2021 - Vadholmen 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat landar på -630 tusen kr. 

Det negativa resultatet är hänförligt till en saneringskostnad av mark. 

Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.  

Markberedningar pågår på Sohlbergsområdet för att möjliggöra uppförandet av bostäder och 

lokaler för verksamheter.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  

2. Godkänner föreslagen disposition av resultatet  

3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  

2. Godkänner föreslagen disposition av resultatet  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-02-28 

 

Dnr: KS 2022-000080 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

 

Ombudsinstruktion 2021 – Vadholmen 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultatet  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    

Sammanfattning 

Årets resultat landar på -630 tkr. 

Det negativa resultatet är hänförligt till en saneringskostnad av mark. 

Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.  

 

Markberedningar pågår på Sohlbergsområdet för att möjliggöra uppförandet av 

bostäder och lokaler för verksamheter.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Det negativa resultatet försvagar bolagets ekonomiska ställning. 

 

Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 
 

Styrelsen avger följande årsredovisning 
 

 
Innehåll    Sida 

 
- förvaltningsberättelse  2 

- resultaträkning   3 
- balansräkning   4 

- tilläggsupplysningar  5 

 
Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom 

parentes avser föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 
Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Bolaget ska förvalta och utveckla fastigheter i Munkedals kommun för bostäder och 

verksamheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Munkedals 

kommun. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Detaljplanearbete för ”Sohlbergs-område” har avslutats. En markanvisningstävling har 

genomförts och en ”vinnare” har utsetts. Diskussioner om avtal, tidpunkt för byggnation 

etc pågår. Två dotterbolag har bildats – ett för varje byggrätt. 

 

Moderföretag 

Bolaget ägs till 100 % av Munkedals kommun, org nr 212000–1330, säte Munkedal. 

 

 
Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning, tkr 0 27 281 308 299 
Resultat efter finansiella poster, tkr -630 -526 17 49 487 
Soliditet, % 55,5 98,9 93,7 92,4 90,1 
* Förlängt räkenskapsår 201509–201612    

  

 

 
 

Förändringar av eget kapital 
 

 

 Aktiekapital 
Balanserat 

resultat 
Årets resultat Totalt 

Ingående 50 000 1 908 592 -525 933 1 432 659 

Aktieägartillskott    0 

Omföring av föregående års 

resultat 
 -525 933 525 933 0 

Årets resultat   -629 618 -629 618 

Belopp vid årets utgång 50 000 1 382 659 -629 618 803 042 

 

 
 

 
Förslag till resultatdisposition  

 
Till årsstämman förfogande står följande 

vinstmedel:   
Balanserat resultat  -30 490 

Aktieägartillskott  1 413 150 

Årets resultat  -629 618 

Totalt  753 042 

  
 

Styrelsen föreslår att i ny räkning balansera 
 

753 042 
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Resultaträkning 
 

 
 

      

    Not   
2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

      

Rörelseintäkter      

Nettoomsättning    0 26 907 

Övriga rörelseintäkter     0 

Summa rörelseintäkter    0 26 907 

      

Rörelsekostnader      

Övriga externa kostnader    -572 226 -504 613 

      

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  2  -57 392 -48 226 

Summa rörelsekostnader    -629 618 -552 840 

      

Rörelseresultat    -629 618 -525 933 

      

Finansiella poster    0 0 

      
Resultat efter finansiella 
poster    -629 618 

 
-525 933 

      

Resultat före skatt    -629 618 -525 933 

      

Skatter      

Skatt på årets resultat    - - 

      

Årets resultat    -629 618 

 
        -525 933 
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Balansräkning 
 

    Not   
2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01   
2020-12-31 

 

TILLGÅNGAR     

      
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 2    1 317 475 1 374 867 

   
 
  

Finansiella anläggningstillgångar  
  

Andelar koncernföretag   50 000 0 

      
Summa anläggningstillgångar  1 367 475 1 374 867 

      
Omsättningstillgångar    

      
Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar   20 822 9 327 

Fordran Munkedals kommun  33 437 62 572 

Fordran koncernbolag  
 21 750 0 

      
Kortfristiga placeringar     
Kassa Bank   2 305 3 305 

      
Summa omsättningstillgångar  78 314 75 204 

      
Summa tillgångar   1 445 789 1 450 071 

      

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

      
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital, 50 000 aktier   50 000 50 000 

Summa bundet eget kapital  50 000 50 000 

      
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat   -30 490 495 443 

Aktieägartillskott   1 413 150 1 413 150 

Årets resultat 3  -629 618 -525 933 

Summa fritt eget kapital   753 042 1 382 660 

      
Summa eget kapital   803 042 1 432 660 
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Långfristiga skulder   
  

Skuld Munkedals kommun   407 614             0 

Summa långfristiga skulder                 407 614           0 
 

Kortfristiga skulder     
Skuld Munkedals kommun  200 000 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 133 17 411 

Summa kortfristiga skulder  235 133 17 411 

      
Summa eget kapital och skulder  1 445 789 1 450 071 

      
      

      

Tilläggsupplysningar 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 

Årsredovisning i mindre aktiebolag 

 
Fordringar och skulder  
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de 

beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 

om annat ej anges. 

 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar.                                                                                                       

                  
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde 

om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade 

nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader   25 år 

Mark    - 

Markanläggning 20 år 

 

Upplysningar till balansräkningen 
Not 2 Byggnader och mark 
 

 

   

 

2021-01-01 - 

2021-12-31 

2020-01-01 - 

2020-12-31 

   
Byggnader och mark   
Ingående anskaffningsvärden    1 455 498           1 194 232     

Inköp/omklassificeringar               -             757 607 

Försäljningar/utrangeringar                   -           -  496 341 

Utgående anskaffningsvärden    1 455 498            1 455 498 

   
Ingående avskrivningar -     80 631     -116 783 

årets avskrivningar     -      57 392     -48 266 

Försäljningar/utrangeringar               -     84 418 

Utgående avskrivningar -     138 023     -80 631 
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Redovisat värde    1 317 475    1 374 867 

 

Not 3 Resultatdisposition 

 
 

 
Förslag till resultatdisposition  
Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserat resultat  -30 490 

Aktieägartillskott  1 413 150 

Årets resultat  -629 618 

Totalt  753 042 

  
 

Styrelsen föreslår att i ny 

räkning balansera  
753 042 

 
 

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 

Försäljning av mark till dotterbolagen sker i februari månad. Försäljning av ett 

dotterbolag planeras ske under samma period till den utsedda vinnaren av 

markanvisningstävlingen.  

 

 
Munkedal  

 
 

 
 

 
Mats Tillander     

 

 
 

 
Vår revisionsberättelse har angivits  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Anders Linusson 
Auktoriserad revisor 

Ernst & Young AB 
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§ 49 Dnr 2022-000081  

Ombudsinstruktion 2021 - Rambo AB 

Sammanfattning av ärendet 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2021 visar på 

ett positivt resultat efter finansiella poster på 9,9 (6,3) miljoner kr.  

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 miljoner kr till 

aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.  
Investeringsutgifterna för året uppgick till 20,7 (10,4) miljoner kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Årsredovisning för RAMBO AB 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  

2. Godkänner föreslagen disposition av överskott  

3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  

4. Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  

2. Godkänner föreslagen disposition av överskott  

3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  

Godkänner ansvarsfrihet för VD 
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1(5) 

Datum 

2022-02-28 

 

Dnr: KS 2022-000081 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

 

Ombudsinstruktion 2021 - Rambo AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av överskott  

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  

 Godkänner ansvarsfrihet för VD 

    

Sammanfattning 

 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2021 visar på ett 

positivt resultat efter finansiella poster på 9,9 (6,3) mnkr. 

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 

aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 

 

Investeringsutgifterna för året uppgick till 20,7 (10,4) mnkr. 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera 

och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet 

såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin 

verksamhet att producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga 

energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra 

de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren/i ägarens ställe. 

 

 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Rambo firade sin 40 års dag och dessvärre förhindrade pandemin vår planerade 

pompa och ståt.  

 

Under året har avdelningschefen för Utveckling och kvalitet gått i pension och ny 

avdelningschef tillträdde under augusti månad. Under hösten har en miljöingenjör, 

driftschef (renhållningen) samt systemansvarig anställts. 

  

Året har fortsatt präglats av höga ersättningar för metall och well. 

 

För att hantera framtidens utmaningar inom digitalisering har Rambos IT-frågor 

flyttats över till avdelningen för kommunikation och kundservice. Där har 

organisationen stärkts upp med en systemansvarig som håller högt fokus på 

digitaliseringsfrågorna. 
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Digitaliseringsresan har fortsatt genom att implementera en centraliseringsfunktion 

av vågar på anläggningssidan där samtliga anläggningar ska sammankopplas 

centralt till anläggningen på Sivik i Lysekil. I korthet handlar den om att förbättra 

kontrollen över det avfallet som körs in och ut från anläggningarna. 

  

Under 2021 har Rambo fortsatt arbetat intensivt med lakvattenfrågan på Sivik. 

Arbete har dels skett genom konkreta åtgärder i den befintliga lakvattendammen 

och genom försök i ett pilotprojekt. Därutöver har mycket fokus lagts på det 

övergripande arbetet med framtagande av en lakvattenutredning inför beslut från 

Miljöprövningsdelegationen.  

 

Mätningar har utförts av deponigasläckaget från deponierna på Tyft och Hästeskeds 

avfallsanläggningar samt ett pilotprojekt med ett metanoxiderande filter har inletts 

på Hästesked. 

  

Inför införandet av hemsortering i fyrfackskärl i Sotenäs kommun har Rambo under 

året arbetat med framkomlighetsinventering för att säkerställa att kärlen kan 

tömmas på ett säkert sätt både för personal och boende. I trånga gränder och där 

fordonen inte har möjlighet att vända införs gemensamma kärl i kärlskåp.  

Från och med 2021 begär Rambo in slutbesked från ägarkommunerna vilket 

resulterat i att man i ett tidigare skede fångat upp nybyggda fastigheter och kunnat 

påföra renhållningsabonnemang. 

 

Under sommaren har Rambo och tjänstemän från Sotenäs kommun haft täta 

avstämningar gällande avfallshantering för verksamheter på Smögenbryggan. 

Samarbetet har varit bra och inneburit att man gemensamt har förbättrat 

hanteringen inför 2022. I Lysekils och Munkedals renhållningskollektiv har det 

insamlade matavfallet ökat med 16 respektive 75 ton som har gått till rötning och 

28 ton fler förpackningar per kommun som har gått till återvinning vilket innebär 

att mindre avfall har gått till förbränning. 

  

Ett projekt för införandet av passersystem i Rambos ägarkommuner har påbörjats 

där mycket handlat om att sätta upp struktur och kommunikation mellan berörda 

system. 

  

Under 2021 har avfallshanteringen arbetat aktivt med att få företagen som besöker 

Rambos återvinningscentraler att betala för sig vilket har genererat ökade intäkter. 

Anläggningarna Sivik och Hästesked har kompletterats med bommar till vågsystem 

och bommar till Hogenäs anläggning har monterats. 

  

Under året har insamlingen gjort en organisationsförändring med anledning av att 

trafikledarna har haft en hög arbetsbelastning under en längre tid som har påverkat 

arbetsmiljön negativt. Organisationen har utökats med en trafikledare och man har 

strukturerat om arbetet för driftscheferna vilket inneburit att antalet driftschefer 

minskats ner från fyra till tre. 

  

För att möta framtida behov har renhållningen i Munkedal utökats med en ny 

personalbyggnad där det nu finns faciliteter i form av lunchrum samt 

omklädningsmöjligheter för både kvinnor och män. Detta har förbättrat 

renhållningspersonalens arbetsmiljö och ökat trivseln samt att driftspersonalen kan 

arbeta närmare sin personalgrupp. 

  

Alla Rambos fordon körs nu efter digitala körlistor. Under året har man sett över 

och uppdaterat avvikelser för renhållningskollektiven vilket har förbättrat 

kommunikationen mellan chaufförer och administrativ personal samt inneburit ökad 

tydlighet gentemot Rambos hushållskunder. 
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Under våren 2021 inträffade två incidenter med brand i komprimatorbilar vid 

hämtning av återvinningsmaterial på återvinningsstationer (ÅVS). I det ena fallet 

började lasten att brinna vid hämtning av metallförpackningar och tack vare snabbt 

agerande av chaufför och brandkår förhindrades större skador. Vid den andra 

incidenten fick fordonet en del smältskador av värmen och fick bärgas från platsen.  

 

I december kom beslut om att ägarkommunerna via en extern aktör ska göra en 

genomlysning av bolaget gällande organisations effektivitet, där bland annat 

bolagets overheadkostnader ska analyseras. Vidare ska för- och nackdelar samt 

risker med att bolaget bedriver en omfattande konkurrensutsatt verksamhet 

belysas. 

 

Resultat 

Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 9,9 

mnkr. 

 

 

Resultat per affärsområde: 

 
Företagsledning och gemensam administration.  

Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 1,2 (1,0) mnkr som till största 

delen beror på minskade personalkostnader till följd av en pensionsavgång och att 

nyanställning därefter kom att dröja. Även tillsättning av systemansvarig kom att 

ske senare på året än planerat. På grund av Coronapandemins framfart har vissa 

planerade insatser under 2021 fått skjutas på framtiden bland annat Rambos 40 års 

jubileum. 

  

Affärsområde Avfallshantering  

Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas under 

affärsområde avfallshantering.  Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 6,4 

(5,8) mnkr. Totalt genomfördes investeringar med 11,5 (5,0) mnkr.  

Resultatet beror till stora delar på ökade besöksintäkter på anläggningar och ÅVC 

(återvinningscentral), höga ersättningsnivåer för metall- och well samt låg kostnad 

för träomhändertagande. Genom ökad utsortering har kostnader för 

omhändertagande av andra fraktioner minskat. Nytt avtal för matavfall har gett 

lägre kostnader. Genom införande av vägning i hjullastare har en högre 

kvalitetssäkring av våguppgifter nåtts.   

 

Större investeringar under året; tältlagerhall för MIljöhallen på Hogenäs, ny 

maskinhanterare på Tyft samt ny hjullastare på Sivik. På Hogenäs ÅVC har ett nytt 

köområde anlagts med ambitionen att ge en förbättrad och säker trafiksituation på 

väg 872. En ny infart till Hästeskeds ÅVC har färdigställts samt en ny plats för att 

samla in förpackningar ÅVS har anlagts strax utanför den nya infarten. 

 

 

 

Renhållningskollektiv  

Sammantaget redovisar kollektiven ett rörelseresultat på 0,6 (-2,3) mnkr. Totalt 

genomfördes investeringar på 1,2 (1,3) mnkr.  

Resultat per kollektiv:  

Lysekils 1,3 (0,9) mnkr  

Sotenäs 1,0 (0,3) mnkr  

Tanum -1,5 (-3,0) mnkr  

Munkedal -0,2 (-0,4) mnkr  

 

Resultatet påverkas positivt av högre materialersättningar och besöksavgifter på 

ÅVC. De pågående framkomlighetsinventeringarna i Sotenäs och Tanum har 

bidragit till ökade intäkter då man upptäckt fastigheter som tidigare har saknat 

renhållningsabonnemang. Sommarens ökade turism har inneburit fler tömningar 

98



Munkedals kommun 
Datum 

2022-02-28 
 

KS 2022-000081 
Sida 

4(5) 

 

både när det gäller container, molok och extra hämtningar. I Lysekil och Munkedal 

påverkas resultatet positivt av något lägre behandlingsavgifter till följd av att fler 

hushåll sorterar ut matavfall och förpackningar. I Tanum påverkas resultatet 

negativt på grund av beslut om lägre taxehöjningar än av Rambo föreslagen nivå 

samt att de började gälla från 1juni. Från och med 1 januari 2021 ingår endast 

slamuppdrag som tillhör det kommunala monopolet i kollektivens ansvar. Det har 

inte påverkat resultaten nämnvärt då även kostnaderna minskat i motsvarande 

omfattning.  

 

Affärsområde Insamling  

Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområde insamling.  

Insamlingen redovisar ett rörelseresultat på 1,7 (1,8) mnkr. Totalt genomfördes 

investeringar på 8,0 (4,1) mnkr.  

Resultatet påverkas negativt av höga reparationskostnader på grund av en 

föråldrad fordonspark, ökade bränslekostnader på grund av höga dieselpriser samt 

ökade kostnader för inhyrd personal framför allt under sommarperioden och vid 

långtidssjukskrivningar.  

Resultatet påverkas positivt av fler uppdrag inom FTI (förpacknings och 

tidningsinsamlingen), högre volymer på WWT (Wastewater Treatment) slam, fler 

uppdrag inom slamsugning och inom renhållningen i Sotenäs och Tanum tack vare 

påförda abonnemang.  

Under året har Insamlingen återinvesterat fyra nya fordon; två 2-facksbilar 

(renhållningen Tanum) samt två komprimatorbilar (FTI/företag). 

 
 

Investeringar 

Investeringsutgifterna uppgick till 27 mnkr. Soliditeten ligger på 55%.    

 

Intern kontroll 

Inget rapporterat. 

 

 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Under 2022 kommer arbetet med Siviks lakvattenrening att fortsätta. Fokus 

kommer att ligga på att testa olika reningsmetoder i olika pilotprojekt för att få 

underlag till vidare arbete under kommande år. Mycket utredningar och pilottester 

kvarstår och Rambo beräknar en ledtid på 4–6 år innan en komplett och godkänd 

lösning för rening av lakvattnet finns på plats. Beroende på utfallet av 

utredningarna kommer omfattningen och kostnaden för efterföljande arbete och 

installationer att variera. 

  

Från och med 1 januari 2022 ingår ansvaret för returpapper i det kommunala 

ansvaret. Det råder fortsatt stor osäkerhet om vad som kommer att hända med 

insamlings ansvaret samt ersättningen för resterande förpackningar. 

 

Under 2022 kommer arbetet med införandet av fastighetsnära insamling i Sotenäs 

kommun att gå in i en mer aktiv fas då förutsättningarna för införandet blir tydliga i 

och med att framkomlighetsinventeringen färdigställs. Inför uppstarten kommer en 

plockanalys att genomföras och en första informationstidning kommer att skickas 

ut till hushållen. Under 2022 kommer arbetet med framkomlighetinventering i 

Tanums kommun att påbörjas. 

 

Passersystemet som är upphandlat kommer succesivt monteras och färdigställas på 

samtliga ÅVC:er under 2022. Den 1 januari 2023 ska allt vara i full drift med 

regelverk på plats. På anläggningarna ska reglerade infarter monterat senast under 

sommaren 2022. 

  

Arbetet för att nå ett ökat återbruk kommer att intensifieras och de största 

insatserna kommer till en början att läggas i Lysekils Kommun. Förstudien 
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Munkedals kommun 
Datum 

2022-02-28 
 

KS 2022-000081 
Sida 

5(5) 

 

Kretsloppsparken visar goda förutsättningar för ett utökat och utvecklat återbruk av 

alla typer av inkommande material, dock med ett fokus mot bygg- och riv sektorn. 

Ett försök att starta upp ett bygg och riv återbruksarbete i Tanums Kommun på 

Tyfts anläggning är på gång. Farligt avfall från verksamheter kommer från och med 

den 1 januari 2023 endast att tas emot med avlämnarintyg. 

  

Hanteringen och återvinning av hård- och mjukplast har fortsatt stora utmaningar 

och betydande utvecklingsmöjligheter gällande utsortering och avsättning av 

materialet varför Rambo kommer att jobba mer målinriktat med detta i framtiden.  

Rambo ser en ekonomisk risk men också en möjlighet gällande ersättnings- och 

kostnadsnivåer inom framförallt metall, well, trä och brännbart. För material som 

går till förbränning kan utsläppsrätterna påverka kostnaderna avsevärt. Det ökade 

priset på bränsle kommer att ge ökade kostnader för transporter och även för det 

interna arbetet med våra arbetsmaskiner. Prisutvecklingen kommer att vara en 

osäkerhetsfaktor. 

 

Under 2022 och flera år framöver kommer Siviks avfallsanläggning att förändras 

genom att dag- och släckvattendammar anläggs som en del i det nya 

ianspråktagna tillståndet för anläggningen. WWT slam från Preemraff läggs i 

nuläget upp internt på Siviks avfallsanläggning för framtida användning för 

sluttäckning. Inom 1–2 år kommer Rambo dock att behöva transportera slammet 

vidare till annan slutförvaring/slutanvändning då man inte längre har möjlighet att 

ta emot dessa massor.  

 

Biosedimentslam på Hästesked tas avtalsenligt emot t o m april 2022, därefter sker 

ny upphandling. 

  

I början av 2022 kommer EDP Mobile det digitala systemet i Rambos fordon att 

uppdateras. Den nya versionen är ett avsevärt bättre system som kommer att 

underlätta arbetet för chaufförer och den administrativa personalen.  

Fordonsleverantörerna har börjat flagga om fördröjda leveranstider med anledning 

av Coronapandemin. Leveranstiderna är 12–18 månader beroende på val av chassi 

och påbyggnad. Detta får konsekvenser för den framtida planeringen och Rambo 

försöker i den mån det går att upphandla fordonen i ett tidigt skede för att fordonet 

ska vara på plats enligt lagd planering.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en 

utmaning att klara detta i och med investeringarna som gjort i ett nytt 

insamlingssystem. 

 

Det positiva resultatet stärker bolagets finansiella ställning 

Inga ytterligare konsekvenser 

Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
Org.nr. 556211–9007 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Regional Avfallshantering i Mellersta Bohuslän AB avger följande årsredovisning för 

räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i 

tkr. 

 

Föremålet för bolagets verksamhet 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed 

sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att 

producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets verksamhet. Bolaget 

är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

Flerårsjämförelse* 
      

       

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i SEK       

  2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning  188 495 173 969 167 320 165 697 161 055 

Res. efter finansiella poster  9 883 6 260 2 808 3 666 1 431 

Res. i % av nettoomsättningen  5,2 3,6 1,7 2,2 0,9 

Balansomslutning  182 322 169 205 179 836 153 797 142 738 

Soliditet (%)  55 54 48 55 58 

Medelantalet anställda  95 92 74 72 74 

Justerat eget kapital   99 903 91 432  86 654 84 774 82 284 

       

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

       

 

Ägarförhållanden 

 
Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (org. nr 556211–9007) är ett aktiebolag som bildades 1981 och ägs av 

Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner.  

 

Fördelning av aktiekapital 

 

    Aktiekapital, kr  Andel i %  Antal aktier 

 

Lysekils kommun   637 500   25   1275 

Sotenäs kommun   637 500   25   1275 

Tanums kommun   637 500   25   1275 

Munkedals kommun  637 500   25   1275 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Rambo firade sin 40 års dag och dessvärre förhindrade pandemin vår planerade pompa och ståt. 

Under året har avdelningschefen för Utveckling och kvalitet gått i pension och ny avdelningschef tillträdde under augusti månad. 

Under hösten har en miljöingenjör, driftschef (renhållningen) samt systemansvarig anställts. 

 

Året har fortsatt präglats av höga ersättningar för metall och well.  

 

För att hantera framtidens utmaningar inom digitalisering har Rambos IT-frågor flyttats över till avdelningen för kommunikation 

och kundservice. Där har organisationen stärkts upp med en systemansvarig som håller högt fokus på digitaliseringsfrågorna.  

 

Digitaliseringsresan har fortsatt genom att implementera en centraliseringsfunktion av vågar på anläggningssidan där samtliga 

anläggningar ska sammankopplas centralt till anläggningen på Sivik i Lysekil. I korthet handlar den om att förbättra kontrollen 

över det avfallet som körs in och ut från anläggningarna.  

 

Under 2021 har Rambo fortsatt arbetat intensivt med lakvattenfrågan på Sivik. Arbete har dels skett genom konkreta åtgärder i 

den befintliga lakvattendammen och genom försök i ett pilotprojekt. Därutöver har mycket fokus lagts på det övergripande arbetet 

med framtagande av en lakvattenutredning inför beslut från Miljöprövningsdelegationen.  

 

Mätningar har utförts av deponigasläckaget från deponierna på Tyft och Hästeskeds avfallsanläggningar samt ett pilotprojekt med 

ett metanoxiderande filter har inletts på Hästesked.  

 

Inför införandet av hemsortering i fyrfackskärl i Sotenäs kommun har Rambo under året arbetat med framkomlighetsinventering 

för att säkerställa att kärlen kan tömmas på ett säkert sätt både för personal och boende. I trånga gränder och där fordonen inte har 

möjlighet att vända införs gemensamma kärl i kärlskåp. 

 

Från och med 2021 begär Rambo in slutbesked från ägarkommunerna vilket resulterat i att man i ett tidigare skede fångat upp 

nybyggda fastigheter och kunnat påföra renhållningsabonnemang.  

Under sommaren har Rambo och tjänstemän från Sotenäs kommun haft täta avstämningar gällande avfallshantering för 

verksamheter på Smögenbryggan. Samarbetet har varit bra och inneburit att man gemensamt har förbättrat hanteringen inför 

2022. I Lysekils och Munkedals renhållningskollektiv har det insamlade matavfallet ökat med 16 respektive 75 ton som har gått 

till rötning och 28 ton fler förpackningar per kommun som har gått till återvinning vilket innebär att mindre avfall har gått till 

förbränning. 

 

Ett projekt för införandet av passersystem i Rambos ägarkommuner har påbörjats där mycket handlat om att sätta upp struktur och 

kommunikation mellan berörda system.  

 

Under 2021 har avfallshanteringen arbetat aktivt med att få företagen som besöker Rambos återvinningscentraler att betala för sig 

vilket har genererat ökade intäkter. Anläggningarna Sivik och Hästesked har kompletterats med bommar till vågsystem och 

bommar till Hogenäs anläggning har monterats.  

 

Under året har insamlingen gjort en organisationsförändring med anledning av att trafikledarna har haft en hög arbetsbelastning 

under en längre tid som har påverkat arbetsmiljön negativt. Organisationen har utökats med en trafikledare och man har 

strukturerat om arbetet för driftscheferna vilket inneburit att antalet driftschefer minskats ner från fyra till tre. 

 

För att möta framtida behov har renhållningen i Munkedal utökats med en ny personalbyggnad där det nu finns faciliteter i form 

av lunchrum samt omklädningsmöjligheter för både kvinnor och män. Detta har förbättrat renhållningspersonalens arbetsmiljö 

och ökat trivseln samt att driftspersonalen kan arbeta närmare sin personalgrupp.  

 

Alla Rambos fordon körs nu efter digitala körlistor. Under året har man sett över och uppdaterat avvikelser för 

renhållningskollektiven vilket har förbättrat kommunikationen mellan chaufförer och administrativ personal samt inneburit ökad 

tydlighet gentemot Rambos hushållskunder.   

 

Under våren 2021 inträffade två incidenter med brand i komprimatorbilar vid hämtning av återvinningsmaterial på  

återvinningsstationer (ÅVS). I det ena fallet började lasten att brinna vid hämtning av metallförpackningar och tack vare snabbt 

agerande av chaufför och brandkår förhindrades större skador. Vid den andra incidenten fick fordonet en del smältskador av  

värmen och fick bärgas från platsen.  
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I december kom beslut om att ägarkommunerna via en extern aktör ska göra en genomlysning av bolaget gällande organisations 

effektivitet, där bland annat bolagets overheadkostnader ska analyseras. Vidare ska för- och nackdelar samt risker med att bolaget 

bedriver en omfattande konkurrensutsatt verksamhet belysas. 

 

Resultat och ställning 
Resultat efter finansiella poster uppgår till 9,9 (6,3) mnkr. Årets investeringar uppgår totalt till 20,7 (10,4) mnkr. Soliditeten 

uppgår till 55 (54) procent.  

 

Företagsledning och gemensam administration. 

Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 1,2 (1,0) mnkr som till största delen beror på minskade personalkostnader till 

följd av en pensionsavgång och att nyanställning därefter kom att dröja. Även tillsättning av systemansvarig kom att ske senare på 

året än planerat. På grund av Coronapandemins framfart har vissa planerade insatser under 2021 fått skjutas på framtiden bland 

annat Rambos 40 års jubileum.    

 

Affärsområde Avfallshantering 

Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas under affärsområde avfallshantering. 

Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på 6,4 (5,8) mnkr. Totalt genomfördes investeringar med 11,5 (5,0) mnkr. 

 

Resultatet beror till stora delar på ökade besöksintäkter på anläggningar och ÅVC (återvinningscentral), höga ersättningsnivåer 

för metall- och well samt låg kostnad för träomhändertagande. Genom ökad utsortering har kostnader för omhändertagande av 

andra fraktioner minskat. Nytt avtal för matavfall har gett lägre kostnader. Genom införande av vägning i hjullastare har en högre 

kvalitetssäkring av våguppgifter nåtts. 

 

Större investeringar under året; tältlagerhall för MIljöhallen på Hogenäs, ny maskinhanterare på Tyft samt ny hjullastare på Sivik. 

På Hogenäs ÅVC har ett nytt köområde anlagts med ambitionen att ge en förbättrad och säker trafiksituation på väg 872. En ny 

infart till Hästeskeds ÅVC har färdigställts samt en ny plats för att samla in förpackningar ÅVS har anlagts strax utanför den nya 

infarten. 

 

Renhållningskollektiv 

Sammantaget redovisar kollektiven ett rörelseresultat på 0,6 (-2,3) mnkr. Totalt genomfördes investeringar på 1,2 (1,3) mnkr.  

Resultat per kollektiv: 

Lysekils  1,3 (0,9) mnkr 

Sotenäs  1,0 (0,3) mnkr 

Tanum   -1,5 (-3,0) mnkr 

Munkedal -0,2 (-0,4) mnkr 

 

Resultatet påverkas positivt av högre materialersättningar och besöksavgifter på ÅVC. De pågående 

framkomlighetsinventeringarna i Sotenäs och Tanum har bidragit till ökade intäkter då man upptäckt fastigheter som tidigare har 

saknat renhållningsabonnemang. Sommarens ökade turism har inneburit fler tömningar både när det gäller container, molok och 

extra hämtningar. I Lysekil och Munkedal påverkas resultatet positivt av något lägre behandlingsavgifter till följd av att fler 

hushåll sorterar ut matavfall och förpackningar. I Tanum påverkas resultatet negativt på grund av beslut om lägre taxehöjningar 

än av Rambo föreslagen nivå samt att de började gälla från 1. Från och med 1 januari 2021 ingår endast slamuppdrag som tillhör 

det kommunala monopolet i kollektivens ansvar. Det har inte påverkat resultaten nämnvärt då även kostnaderna minskat i 

motsvarande omfattning.  

Affärsområde Insamling 

Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområde insamling. 

Insamlingen redovisar ett rörelseresultat på 1,7 (1,8) mnkr. Totalt genomfördes investeringar på 8,0 (4,1) mnkr. 

Resultatet påverkas negativt av höga reparationskostnader på grund av en föråldrad fordonspark, ökade bränslekostnader på grund 

av höga dieselpriser samt ökade kostnader för inhyrd personal framför allt under sommarperioden och vid 

långtidssjukskrivningar.  

 

Resultatet påverkas positivt av fler uppdrag inom FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen), högre volymer på WWT 

(Wastewater Treatment) slam, fler uppdrag inom slamsugning och inom renhållningen i Sotenäs och Tanum tack vare påförda 

abonnemang.  

Under året har Insamlingen återinvesterat fyra nya fordon; två 2-facksbilar (renhållningen Tanum) samt två komprimatorbilar 

(FTI/företag).  
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Under 2022 kommer arbetet med Siviks lakvattenrening att fortsätta. Fokus kommer att ligga på att testa olika reningsmetoder i 

olika pilotprojekt för att få underlag till vidare arbete under kommande år. Mycket utredningar och pilottester kvarstår och Rambo 

beräknar en ledtid på 4–6 år innan en komplett och godkänd lösning för rening av lakvattnet finns på plats. Beroende på utfallet 

av utredningarna kommer omfattningen och kostnaden för efterföljande arbete och installationer att variera. 

Från och med 1 januari 2022 ingår ansvaret för returpapper i det kommunala ansvaret. Det råder fortsatt stor osäkerhet om vad 

som kommer att hända med insamlings ansvaret samt ersättningen för resterande förpackningar. 

 

Under 2022 kommer arbetet med införandet av fastighetsnära insamling i Sotenäs kommun att gå in i en mer aktiv fas då 

förutsättningarna för införandet blir tydliga i och med att framkomlighetsinventeringen färdigställs. Inför uppstarten kommer en 

plockanalys att genomföras och en första informationstidning kommer att skickas ut till hushållen. Under 2022 kommer arbetet 

med framkomlighetinventering i Tanums kommun att påbörjas. 

 

Passersystemet som är upphandlat kommer succesivt monteras och färdigställas på samtliga ÅVC:er under 2022. Den 1 januari 

2023 ska allt vara i full drift med regelverk på plats. På anläggningarna ska reglerade infarter monterat senast under sommaren 

2022. 

 

Arbetet för att nå ett ökat återbruk kommer att intensifieras och de största insatserna kommer till en början att läggas i Lysekils 

Kommun. Förstudien Kretsloppsparken visar goda förutsättningar för ett utökat och utvecklat återbruk av alla typer av 

inkommande material, dock med ett fokus mot bygg- och riv sektorn. Ett försök att starta upp ett bygg och riv återbruksarbete i 

Tanums Kommun på Tyfts anläggning är på gång. Farligt avfall från verksamheter kommer från och med den 1 januari 2023 

endast att tas emot med avlämnarintyg. 

 

Hanteringen och återvinning av hård- och mjukplast har fortsatt stora utmaningar och betydande utvecklingsmöjligheter gällande 

utsortering och avsättning av materialet varför Rambo kommer att jobba mer målinriktat med detta i framtiden.  

Rambo ser en ekonomisk risk men också en möjlighet gällande ersättnings- och kostnadsnivåer inom framförallt metall, well, trä 

och brännbart. För material som går till förbränning kan utsläppsrätterna påverka kostnaderna avsevärt. Det ökade priset på 

bränsle kommer att ge ökade kostnader för transporter och även för det interna arbetet med våra arbetsmaskiner. Prisutvecklingen 

kommer att vara en osäkerhetsfaktor. 

 

Under 2022 och flera år framöver kommer Siviks avfallsanläggning att förändras genom att dag- och släckvattendammar anläggs 

som en del i det nya ianspråktagna tillståndet för anläggningen.  

 

WWT slam från Preemraff läggs i nuläget upp internt på Siviks avfallsanläggning för framtida användning för sluttäckning. Inom 

1–2 år kommer Rambo dock att behöva transportera slammet vidare till annan slutförvaring/slutanvändning då man inte längre 

har möjlighet att ta emot dessa massor. Biosedimentslam på Hästesked tas avtalsenligt emot t o m april 2022, därefter sker ny 

upphandling. 

 

I början av 2022 kommer EDP Mobile det digitala systemet i Rambos fordon att uppdateras. Den nya versionen är ett avsevärt 

bättre system som kommer att underlätta arbetet för chaufförer och den administrativa personalen.  

 

Fordonsleverantörerna har börjat flagga om fördröjda leveranstider med anledning av Coronapandemin. Leveranstiderna är 12–18 

månader beroende på val av chassi och påbyggnad. Detta får konsekvenser för den framtida planeringen och Rambo försöker i 

den mån det går att upphandla fordonen i ett tidigt skede för att fordonet ska vara på plats enligt lagd planering. 

 

Miljöpåverkan 
Rambos verksamhet med hantering och behandling av avfall, samt yrkesmässig transport, kräver en lång rad tillstånd. De 

viktigaste är miljötillstånden för Rambos fyra anläggningar samt tillståndet att transportera och hantera alla typer av avfall, från 

hushållsavfall till farligt avfall. Tillstånd löper med intervaller så att inte förnyad ansökan skall ske vid samma tidpunkt. 

Tillämpning av förändringar i såväl den europeiska som den nationella lagstiftningen kan påverka förutsättningarna för företaget. 

Genom att aktivt delta i bransch och intresseorganisationer verkar bolaget för att påverka utvecklingen av lagstiftningen på ett 

positivt sätt. 

 

Med stöd från det certifierade ledningssystemet för miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt regelbundna kontakter och tillsynsbesök 

från länsstyrelsen och andra myndigheter håller Rambo kontinuerlig kontroll på att tillstånden är aktuella och relevanta för 

företagets verksamhet samt att avsikten i tillstånden efterlevs. 
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Miljötillstånden för anläggningarna är inte tidsbegränsade men är från 80- och 90-talen och speglar den tidens avfallshantering. 

Till följd av detta finns behov av omprövning. Beslut om ett nytt tillstånd för Siviks avfallsanläggning erhölls under våren 2018, 

vilket innebar en rad förändrade och nya villkor och därmed även förändring av verksamheten. Rambo tog det nya tillståndet i 

bruk under 2020 och efter inlämning av prövotidsutredningar erhöll Rambo 2021 beslut kring slutliga villkor. Ytterligare arbete 

med lakvatten- samt dag- och släckvattenhantering återstår dock.    

Även för Hogenäs, Hästesked och Tyft finns behov av nya tillstånd och Hästesked kommer att prioriteras i första hand. 

Avfallsanläggningarna har kontrollprogram som reglerar hur Rambo ska arbeta för att uppfylla villkor i miljötillstånd och 

miljölagstiftning. Under 2020 uppdaterades kontrollprogrammen för samtliga fyra avfallsanläggningar. 

 

Verksamheten och det kommunala syftet 
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig avfallshantering 

och att tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första hand för att ombesörja angelägenheter som i dess avseenden kan 

åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner enligt miljöbalken och annan lagstiftning. 

 

Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljöriktig avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På  

avfallsanläggningarna tillhandahålls enklare sortering och behandlingsanordningar. EU:s beslutade avfallshierarki utgör 

utgångspunkten i miljöarbetet och bolaget drivs enligt affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. Bolaget ansvarar  

också för framtagande av underlag till respektive ägares kommunfullmäktige gällande beslut om renhållningsordning och 

renhållningstaxa. Gällande var det framtida ansvaret för framtagande av avfallsplanen ska ligga diskuteras i skrivandets stund av 

ägarkommunerna. 

 

Under året har följande ärenden lämnats till bolagets ägarkommuners kommunfullmäktige för beslut  

 

• Renhållningstaxa för Tanums- och Sotenäs kommun  

 

Förändringar i eget kapital       

       

   Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt 

  Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång  2 550 000 15 960 000 48 779 883 1 072 413 49 852 296 

Resultatdisp. enl. beslut av       

årsstämma:    1 072 413 -1 072 413 0 

Utdelning till aktieägare    -255 000  -255 000 

Årets vinst     3 024 803 3 024 803 

       

Belopp vid årets utgång  2 550 000 15 960 000 49 597 296 3 024 803 52 622 099 

       

 

Resultatdisposition       

       

Förslag till disposition av bolagets vinst       

       

Till årsstämmans förfogande står       

balanserad vinst   49 597 297    

årets vinst   3 024 803    

   52 622 100    

Styrelsen föreslår att       

till aktieägarna utdelas   255 000    

i ny räkning överföres   52 367 100    

   52 622 100    

 

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap.3§ aktiebolagslagen enligt följande 

redogörelse:  

Utdelningen utgör mindre än 1% av bolagets fria kapital och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina 

förpliktelser eller investeringsplaner på kort och lång sikt. 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 

Org.nr. 556211–9007 

 

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning    188 494 725  173 969 297 

Övriga rörelseintäkter    2 539 640  695 959 

    191 034 365  174 665 256 

       

Rörelsens kostnader       

Förnödenheter och övriga externa kostnader   3, 4 -105 787 578  -97 257 005 

Personalkostnader   5 -60 542 576  -57 425 141 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar    -14 753 086  -13 456 070 

Övriga rörelsekostnader    -788  -8 009 

    -181 084 028  -168 146 225 

       

Rörelseresultat    9 950 337  6 519 031 

       

Resultat från finansiella poster       

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar 
  

 

60 000 
 

-25 749 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    119 711  112 016 

Räntekostnader och liknande resultatposter    -247 168  -345 670 

    -67 457  -259 403 

       

Resultat efter finansiella poster    9 882 880  6 259 628 

       

 

Bokslutsdispositioner       

Avsättning till periodiseringsfond    -1 019 000  -522 000 

Återföring från periodiseringsfond    2 235 000  270 000 

Förändring av avskrivningar utöver plan    -8 100 000  -4 600 000 

    -6 884 000  -4 852 000 

       

Resultat före skatt    2 998 880  1 407 628 

       

Skatt på årets resultat   6 25 923  -335 215 

       

Årets resultat    3 024 803  1 072 413 
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
Org.nr. 556211–9007 

 

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31 

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader och mark   7 38 696 588  39 481 777 

Nedlagda kostnader på annans fastighet   8 681 446  599 613 

Maskiner och andra tekniska anläggningar   9 64 325 555  57 637 528 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 

anläggningstillgångar 
  

10 

153 134 
 

180 306 

Summa materiella anläggningstillgångar    103 856 723  97 899 224 

       

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga värdepappersinnehav   11 75 000  75 000 

Uppskjuten skattefordran   6         700 544  0 

Summa finansiella anläggningstillgångar    775 544  75 000 

       

Summa anläggningstillgångar    104 632 267  97 974 224 

       

Omsättningstillgångar       

       

 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar    22 318 328  21 810 077 

Aktuell skattefordran    1 427 048  1 244 839 

Övriga fordringar    548 241  16 837 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   12 8 462 579  8 992 167 

Summa kortfristiga fordringar    32 756 196  32 063 920 

       

Kassa och bank       

Kassa och bank    44 933 144  39 166 567 

Summa kassa och bank    44 933 144  39 166 567 

       

Summa omsättningstillgångar    77 689 340  71 230 487 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    182 321 607  169 204 711 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   13 2 550 000  2 550 000 

Reservfond    15 960 000  15 960 000 

Summa bundet eget kapital    18 510 000  18 510 000 

       

Fritt eget kapital       

Balanserat resultat    49 597 297  48 779 883 

Årets resultat    3 024 803  1 072 413 

Summa fritt eget kapital    52 622 100  49 852 296 

       

Summa eget kapital    71 132 100  68 362 296 

       

Obeskattade reserver       

Periodiseringsfond   14 5 569 000  6 785 000 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan    30 666 000  22 566 000 

Summa obeskattade reserver    36 235 000  29 351 000 

       

Avsättningar   15    

Övriga avsättningar    4 445 000  4 445 000 

Summa avsättningar    4 445 000  4 445 000 

       

Långfristiga skulder       

Övriga skulder   16 20 298 431  25 254 683 

Summa långfristiga skulder    20 298 431  25 254 683 

       

 

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   16 4 956 252  4 956 252 

Leverantörsskulder    14 273 271  7 128 443 

Övriga skulder    20 955 423  20 301 557 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   17 10 026 130  9 405 480 

Summa kortfristiga skulder    50 211 076  41 791 732 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    182 321 607  169 204 711 
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
Org.nr. 556211–9007 

 

KASSAFLÖDESANALYS 2021-12-31 2020-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat    9 950 337  6 519 031 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   18 13 781 008  13 408 315 

Erhållen ränta m.m.    119 711  112 016 

Erlagd ränta    -247 168  -345 670 

Betald inkomstskatt    -856 830  -90 282 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital    22 747 058   19 603 410 

       

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning (+) /ökning (-) av varulager/pågående arbete    0  16 578 

Minskning (+) /ökning (-) av kundfordringar    -508 251  1 255 105 

Minskning (+) /ökning (-) av fordringar    -1 817  2 362 415 

Minskning (-) /ökning (+) av leverantörsskulder    7 144 829  -15 004 439 

Minskning (-) /ökning (+) av kortfristiga skulder    1 274 516  3 374 738 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    30 656 335  11 607 807 

       

 

Investeringsverksamheten       

Förvärv av nedlagda kostnader på annans fastighet    -198 501  0 

Förvärv av byggnader och mark   7, 8 -2 399 206  -102 886 

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar   9 -17 962 665  -9 327 431 

Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar    975 000  14 500 

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 
  

 

-153 134 
 

-1 013 679 

Resultat från övriga papper som är anläggningstillgångar    60 000  15 516 

Försäljning av långfristiga värdepapper   11 0  109 014 

       

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -19 678 506  -10 304 966 

       

 

Finansieringsverksamheten       

Amortering långfristiga lån    -4 956 252  -4 603 127 

Utbetald utdelning    -255 000  -255 000 

       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -5 211 252  -4 858 127 

       

Förändring av likvida medel    5 766 577  -3 555 286 

Likvida medel vid årets början    39 166 567  42 721 853 

       

Likvida medel vid årets slut    44 933 144  39 166 567 
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
Org.nr. 556211–9007 

 

NOTER 

 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 

 

Finansiella instrument 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar och 

leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 

vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 

individuellt bedömda osäkra fordringar. 

 

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer 

sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 

räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 

redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde. 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten 

redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda insatser. I efterföljande redovisning redovisas andelarna 

till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. 

 

Intäktsredovisning 

Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför intäkten till 

nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. För 

tjänsteuppdrag på löpanderäkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att 

arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- 

eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och 

andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre 

månader från anskaffningstidpunkten. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. 

 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 

komponentens anskaffningsvärde aktiveras.  

 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens 

prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 

 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.  

 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
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Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

 

Antal år 

Byggnader      

Byggnader uppförd efter införandet av K3 

Stomme      50 

Fasad (inkl fönster, ytterdörrar)   30 

Tak      30 

Installationer      20 

Inre ytskikt     20   

 

Byggnader uppförda innan införandet av K3  25 

 

Markanläggningar     20 

 

Inventarier, verktyg och installationer   3–10 

 

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade 

överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

 

Leasingavtal 

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella 

eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

 

Elcertifikat 

Elcertifikat som tilldelats bolaget från Energimyndigheten för produktion av förnyelsebar el klassificeras som en immateriell 

omsättningstillgång då de kommer att lösas in eller avyttras kommande år. 

 

Inkomstskatt 

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de 

skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

 

Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar 

Vid varje balansdag bedömer Rambo om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella 

anläggningstillgångarna. Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under posten Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för värdepapper och övriga enskilda 

anläggningstillgångar som är väsentliga. 

 

Avsättningar 

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt 

att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt 

sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till den bästa 

uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för 

de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. 

 

 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

       

 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 

förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Bolaget gör uppskattningar och antaganden 

om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 

motsvara det verkliga resultatet. 

 

Avsättningen för slutligt omhändertagande av WWT-slam är baserad på inmätta mängder befintligt slam, 

behovet av åtgärder för hantering av slammet och kostnaderna för denna. Kalkylen har granskats av extern part, 

som samtyckte till bolagets beräkning av avsättningen. En nedskrivning av avsättningen gjordes 2018. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

 

Not 3 Leasingavtal – Operationell leasing leasetagare 

   

2021  

 

 

2020 

 

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas 

avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 

 

Förfaller till betalning inom ett år                                              

   

        

       

   

       3 122 859 

 

     

 

 

       2 680 102 

        

 
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år                       

 
          2 704 681         4 117 859 

 Förfaller till betalning senare än 5 år                  0          197 388 

        

 Under perioden kostnadsförda leasingavgifter           2 815 775         3 615 813 

 

För bolaget inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom 

hyra av lokaler, avser avtalen leasing av maskiner för tillverkning, inventarier och bilar för transportändamål. Maskinerna 

leasas normalt på fem år med möjlighet till förlängning med ett år i taget. Inventarier leasas på fem år med möjlighet till 

utköp. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp. 

 

Not 4 Ersättning till revisorer    2021  2020 

        

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB       

 Revisionsuppdrag    214 845  168 083 

 Övriga tjänster    14 700  38 553 

        

 Ernst & Young AB       

 Revisionsuppdrag    129 000  67 200 

 Övriga tjänster    0  69 200 

        

     358 545  343 036 

        

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 

kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller 

skatterådgivning. 

        

 

Not 5 Personal    2021  2020 

        

 Medelantal anställda       

 Medelantalet anställda bygger på av bolaget       

 
betalda närvarotimmar relaterade till en normal 

arbetstid. 
      

        

 Medelantal anställda har varit    95  92 

 varav kvinnor    23  24 

 varav män    72  68 

        

 Löner, ersättningar m.m.       

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och       

 pensionskostnader har utgått med följande belopp:       
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Styrelsen och VD: 

  Löner och ersättningar   1 421 938  1 314 223 

  Pensionskostnader   206 130  173 475 

     1 628 068  1 487 698 

 Övriga anställda:       

  Löner och ersättningar   41 621 997  39 539 759 

  Pensionskostnader   2 081 614  1 944 835 

     43 703 611  41 484 594 

        

 Sociala kostnader    13 619 050  12 843 029 

        

 Summa styrelse och övriga    58 950 729  55 815 321 

        

 
 

Könsfördelning i styrelse och företagsledning 
      

        

 Antal styrelseledamöter    9  9 

 varav kvinnor    0  0 

 Antal övriga befattningshavare inkl. VD    1  1 

 varav kvinnor    0  0 

        

 

Not 6 Skatt på årets resultat    2021  2020 

        

 Aktuell skatt    -674 621  -335 215 

 Uppskjuten skatt    700 544  0 

     25 923  -335 215 

 Avstämning av effektiv skatt       

     Belopp  Belopp 

 Resultat före skatt    2 998 880  1 407 628 

        

 Skatt enligt gällande skattesats (22,00%)   20,60% -617 769 21,40% -301 232 

 Ej avdragsgilla kostnader   1,16% -34 862 2,03% -28 579 

 Ej skattepliktiga intäkter   -0,42% 12 623 -0,24% 3 320 

 Schablonintäkt periodiseringsfond   0,23% -6 989 0,50% -6 990 

 Tillägg på återförd periodiseringsfond   0,92% -27 625 0,12% -1 733 

 Förändring uppskjuten skatt                              -23,36% 700 544  0 

 Avrundningsdifferens    1  -1 

    -0,87% 25 923 23,81% -335 215 

        

 

Not 7 Byggnader och mark    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    73 768 108  59 783 228 

 Inköp    2 399 205  102 886 

 Omklassificeringar    3 970  13 881 994 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    76 171 284  73 768 108 

 Ingående avskrivningar    -34 286 330  -31 289 385 

 Årets avskrivningar    -3 188 366  -2 996 945 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -37 474 696  -34 286 330 

 Utgående redovisat värde    38 696 588  39 481 778 

        

 Redovisat värde byggnader    10 181 527  10 715 197 

 Redovisat värde markanläggningar    27 798 731  28 050 250 

 Redovisat värde mark    716 330  716 330 

 
 

 
   

38 696 588 
 

39 481 777 
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Not 8 Nedlagda kostnader på annans fastighet    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    996 045  996 045 

 Inköp    198 501  0 

 Försäljningar/utrangeringar    0  0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    1 194 546  996 045 

 Ingående avskrivningar    -396 432  -306 000 

 Årets avskrivningar    -116 668  -90 432 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -513 100  -396 432 

 Utgående redovisat värde    681 446  599 613 

        

 

 

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    145 628 855  135 994 730 

 Inköp    17 962 665  9 383 881 

 Försäljningar/utrangeringar    -3 665 736  -421 689 

 Omklassificeringar    174 200  671 933 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    160 099 985  145 628 855 

 Ingående avskrivningar    -87 991 327  -77 979 864 

 Försäljningar/utrangeringar    3 665 299  357 230 

 Årets avskrivningar    -11 448 402  -10 368 693 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -95 774 430  -87 991 327 

 Utgående redovisat värde    64 325 555  57 637 528 

        

 

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 
   

2021-12-31 
 

2020-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    180 306  13 720 554 

 Inköp    153 134  1 013 679 

 Omklassificeringar    -180 306  -14 553 927 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    153 134  180 306 

 Utgående redovisat värde    153 134  180 306 

        

 

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Värdepapper  Nom. värde Antal  Antal  

 Älvsborgsvind AB, Alingsås  10 5 000 75 000 5 000 75 000 

 org. nr 556508–4448       

     75 000  75 000 

        

 Ingående anskaffningsvärde    75 000  184 014 

 Återbetalda insatser    0  -109 014 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    75 000  75 000 

 Utgående redovisat värde    75 000  75 000 

        

 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Förutbetalda hyreskostnader    296 504  308 288 

 Förutbetalda leasingavgifter    128 967  109 296 

 Förutbetalda försäkringspremier    470 700  1 816 555 

 Övriga förutbetalda kostnader    1 563 370  1 470 122 

 Upplupna intäkter    6 003 488  5 287 906 

     8 462 759  8 992 167 
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Not 13 Upplysningar om aktiekapital       

        

     
Antal aktier 

 
Kvotvärde per 

aktie 

 
 

Antal/värde vid årets ingång 
   

5 100 
 

500,00 

 Antal/värde vid årets utgång    5 100  500,00 

        

 

Not 14 Periodiseringsfond    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Periodiseringsfond 2015    0  2 235 000 

 Periodiseringsfond 2016    2 447 000  2 447 000 

 Periodiseringsfond 2017    940 000  940 000 

 Periodiseringsfond 2018    506 000  506 000 

 Periodiseringsfond 2019    135 000  135 000 

 Periodiseringsfond 2020    522 000  522 000 

 Periodiseringsfond 2021    1 019 000  0 

     5 569 000  6 785 000 

        

 

Not 15 Avsättningar    2021-12-31  2020-12-31 

        

 
Avsättning för slutligt omhändertagande av WWT-

slam 
   

4 445 000 
 

4 445 000 

     4 445 000  4 445 000 

        

 

Not 16 Långfristiga skulder    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Skulder till kreditinstitut    25 254 683  30 210 935 

 Amortering inom 1 år    4 956 252  4 956 252 

 Amortering inom 2 till 5 år    20 298 341  19 825 008 

 Amortering efter 5 år    0  5 429 675 

        

        

 

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2021-12-31  2020-12-31 

        

        

 Upplupna löner    198 353  187 788 

 Upplupna semesterlöner    3 339 647  3 393 828 

 Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter    1 070 714  1 193 668 

 Beräknad upplupen löneskatt    555 007  0 

 Övriga upplupna kostnader & förutbetalda intäkter    4 862 409  4 630 196 

     10 026 130  9 405 4802 

 

Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Avskrivningar    14 753 086  13 456 070 

 
Vinst vid försäljning av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
   

-975 000 
 

-14 500 

 
Förlust vid försäljning av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
   

788 
 

8 009 

 Övriga poster    2 134  -41 267 

     13 781 008  13 408 312 
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Not 19 Disposition av vinst eller förlust       

        

 Förslag till disposition av bolagets vinst       

        

 Till årsstämmans förfogande står       

 balanserad vinst   49 597 297    

 årets vinst   3 024 803    

    52 622 100    

 Styrelsen föreslår att       

 till aktieägarna utdelas   255 000    

 i ny räkning överföres   52 367 100    

    52 622 100    

 

 

Not 20 Ställda säkerheter    2021-12-31  2020-12-31 

        

 varav i eget förvar    8 000 000  8 000 000 

        

        

        

        

 

 

Not 21 Eventualförpliktelser    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Eventualförpliktelser    0  0 

 

 

 

 

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut       

        

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång finns att rapportera. 

        

        

 

Not 23 Definition av nyckeltal       

        

 Soliditet       

 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       

        

 Justerat Eget kapital       

      Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt 20,6 % 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117



 

Sida 18 av 18 

 

 

 

       

       

Lysekil        

 

 

 

 

      

       

       

Lars-Arne Staxäng  Christer Börjesson  Mats Andresen   

    Verkställande direktör   

 

 

 

      

       

Tomas Andreasson  Håkan Hansson  Said Lundin   

       

 

 

 

      

       

Arne Mörk  Jens Gustafsson  Roger Siverbrant   

       

 

 

 

      

       

Glenn Sandsten       

       

       

       

       

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     . 

 

 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB       

       

 

 

 

 

      

Daniel Larsson       

Auktoriserad revisor       

       

 

 

118



 

 Sida 1 av 2 

§ 50 Dnr 2022-000082  

Ombudsinstruktion 2021 - Munkbo AB 

Sammanfattning av ärendet 

Munkbo AB har inkommit med Årsredovisning. Redovisningen för 2021 visar på ett resultat efter 

skatt på 0,8 miljoner kr.  

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals kommun. 

Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en sammanlagd uthyrningsbar yta 

på 36 147 m² på tre orter i kommunen; Munkedal, Hedekas och Dingle.  

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är:  

underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta  

marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler  

utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida fastighetsbestånd till 

bostadsmarknadens efterfrågan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Årsredovisning Munkbo 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  

2. Godkänner föreslagen disposition av resultat  

3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

4. Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Yrkande 

Rolf Jacobsson (KD) tillägsyrkande: 

Målet ska vara ett omsättningskrav på 10 % efter finansiella intäkter och kostnader 

Chrsitoffer Rungberg (M): 

Bifall till förvaltningens förslag 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget 
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Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkande och avslag finner att 

kommunstyrelsens beslutar att kommunstyrelsens avslår tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  

2. Godkänner föreslagen disposition av resultat  

3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

 

Ombudsinstruktion 2021 - Munkbo AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Sammanfattning 

Munkbo AB har inkommit med Årsredovisning. Redovisningen för 2021 visar på ett 

resultat efter skatt på 0,8 mnkr.  

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals 

kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en 

sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 147 m² på tre orter i kommunen; Munkedal, 

Hedekas och Dingle.  

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är  

underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta  

marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler  

utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida fastighetsbestånd 

till bostadsmarknadens efterfrågan. 

 

Resultat 

Resultatet efter skatt uppgår till 0,8 mnkr (1,3 mnkr) minskningen beror på ökade 

elkostnader och högre förbrukning av fjärrvärme.  

Direktavkastningen, beräknat som driftnettot i förhållande till fastigheternas 

bokförda värde, uppgår för 2021 till 4,6 % (5,0%). 

Marknad 

Den genomsnittliga vakansgraden för året har ökat jämfört med föregående år och 

uppgår till 1,1 % (0,8 %). Årets hyresbortfall har ökat och uppgår till 0,43 mkr 

(0,25) vilket motsvarar 1,1 % (0,6 %) av grundhyran.   
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Flyttningsfrekvensen är 17 % (21 %) vilket innebär att 92 (113) lägenheter 

avflyttades under 2021. Benägenheten att flytta kan ha minskat som en 

konsekvens av Covid-19. 

 

Viktiga händelser  

Under året har mark för parkering på Jonsäng avyttrats.  

Två huskroppar på Västra Jonsängsvägen har dränerats samt tillhörande gårdsytor 

har asfalterats, viss grönyteåterställning återstår 2021.  

Kompletterande radonmätningar har utförts, inga mätresultat har föranlett 

åtgärder.  

Covid-19 pandemin har inneburit att mindre icke akuta åtgärder i hyresgästers 

lägenheter har fått skjutas på framtiden.  

Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,1 mnkr (3,5 mnkr) vilket motsvarar 

115 kr/m2 (98 kr/m2) bostads- och lokalyta. 

 

Utmaningar framåt 

Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att 

stärka bolagets ekonomi långsiktigt. 

 

Måluppfyllelse enligt ägardirektiv 

Ägaren har ställt upp fyra finansiella mål direktiven: 

Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) skall uppgå till minst 0,75 % av 

bolaget totala kapital. Årets resultat uppgår till 0,244 %. 

Bolagets soliditet skall öka med 0,5 procentenheter per år. Årets resultat 0,5 % 

Bolaget skall återinvestera positiva resultat i verksamheten eller använda resultatet 

till att amortera av på lån. Under året har bolaget amorterat 10 miljoner. 

Bolaget skall vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock 

minst var tredje år, jämföra direkt och totalavkastningen över tid med liknande 

bolag. Detta var inte aktuellt under 2021. 

Det kan konstateras att bolagets resultatnivå måste öka för att måluppfyllelsen ska 

öka.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Bolagets resultatnivå är låg och resultatet har minskat jämfört med 2020. 

Resultatet behöver öka kommande år. 

 

Inga andra konsekvenser 
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Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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§ 51 Dnr 2022-000083  

Ombudsinstruktion 2021 - Dingle industrilokaler AB 

Sammanfattning av ärendet 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med Resultat och balansräkning. Årets resultat uppgår till 

54 öre.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Balansrapport 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning 

2. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    

Yrkande 

Rolf Jacobsson (KD) tilläggsyrkande: 

Målet ska vara ett omsättningskrav på 10 % efter finansiella intäkter och kostnader 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkande och avslag finner att 

kommunstyrelsens beslutar att kommunstyrelsens avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs och ska verkställas 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 

Ja-röst: avslag till Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkand 

Nej-röst: bifall till Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkand 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkand. 
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Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Thomas Högberg (L) X   

Liza Kettil (S) X   

Jan Hognert (M) X   

Louise Skaarnes (SD) X   

Jan Petersson (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Pia Hässlebräcke (S) X   

Jenny Jansson (S) X   

Helena hansson (C) X   

Rolf Jacobsson (KD)  X  

Christoffer Rungberg (M) 

ordförande 

X   

Resultat 10 1 0 

Ja-röst: 10 

Nej-röst: 1 

Avstod: 0 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    
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Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Ombudsinstruktion 2021 - Dingle industrilokaler AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning 

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    

Sammanfattning 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med Resultat och balansräkning. Årets 

resultat uppgår till 54 öre.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga särskilda konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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§ 52 Dnr 2022-000085  

Ombudsinstruktion 2021 - Munkedal Vatten AB 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2021 visar på ett 

överuttag motsvarande 1310 tkr (2 379 tkr).  

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedal Vatten AB:s föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som har anknytning till denna 

verksamhet. 

Resultat 

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de nödvändiga 

kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansierade 

verksamheten får inte gå med vinst. 

Årets överuttag är 1 310 tkr (2 379 tkr i överuttag). Av detta sätts 1 310 tkr till befintlig VA-fond. 

Under året har 3 000 tkr aktiverats till VA-fonden minska sårbarheten vid stor nederbörd. 

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och anläggningsavgifter från abonnenterna i 

taxekollektivet. Under året höjdes brukningsavgiften med 4,0 % och anläggningsavgiften höjdes 

med 3,0 %. Taxan beslutas årligen av kommunfullmäktige. Bolagets intäkter (brukningsavgifter) 

varierar över åren beroende på vatten-förbrukningen som påverkar den rörliga delen av taxan. 

Årets förändring av intäkterna (bruknings-avgifter) blev en ökning med 5,9 % jämfört med 

föregående års utfall. Ökning av brukningstaxan för 2021 var 4,0 %. Detta är en högre ökning än 

förväntat vilket beror på ökad förbrukning av småhus, vilket mest troligt är en effekt av att 

många har tillbringat mer tid i hemmet under pandemin. Det är även en ökad förbrukning inom 

industrin i Munkedal. 

Investeringar  

Investeringar har skett med 23 083 tkr (5 941 tkr). Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 1 579 

tkr (1 646 tkr).  

Omvandling: VA-utbyggnad enligt kommunal VA-utbyggnadsplan eller som påkallats efter 

Länsstyrelsens beslut alternativt definierats i samband med tillsynsmyndighetens inventeringar.  

Tungenäset etapp 2 överföringsledning: Överföringsledning till Tungenäset är beslutad enligt KF 

2017-02-08 § 6, Dnr KS 2016–105§ 39. Beslutet innebär att överföringsledning byggs mellan 

Faleby och Gårvik. Tills beslut fattas av Länsstyrelsen angående pumpstationerna byggs ledningen 

ut mellan pumpstationerna. För tillfället arbetas det med tillstånden gentemot Länsstyrelsen, 

Trafikverket samt markåtkomst. 

Gårvik östra: Förprojektering och planarbete pågår  

Gårvik västra: Förprojektering och planarbete pågår 
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Saltkällan E3: Entreprenad påbörjades under hösten och planeras vara färdig 

till våren 2022.  

 
Exploatering 

VA-utbyggnad som initieras av privata exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. 

Bergsvik: Förprojektering och planarbete pågår  

Gläborg/Håby logistikcenter: planering pågår med entreprenör för utförandet.  

Hensbacka: Under slutet av 2021 tog exploatören kontakt och 

planeringsmöten kommer att hållas i början av 2022.  

Foss-Berg (Bergsäter): Entreprenad pågår.  

Korpås: Planering pågår med entreprenör och exploatör för utförandet.  

Solberg och Örekilsparken är klara – mindre återställning kvarstår.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Granskninsrapport Munkedlas Vatten AB 

21 MVAB Revisionsberättelse 

Årsredovisning MVAB (2021) 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  

2. Godkänner föreslagen disposition av resultat 

3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

4. Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt försalget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  

2. Godkänner föreslagen disposition av resultat 

3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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Ombudsinstruktion 2021 - Munkedal Vatten AB 

Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av resultat 

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

 Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2021 

visar på ett överuttag motsvarande 1310 tkr (2 379 tkr).  

 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedal Vatten AB:s föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 

allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster 

som har anknytning till denna verksamhet. 

 

Resultat 

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. 

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

 

Årets överuttag är 1 310 tkr (2 379 tkr i överuttag). Av detta sätts 1 310 tkr till 

befintlig VA-fond. Under året har 3 000 tkr aktiverats till VA-fonden minska 

sårbarheten vid stor nederbörd. 

 

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och anläggningsavgifter från 

abonnenterna i taxekollektivet. Under året höjdes brukningsavgiften med 4,0 % 

och anläggningsavgiften höjdes med 3,0 %. Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige.  

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren beroende på vatten-

förbrukningen som påverkar den rörliga delen av taxan.  

Årets förändring av intäkterna (bruknings-avgifter) blev en ökning med 5,9 % 

jämfört med föregående års utfall. Ökning av brukningstaxan för 2021 var 4,0 %. 

Detta är en högre ökning än förväntat vilket beror på ökad förbrukning av småhus, 

vilket mest troligt är en effekt av att många har tillbringat mer tid i hemmet under 

pandemin. Det är även en ökad förbrukning inom industrin i Munkedal. 

 

Investeringar  

Investeringar har skett med 23 083 tkr (5 941 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 

uppgår till 1 579 tkr (1 646 tkr).  

 

Omvandling: VA-utbyggnad enligt kommunal VA-utbyggnadsplan eller som 
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påkallats efter Länsstyrelsens beslut alternativt definierats i samband med 

tillsynsmyndighetens inventeringar.  

- Tungenäset etapp 2 överföringsledning: Överföringsledning till Tungenäset är 

beslutad enligt KF 2017-02-08 § 6, Dnr KS 2016–105§ 39. Beslutet innebär att 

överföringsledning byggs mellan Faleby och Gårvik. Tills beslut fattas av 

Länsstyrelsen angående pumpstationerna byggs ledningen ut mellan 

pumpstationerna. För tillfället arbetas det med tillstånden gentemot Länsstyrelsen, 

Trafikverket samt markåtkomst. 

  

Gårvik östra: Förprojektering och planarbete pågår  

 

Gårvik västra: Förprojektering och planarbete pågår 

 

Saltkällan E3: Entreprenad påbörjades under hösten och planeras vara färdig till 

våren 2022.  

 
Exploatering:  
VA-utbyggnad som initieras av privata exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. 

 

Bergsvik: Förprojektering och planarbete pågår  

Gläborg/Håby logistikcenter: planering pågår med entreprenör för utförandet.  

Hensbacka: Under slutet av 2021 tog exploatören kontakt och planeringsmöten 

kommer att hållas i början av 2022.  

Foss-Berg (Bergsäter): Entreprenad pågår.  

Korpås: Planering pågår med entreprenör och exploatör för utförandet.  

Solberg och Örekilsparken är klara – mindre återställning kvarstår.  

 
Anläggningsavgifter:  
Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats till ett belopp av 1 579 tkr. 

Bland annat är det fastigheter på Tegelverksvägen som har anslutits men främst är 

det strötomter. En strötomt ligger i ett område som sedan tidigare är inkopplat på 

det kommunala vatten- och avloppsnätet och där en ny fastighet kopplar in sig. 

Avgiften kan avse avgifter för servis, förbindelsepunkt, lägenhet och tomtyta. 

 

Viktiga händelser  

Det har varit en noggrann bevakning av vattennivåerna i Munkedal under året då 

dessa har varit låga. Trots de låga vattennivåerna behövdes inget 

bevattningsförbud.  

Inmätningar av ledningsnätet pågår för att få en bättre och mer tillförlitlig karta.  

Flertalet vattenläckor och avloppsstopp har åtgärdats, servisanslutningar har 

byggts, spolningar har genomförts och frusna serviser har bytts ut.  

För att minska uppvärmningskostnaderna så har Dingle, Torreby och Hedekas 

reningsverk (ARV) försetts med luftvärmepumpar.  

Torreby reningsverk har försetts med automatik för att flytta slam från 

sedimenteringsbassäng till slamlager. Tidigare har detta gjorts manuellt vid 

platsbesök.  

Avluftningsröret vid externslam-mottagningen i Munkedals ARV är förlängd över tak 

för att förbättra arbetsmiljön för slamsugarpersonalen när de lämnar slam från 

enskilda brunnar.  

Styrelsen har gjort en rundresa i kommunen där man bland annat tittade på 

ledningsdragningen som skett i centrum. 

Ny brunn för dricksvatten har borrats vid Dingle vattenverk och har provpumpats 

med bra resultat. Bygglov för Dingle Vattenverk (VV) har skickats in, 

projekteringen är klar och arbetet går in i byggfas när bygglov är beviljat.  

Kärnsjöns vattenverk är numera klassat som skyddsobjekt.  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän, har inspekterat Dingle, Hällevadsholm och 

Fisketorps vattenverk enligt livsmedelslagen. Inga avvikelser noterades.  
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Munkedals vatten AB:s tvist med Skatteverket, gällande att Skatteverket anser att 

bolagen ska betala skatt på räntan för de kommunala lånen för åren 2016 - 2018 

pågår i Kammarrätten.  

Munkedal Vatten AB genomför en utredning som utifrån en befolknings–prognos 

ska omvandlas till en VA-abonnentprognos. Denna utredning ska påvisa vilket av 

alternativen av lokal försörjning av dricksvatten eller en hel- eller delförsörjning 

från Vänern via Uddevalla som är det bästa alternativet för Munkedals VA-

abonnenter. Utredningen sker i samarbete med arbetet kring 

vattenförsörjningsplanen där arbetet fortgår under våren 2022. Vattentäkten vid 

Kärnsjön är kommunens största och även den som drabbats värst under 

torrperioder. Hittills har fokus varit att utreda vad som är problemet med täkten 

och vad det finns för möjliga framtidsscenarion. Utredning angående 

kapacitetsökning av Munkedals avloppsreningsverk skjuts upp. 

 

 

Framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer 
 
För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt med 

effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på 

verk och ledningar.  

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- och kundkrav, ett behov av långsiktig 

klimatanpassning och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader för en långsiktig trygg 

vattenförsörjning. Tjänster så som Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 

Miljösamordnare som har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB medför att 

bolaget bättre svarar upp till dessa krav.  

Merparten av verk och ledningsnät är gamla och det finns ett stort behov av 

underhåll och förnyelse. Med den samhällsutveckling som beräknas inom Munkedal 

kommun så kommer den överkapacitet som finns i verken idag att försvinna. 

 

Intern kontroll 

Inga allvarliga brister har rapporterats.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Investeringar inom bolaget förväntas öka då kapaciteten på verk behöver utökas 

och underhållet av anläggningar behöver komma i fas med reinvesteringstakten. 

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll av anläggningar och 

ledningsnät samt utöka kapaciteten är en utmaning 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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GRANSKNINGSRAPPORT  

 

Till bolagsstämman i Munkedal Vatten AB  Org.nr 556901-9648 

Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 

 

 

 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 

bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 

planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 

verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  

 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning föreligger inte.  

 

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 

granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  

 

 

 

 

Datum och signatur i enlighet med digital underskrift 
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Claes Ingvar Hedlund
Lekmannarevisor MVAB

2022-02-19 17:43

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Munkedal Vatten AB, org.nr 556901-9648

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Munkedal 
Vatten AB för räkenskapsåret 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Munkedal Vatten ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Munkedal Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Munkedal Vatten AB för räkenskapsåret 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Munkedal Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Munkedal Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att producera och distribuera 

vatten av god kvalitet samt rena 

avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter.   

 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 

Munkedal kommun. Munkedal Vatten AB 

har inga anställda utan den dagliga driften 

och annan förenlig verksamhet sköts av 

det gemensamma bolaget, Västvatten AB, 

som svarar för driften av VA-

anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun. 

 

Topografi 

Munkedal kommun är en glesbefolkad 

kommun med en större tätort och ett flertal 

mindre. Avstånden är förhållandevis långa 

mellan tätorterna. Terrängen är kuperad 

med mycket lera och berg i dagen. Den 

kommunala vattenförsörjningen kommer 

uteslutande från mindre grundvattentäkter 

som delvis är ihopkopplade. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av flera 

mindre verk, som inte är samman-

kopplade. 

 

Ägarförhållande 

Munkedal Vatten AB är ett helägt 

dotterbolag till Munkedal kommun 

(212000-1330). Munkedal Vatten AB äger 

11 % av det gemensamma bolaget 

Västvatten AB. 

 

Eget kapital  
Bundet eget kapital  

IB Aktiekapital 2 500 tkr 

Årets förändring 0 tkr 

UB Aktiekapital 2 500 tkr 

 

Fritt eget kapital  

IB Eget kapital 0 tkr 

Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr 

UB Eget kapital 0 tkr 

 

Väsentliga händelser under året 
Ett axplock av händelserna under 2021.  

 

Det har varit en noggrann bevakning av 

vattennivåerna i Munkedal under året då 

dessa har varit låga. Trots de låga 

vattennivåerna behövdes inget 

bevattningsförbud. 

 

Inmätningar av ledningsnätet pågår för att 

få en bättre och mer tillförlitlig karta. 

 

Flertalet vattenläckor och avloppsstopp 

har åtgärdats, servisanslutningar har 

byggts, spolningar har genomförts och 

frusna serviser har bytts ut. 

För att minska uppvärmningskostnaderna 

så har Dingle, Torreby och Hedekas 

reningsverk (ARV) försetts med 

luftvärmepumpar. 

Torreby reningsverk har försetts med 

automatik för att flytta slam från 

sedimenteringsbassäng till slamlager. 

Tidigare har detta gjorts manuellt vid 

platsbesök. 

Avluftningsröret vid externslam-

mottagningen i Munkedals ARV är 

förlängd över tak för att förbättra 

arbetsmiljön för slamsugarpersonalen när 

de lämnar slam från enskilda brunnar. 

Styrelsen har gjort en rundresa i 

kommunen där man bland annat tittade på 

ledningsdragningen som skett i centrum. 
Västvatten AB

556901-9622

Färgelanda 
Vatten AB 7%

556901-9630

Färgelanda 
kommun 100%

212000-1421

Munkedal 
Vatten AB 11%

556901-9648

Munkedal 
kommun 100%

212000-1330

Sotenäs Vatten 
AB 29%

559084-8064

Sotenäs 
kommun 100%

212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB 53%

556901-9655

Uddevalla 
kommun 100%

212000-1397
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Ny brunn för dricksvatten har borrats vid 

Dingle vattenverk och har provpumpats 

med bra resultat. Bygglov för Dingle 

Vattenverk (VV) har skickats in, 

projekteringen är klar och arbetet går in i 

byggfas när bygglov är beviljat. 

Kärnsjöns vattenverk är numera klassat 

som skyddsobjekt. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän, har 

inspekterat Dingle, Hällevadsholm och 

Fisketorps vattenverk enligt 

livsmedelslagen. Inga avvikelser 

noterades. 

Munkedals vatten AB:s tvist med 

Skatteverket, gällande att Skatteverket 

anser att bolagen ska betala skatt på 

räntan för de kommunala lånen för åren 

2016 - 2018 pågår i Kammarrätten. 

Munkedal Vatten AB genomför en 

utredning som utifrån en befolknings–

prognos ska omvandlas till en VA-

abonnentprognos. Denna utredning ska 

påvisa vilket av alternativen av lokal 

försörjning av dricksvatten eller en hel- 

eller delförsörjning från Vänern via 

Uddevalla som är det bästa alternativet för 

Munkedals VA-abonnenter. Utredningen 

sker i samarbete med arbetet kring 

vattenförsörjningsplanen där arbetet 

fortgår under våren 2022. Vattentäkten vid 

Kärnsjön är kommunens största och även 

den som drabbats värst under 

torrperioder. Hittills har fokus varit att 

utreda vad som är problemet med täkten 

och vad det finns för möjliga 

framtidsscenarion. Utredning angående 

kapacitetsökning av Munkedals 

avloppsreningsverk skjuts upp. 

Framtida utveckling, risker och 

osäkerhetsfaktorer 
För att kunna ha en långsiktig hållbar 

vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt 

med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om 

befintlig status på verk och ledningar. 

 

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- 

och kundkrav, ett behov av långsiktig 

klimatanpassning och nya säkerhetskrav 

kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga 

kostnader för en långsiktig trygg 

vattenförsörjning. Tjänster så som 

Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 

Miljösamordnare som har tillsatts inom 

driftbolaget Västvatten AB medför att 

bolaget bättre svarar upp till dessa krav.   

 

Merparten av verk och ledningsnät är 

gamla och det finns ett stort behov av 

underhåll och förnyelse. Med den 

samhällsutveckling som beräknas inom 

Munkedal kommun så kommer den 

överkapacitet som finns i verken idag att 

försvinna.  

 

Långsiktig planering: För att använda 

kollektivets pengar och bolagets resurser 

på ett så effektivt sätt som möjligt behövs 

hela kedjan av VA-planering med VA-

översikt/VA-strategi/VA-plan etableras 

tillsammans med rådgivning för 

fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar 

krävs ett tydligt samarbete mellan 

förvaltningar, bolag och politiken.  

 

Ekonomi: Enligt Svenskt Vatten kommer 

taxorna behöva höjas i snabbare takt 

framöver beroende på ett uppdämt 

investeringsbehov och ökande krav på 

vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 

kostnader, vilket beror på hur tidigare 

finansiering av anläggningar har skett 

(bland annat genom statliga medel). 

 

Investeringar inom bolaget förväntas öka 

då kapaciteten på verk behöver utökas 

och underhållet av anläggningar behöver 

komma i fas med reinvesteringstakten. 
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Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand 

om underhåll av anläggningar och 

ledningsnät samt utöka kapaciteten är en 

utmaning. VA-verksamheten är 

kapitalintensivt och många 

kommunkoncerner har en hög belåning. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 

förändringar i ränteläget har stor påverkan 

på den framtida kostnadsutvecklingen och 

brukningsavgiften.  

 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag 

enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 

angående inkomstdeklaration 2016 - 2018 

kan innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat 

ställning i denna fråga och anser att 

räntorna som Munkedal Vatten AB betalar 

till Munkedal kommun för belåning av 

anläggningarna ska beskattas. Ärendet är 

i Kammarrätten och beslut inväntas. 

 

Dricksvatten: Vattenförsörjningsfrågorna 

är viktiga i Munkedal. En prognostiserad 

hög inflyttning anstränger de 

vattenresurser som finns och nya vägar för 

att hitta mer vatten är nödvändiga. Detta 

diskuteras inom Munkedal samt mellan 

kommunerna i närområdet.  

 

Ombyggnation av vattenverket i Dingle 

pågår så att vattenuttaget kan öka. Detta 

ger mer vatten till Munkedal. 

 

För att långsiktigt säkra vattentillgången 

utreds det om kapaciteten kan ökas i 

täkten vid Kärnsjön, som idag är starkt 

påverkad av nivåerna i sjön. Även nya 

vattentäkter utreds i vattenförsörjnings-

planen. Ett ytterligare alternativ för 

långvarig vattenförsörjning är att 

sammankopplas med andra kommuner. 

 

Behovet av rent vatten i tillräckliga 

kvantiteter är ständigt i fokus. Att trygga 

vattenresurserna från yttre påverkan är 

viktigt. Vattentäkter kommer säkerställas 

genom miljödomstolens tillstånd för 

vattenuttag och genom att vatten-

skyddsområden skyltas. Ett arbete som 

sker tillsammans med Munkedal kommun. 

 

Avlopp: Munkedals reningsverk närmar 

sig sin belastningsgräns. I samråd med 

tillsynsmyndigheten och kommunen följer 

vi denna utveckling. Beroende på i vilken 

takt planerade exploateringar och VA-

utbyggnadsområden byggs ut kan verket 

komma att nå sin belastningsgräns inom 

en 10-årsperiod. Utredning behövs göras, 

med särskilt fokus på markförhållanden 

och recipienten (Örekilsälven), för att 

klargöra om verket kan utökas på befintlig 

plats. På styrelsemöte  

2021-12-07 §10 beslutades att 

utredningen för att utöka kapaciteten på 

Munkedals ARV skjuts upp i två år under 

förutsättning att den utökade 

befolkningsmängden och inkopplingen 

följer befolkningsprognosen. 

 

Avsättning av slam från reningsverken 

sker i huvudsak som anläggningsjord. En 

statlig utredning tillsattes under 2018/2019 

med uppdrag att föreslå hur ett förbud mot 

att sprida avloppsslam kan utformas. 

Utredningen pekar på att avloppsslam av 

god kvalitet ska fortsätt kunna spridas på 

åkrar, det är därför viktigt med 

uppströmsarbete för att slammet inte ska 

innehålla för höga halter av metaller och 

andra miljöfarliga ämnen. Att avsätta slam 

som anläggningsjord kommer troligtvis att 

förbjudas. Västvatten bevakar slamfrågan 

och som det ser ut i dagsläget kommer 

avsättningskostnaderna att öka i 

framtiden. 

 

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras 

och planering av förnyelse genomförs för 

att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid 

och på rätt plats. Arbetet med 

överföringsledning till Gårvik/ Bergsvik 

fortsätter.  
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Klimatförändringar ger större och 

intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 

Sannolikt kommer också i framtiden större 

krav på rening av dagvatten.  

 

Forskning och utveckling 
Västvatten är medlem i branschföreningen 

Svenskt Vatten. Verksamheten inom 

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är till stor 

del inriktad mot tillämpad forskning och 

utveckling av intresse för Svenskt Vattens 

medlemmar. Målet är att främja 

utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, 

stödja branschens behov av kompetens-

försörjning samt se till att framtagen 

kunskap sprids.  

 

Utöver branschföreningen är Västvatten 

med i ett antal andra nätverk för forskning 

och utveckling. Starkast engagemang har 

vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. 

DRICKS är en centrumbildning för 

dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och 

Lunds tekniska högskola med målet att 

tillsammans med andra bidra till en 

säkrare dricksvattenförsörjning. 

 

Västvatten är även en aktiv medlem i 

teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. 

Klustret är ett samarbete mellan tekniska 

högskolor, offentlig sektor och företag. VA-

teknik Södra har som huvudsyfte att hitta 

lösningar till framtidens utmaningar för 

svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens 

avloppsvattenrening, energi och 

resurshushållning samt klimat - samhälle - 

vatten.  

 

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 

delar berörs av miljöbalken och dess 

förordningar. Anläggningarna omfattas av 

anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen. 

 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 

vatten och för reningsverken avser de 

behandling av hushållens och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framför allt miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

omhändertagande av avloppsslam. 

 

Provtagning görs löpande för att visa att 

gällande tillstånd och villkor följs och hur 

miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och 

framförhållning. Vi försöker hela tiden att 

blicka framåt och utmana oss själva. 

Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska 

vara en resa för ständig förbättring. 

 

Bolagets styrelse 
Munkedal Vatten AB har ingen egen 

personal utan köper framför allt sina 

tjänster av Västvatten AB. 

 

Munkedal Vatten AB:s styrelse ska bestå 

av sju ledamöter och högst fem 

suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till 

styrelsen samt vem som ska vara 

ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under 

mandatperioden på fyra år. Styrelsen 

inklusive suppleanter består av en kvinna 

och elva män. 

 

Under året har tre av fem styrelsemöten 

skett digitalt på grund av Covid-19. Alla 

beredningar har skett digitalt. 

 

Resultat och ställning 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 

fastighetsägaren bära de nödvändiga 

kostnader som krävs för att tillhandahålla 

respektive vattentjänst. Detta sker genom 

att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 
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dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 

självkostnadsprincipen. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer 

för att till exempel ta hand om spillvatten 

finansieras via motsvarande avgift. 

 

Den taxefinansierade verksamheten får 

inte gå med vinst. Eventuella överuttag 

eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-

kollektivet. Överuttag kan flyttas över till 

VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet. 

 

Årets överuttag är 1 310 tkr (2 379 tkr). Av 

detta sätts 1 310 tkr till den befintliga VA-

fond Kapacitetsökningar. Under året har 

ingen aktivering av VA-fond gjorts. 

 

Årets resultat och förslag till 

vinstdisponering 

Munkedal Vatten AB:s resultat för 

räkenskapsåret 1 januari 2021 –  

31 december 2021 är 0 tkr.  

 

Bolaget genererar ingen vinst och således 

sker ingen ökning/minskning av det egna 

kapitalet. 

 

Till årsstämmans förfogande står inga 

vinstmedel. Det finns således inget 

resultat att disponera. 

 

Intäkter 

Bolagets intäkter består till största del av 

bruknings- och anläggningsavgifter från 

abonnenterna i taxekollektivet. Under året 

höjdes brukningsavgiften med 4,0 % och 

anläggningsavgiften höjdes med 3,0 %. 

Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige. 

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) 

varierar över åren beroende på vatten-

förbrukningen som påverkar den rörliga 

delen av taxan. 

 

Årets förändring av intäkterna (bruknings-

avgifter) blev en ökning med 5,9 % jämfört 

med föregående års utfall. Ökning av 

brukningstaxan för 2021 var 4,0 %. Detta 

är en högre ökning än förväntat vilket 

beror på ökad förbrukning av småhus, 

vilket mest troligt är en effekt av att många 

har tillbringat mer tid i hemmet under 

pandemin. Det är även en ökad 

förbrukning inom industrin i Munkedal. 

 

Kostnader 

Större delen av kostnaderna består av 

köpta tjänster från driftbolaget  

Västvatten AB.  

 

I Västvatten AB finns all personal. 

  

 

 

Finansiering och räntekostnader 

Munkedal Vatten AB:s låneportfölj består 

av direkta lån (119 200 tkr) via 

Kommuninvest. Sedan 1 november 2020 

hanterar Munkedal Vatten AB all 

upplåning inom egen regi med ramborgen 
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via Munkedal kommun. Nyupplåningen har 

skett under året med 17 000 tkr. 

 

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan har under året varit 

0,23 %. Budgeterad ränta var 0,8 %. 

Borgensavgiften är 0,25 %. 

 

Munkedal kommun finansierar Munkedal 

Vatten AB med 2 % via det egna kapitalet. 

Finansiering sker även genom förutbetalda 

anläggningsavgifter, vilka är en 

engångsavgift som betalas vid anslutning 

och som periodiseras över anläggningens 

beräknade livslängd, brukningsavgifter 

(löpande intäkter för vatten och avlopp) 

samt externa lån. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-

02-08 §6 ska överföringsledningen Gårvik-

Faleby finansieras via Munkedal kommun. 

De kapitalkostnader som överförings-

ledningen upparbetar faktureras Munkedal 

kommun och kommer så göras under 

ledningens livslängd. 

 

Skatt 

Skatteverkets granskning av 

inkomstdeklaration 2016 - 2018 har 

föranlett ett beslut från Skatteverket om att 

bolaget ska betala skatt för räntan på lånet 

via Munkedal kommun. Ärendet 

beslutades i Förvaltningsdomstolen till 

förmån för Skatteverket och ligger just nu i 

Kammarrätten och väntar på beslut. Om 

Skatteverket vinner processen innebär det 

en extra beskattning för tre år på cirka 

1 200 tkr. 

 

Investeringar 

Investeringar har skett med 23 083 tkr 

(5 941 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 

uppgår till 1 579 tkr (1 646 tkr). 

Investeringar 2021 2020 

Reinvestering 14 493 3 445 

Omvandling 5 743 1 019 

Exploatering 2 847 1 477 

Bruttoinvesteringar 23 083 5 941 

Fakturerade 

anläggningsavgifter 

-1 579 -1 646 

Årets 

finansieringsbehov 

investeringar 

21 504 

 

4 295 

 
Reinvestering: Reinvesteringar i befintliga 

VA-anläggningar såsom ledningsnät, 

vattenverk, reningsverk och yttre 

anläggningar. 

 

• Centrumtorget och Centrumvägen: 

Borrning under järnvägen 

(Centrumtorget) har genomförts och 

gick bra. Arbetet i Centrumvägen är 

färdigställt. 

• Hensbacka reservoar: Utredning 

angående ökat behov från planerad 

exploateringen skall genomföras 2022. 

• Foss reservoar: Betongrenovering 

utförd enligt åtgärdsförslag från tidigare 

besiktning, nytt ytskydd utvändigt samt 

sprutning med dricksvattengodkänd 

cementmassa invändigt efter 

borttagning av gammal tätskiktsmatta i 

botten på reservoaren. 

Arbetsmiljöåtgärder i form av ny stege 

upp samt nytt räcke runt tak. Byte av 

avstängnings- och backventiler i 

ventilkammare. Uppfört skalskydd i 

form av panelstaket. 

• Dingle VV: Nytt borrhål har 

provpumpats och projektering av verket 

pågår. Ny vattendom har sökts för nya 

borrhålet med samma förutsättningar 

som den gamla brunnen. Material och 

ny betongbrunn har köpts in för 

 2021 2020 

Låneskuld 119 200 tkr 102 200 tkr 

Revers Munkedal 

kommun 

- - 

Kommuninvest 119 200 tkr 102 200 tkr 

Genomsnittlig 

räntebindning 

1,6 år - 

Genomsnittlig 

kapitalbindning 

2,18 år - 

Genomsnittlig ränta 0,23 % 1,8 % 

Borgensavgift 278 tkr 97 tkr 

Nyckeltal 2021 2020 

Andel 

ägarfinansiering 
2 % 2 % 
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färdigställande av nya brunnen. 

Bygglovshandlingar har skickats in för 

ny vattenverksbyggnad. Processchema 

för nya vattenverket är framtaget och 

beslutat. 

• Önnebacka tryckstegring: 

Provisorisk omkoppling inne i stationen 

inför renovering är gjord, ledningar 

omlagda i mark utanför stationen. Nytt 

elskåp är byggt och redo att installeras. 

Arbete invändigt pågår under hösten 

och fortsätter även 2022.  

• Ramberg VV:  

Projektering av nytt elskåp för att 

möjliggöra fjärrstyrning, förbereds även 

för filteranläggning. Byggnation av nytt 

elskåp påbörjad. Frekvensomriktare till 

pumpar inköpta för att möjliggöra 

tryckkörning och styra vattenuttaget ur 

brunnarna bättre.  

• Munkedal ARV inkommande 

pumpstation: Utredning pågår. 

• Munkedal ARV biosteg: Inköp av 

material har skett under året. 

• Torreby ARV: Automatisering av 

slamuttaget. 

• 300 meter spillvattenledning på 

Ekebackevägen och Baldersvägen har 

relinats för att minska inläckage av 

ovidkommande vatten 

• Arbetet med att lägga en extra 

spillvattenledning längs 

Gatesandsvägen har fortsatt. 

 

Omvandling: VA-utbyggnad enligt 

kommunal VA-utbyggnadsplan eller som 

påkallats efter Länsstyrelsens beslut 

alternativt definierats i samband med 

tillsynsmyndighetens inventeringar. 

 

• Tungenäset etapp 2 överföringsledning: 

Överföringsledning till Tungenäset är 

beslutad enligt KF 2017-02-08 § 6, Dnr 

KS 2016–105§ 39. Beslutet innebär att 

överföringsledning byggs mellan Faleby 

och Gårvik. Tills beslut fattas av 

Länsstyrelsen angående 

pumpstationerna byggs ledningen ut 

mellan pumpstationerna. För tillfället 

arbetas det med tillstånden gentemot 

Länsstyrelsen, Trafikverket samt 

markåtkomst. 

• Gårvik östra: Förprojektering och 

planarbete pågår 

• Gårvik västra: Förprojektering och 

planarbete pågår. 

• Saltkällan E3: Entreprenad påbörjades 

under hösten och planeras vara färdig 

till våren 2022. 

 

Exploatering: VA-utbyggnad som initieras 

av privata exploatörer eller kommunens 

mark- och exploateringsverksamhet. 

 

• Bergsvik: Förprojektering och 

planarbete pågår 

• Gläborg/Håby logistikcenter: planering 

pågår med entreprenör för utförandet. 

• Hensbacka: Under slutet av 2021 tog 

exploatören kontakt och 

planeringsmöten kommer att hållas i 

början av 2022. 

• Foss-Berg (Bergsäter): Entreprenad 

pågår. 

• Korpås: Planering pågår med 

entreprenör och exploatör för 

utförandet. 

• Solberg och Örekilsparken är klara – 

mindre återställning kvarstår.  

 

Anläggningsavgifter: 
Anläggningsavgifter har under perioden 

fakturerats till ett belopp av 1 579 tkr. 

Bland annat är det fastigheter på 

Tegelverksvägen som har anslutits men 

främst är det strötomter. En strötomt ligger 

i ett område som sedan tidigare är 

inkopplat på det kommunala vatten- och 

avloppsnätet och där en ny fastighet 

kopplar in sig. Avgiften kan avse avgifter 

för servis, förbindelsepunkt, lägenhet och 

tomtyta. 
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Särredovisning av investeringar överstigande 

bolagets egna kapital 

Alla projekt revideras löpande, framför allt i 

samband med budgetarbetet, vilket kan 

påverka särredovisningen och därmed 

initiera nya beslut av kommunfullmäktige. 

Nedan sker jämförelse mot budget 

antagen av kommunfullmäktige  

2020-12-07. 

Investeringar överstigande bolagets egna 

kapital 

Investeringar Upp-

arbetat 

(tkr) 

Budget 

(tkr) 

Utföra

nde 

(år) 

Reinvestering 

Centrumvägen 3 131 2 700 2021 

Hensbacka 

reservoar 

0 12 300 2023-

2024 

Foss 

reservoar 

3 521 3 200 2022 

Kapacitets-

ökning VV 

1 544 5 300 2021 

Inkommande 

pumpstation 

Munkedal 

ARV 

 4 250 2023-

2024 

Biosteg 

Munkedal 

ARV 

381 3 500 2021-

2022 

Omvandling 

Tungenäset 

(Faleby-

Gårvik)1 

16 384 28 100 2018-

2021 

Gårvik E1 

östra 

25 9 500 2022 

Gårvik E2 

västra 

47 18 700 2022-

2023 

Saltkällan E31 5 148 4 900 2021 

Exploatering 
Bergsvik 52 29 400 2021-

2022 

Gläborg/Håby 

Logistikcenter’ 

78 3 000 2022 

Hensbacka 369 7 000 2023 

Foss Berg 2 271 4 800 2021 

 

Avskrivningar 

Avskrivningarna på 4 525 tkr (4 498 tkr) är 

lägre än de budgeterade 4 945 tkr, vilket 

beror på de låga investeringskostnaderna 

2020 som innebar att flertalet aktiveringar 

skjuts framåt. 

Balansräkning 

 

Balansomslutning 

Balansomslutningen är 165 893 tkr 

(138 105 tkr). Skillnaden på 27 788 tkr 

beror bland annat på ökning av 

anläggningstillgångar på tillgångssidan. På 

skuldsidan beror det på ökad upplåning 

och högre leverantörsskulder.  

 

Balansomslutning är summan av 

tillgångssidan alternativt summan av 

skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning. 

 

Anläggningstillgångar 

Totalt har bolaget materiella anläggnings-

tillgångar på 143 453 tkr (124 877 tkr). 

 

Finansiella anläggningstillgångar består av 

aktier i intresseföretaget Västvatten AB.  

 

Likviditet 

Bolaget har en likviditet på 154 % (216 %). 

Likviditet är ett mått på kortsiktig 

betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de 

kortfristiga skulderna. 

 

Likviditet beräknas genom att 

omsättningstillgångarna delas med 

kortfristiga skulder. 

 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 

2 % (2 %).  

 

Den låga soliditetens beror på att 

taxekollektivet inte ska gå med vinst utan 

de över- eller underuttag som uppkommer 

bokas som skuld respektive fordran på 

kollektivet. 

 

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital 

och obeskattade reserver med avdrag för 

uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 
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Internkontroll 
Under 2021 har internkontroll genomförts 

inom tre kontrollområden:   

• Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut 

• Reserv- & Nödvatten 

• IT-säkerhet (NIS) 

 

Kontrollen visade på att de styrelse- och 

ledningsgruppsbeslut som har antagits har 

genomförts. En lista på alla styrelse- och 

ledningsgruppsbeslut finns och 

genomgång av denna sker regelbundet på 

bolagets ledningsgruppsmöten. 

 

Gällande Reserv- & Nödvatten så behöver 

informationen och kunskapen kring detta 

öka samt att det behöver arbetas vidare 

med krisberedskapsorganisationen. 

Området tas upp för kontroll igenom om 

några år. 

 

NIS är en ny lagstiftning och detta område 

arbetas det med inom organisationen. 

Under året har bland annat utskick av 

Phisingmail skett som en del i att testa vår 

organisations IT-säkerhetskunskaper. 

Policy, regler och rutiner är under 

framtagande. Området tas upp för kontroll 

igenom om några år. 

 

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommunen och 

deras bolag uppfylla god ekonomisk 

hushållning samt definiera vad det betyder 

för varje enskilt bolag. Bolagets definition 

av god ekonomisk hushållning är att de 

finansiella målen och övervägande del av 

verksamhetsmålen ska uppnås under året. 

 

För Munkedal Vatten AB har god 

ekonomisk hushållning uppnåtts. 

  

Flerårsjämförelse 
Bolagets ekonomiska utveckling i 

sammandrag de senaste fem åren.  

 

 
 

 

 

  

 
1 Svenskt vatten, En normalvilla ”Typhus A” omfattar ett 

friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum 
med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. 
Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2 , 
vattenförbrukning 150 m3/år. Avgifterna redovisas inklusive 
moms.   

 

2 Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är 

anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 
m3/år. 2 parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.   

 

Flerårs-

översikt 

2021 2020 2019 2018 2017 

Total 

omsättning 

(tkr) 

26 152 23 552 23 584 23 197 22 147 

Balans-

omslutning 

(tkr) 

165 893 138 105 137 637 114 

310 

102 

147 

UB lån (tkr) 119 200 102 200 102 203 81 203 76 203 

Genomsnittlig 

ränta  

(%) 

0,2 1,8 2,0 2,7 2,6 

      

Årskostnad 

Typhus A 

(kr)1* 

10 179 9 783 9 409 9 135 9 135 

Årskostnad 

Typhus B 

(kr)2* 

110 800 106 485 102 741 98 970 98 970 

Antal läckor 

(st.) 

12 10 14 17 11  

Antal 

driftstopp, 

avlopp  

(st.) 

8 8 8 3 10 

Debiterad 

mängd vatten 

(%) 

75 68 69 73 71 
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Resultaträkning 
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period 

av ett år. 

Munkedal Vatten AB         

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2021 Resultat 2020 

    

Rörelsens intäkter 
   

Nettoomsättning 1 23 946 21 441 

Övriga rörelseintäkter 2 2 206 2 111 

Summa intäkter 
 

26 152 23 552   
  

Rörelsens kostnader 
 

  

Material och varor  -1 544 -1 505 

Entreprenader  -2 306 -1 283 

Övriga externa kostnader 3,4 -17 317 -14 296 

Personalkostnader 5 -179 -123 

Avskrivningar 6 -4 525 -4 498 

Summa kostnader  -25 871 -21 705 

    

Rörelseresultat  281 1 847 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter 7 28 7 

Räntekostnader 8 -298 -1 853 

Summa efter finansiella poster  11 1 

    

Skatt på årets resultat 9 -11 -1 

Årets resultat 
 

0 0 
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Balansräkning 
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad 

bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet. 

Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31    
 

TILLGÅNGAR 
  

    
 

Anläggningstillgångar 
  

 

VA-anläggningar 11 96 042 97 684 

Mark 12 17 0 

Maskiner och tekniska anläggningar 13 8 488 8 874 

Inventarier 14 485 534 

Pågående investeringar 15 38 421 17 785   
143 453 124 877   

  

Finansiella anläggningstillgångar 
 

  

Andelar i intresseföretag 16 275 275 

  275 275 

    

Summa anläggningstillgångar  143 728 125 152 

    

Omsättningstillgångar 
 

  

Kundfordringar 
 

2 107 587 

Aktuell skattefordring 23 1 300  

Fordringar hos Munkedal kommun 17 17 562 11 538 

Fordringar hos koncernföretag inom 

Munkedal kommun 

 
278 251 

Underuttag VA-kollektivet 18 0 0 

Övriga fordringar  873 464 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 45 113   
22 165 12 953   

  

Summa omsättningstillgångar 
 

22 165 12 953   
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

165 893 138 105 
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Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31    
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

    
 

Eget kapital 
  

 

Bundet eget kapital 
 

  

Aktiekapital 20 2 500 2 500   
2 500 2 500   

  

Fritt eget kapital 
 

  

Årets resultat 
 

0 0   
0 0   
  

Summa eget kapital 
 

2 500 2 500   
  

Långfristiga skulder    

Lån via Kommuninvest 21 119 200 102 200 

Lån av kommunen 17 0 0 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter  21 931 20 845 

VA-fond 22 7 839 6 569 

  148 970 129 614 

    

Kortfristiga skulder 
 

  

Överuttag VA-kollektivet 18 900 900 

Leverantörsskulder 
 

6 923 1 455 

Skulder till Munkedal kommun 2 581 797 

Skulder till koncernföretag inom Munkedal kommun 94 169 

Skulder till intresseföretag  1 183 1 003 

Aktuell skatteskuld 23 12 22 

Övriga skulder   0 537 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 2 730 1 108   
14 423 5 991   

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   165 893 138 105 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under 

året. 

Kassaflödesanalys                                                             2021 2020  
   

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  11 1 

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 

25 3 981 3 368 

Justering  0 0 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital 

 3 992 3 369 

 
   

Förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar  -3 111 238 

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder  8 432 -2 171 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

 9 313 1 436 

 
   

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -23 100 -5 941 

Avyttringar av finansiella tillgångar  0 0 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 

 -23 100 -5 941 

 
   

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån  17 000 -3 

VA-fond  1 310 1 479 

Inbetalda anläggningsavgifter  1 579 2 292 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 

 19 889 3 768 

 
   

Årets kassaflöde  6 102 -737 

Likvida medel vid årets början   17 11 159 11 896 

Likvida medel vid årets slut    17 17 261 11 159 

 

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
09

6c
a5

80
-d

3e
e-

42
8e

-8
9f

c-
16

ec
24

89
8a

b2

173



Färg och rubrik i sidhuvudet 

15 
  

Årsredovisning 2021 

 

Munkedal Vatten AB 556901–9648 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) 

och Bokföringsnämndens allmänna råd, 

BFNAR 2012:1. 

 

Tillgångar, avsättningar och skulder har 

värderats till anskaffningsvärden om inget 

annat anges nedan. 

 

Intäkter 
Prissättning för försäljning av bolagets 

tjänster, som regleras i Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster, sker med hänsyn 

till självkostnadsprincipen.  

 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av 

vad som erhållits eller kommer att erhållas 

vid leverans till kund.  

 

Intäkter i form av anläggningsavgifter 

redovisas som långfristig skuld (förutbetald 

intäkt) och periodiseras linjärt över 

respektive anläggningstillgångs 

nyttjandetid. Första året intäktsförs 2 % av 

avgiften samt årets del av avskrivningen.  

Över- eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som minskade alternativt ökade 

intäkter. 

 

Fordringar upptas till det belopp som efter 

individuell prövning beräknas bli betalt. 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas 

till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt 

hänförliga till förvärvet.  

 

Några räntor har ej aktiverats under året. 

 

Indirekta tillverkningskostnader som utgör 

mer än en oväsentlig del av den 

sammanlagda utgiften för tillverkningen 

och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet. 

För de materiella anläggningstillgångarna 

där skillnaden i förbrukningen av 

betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter 

och skrivs av separat. Flertalet tillgångar 

som övertogs från kommunen är upplagda 

på samma sätt som de övertogs. 

 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller 

tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 

redovisade värde. Utgifter för löpande 

underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer. 

 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod eftersom det 

återspeglar den förväntade förbrukningen 

av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som 

kostnad i resultaträkningen. 

 

Nyttjandeperiod 
Komponenter Nyttjandeperiod 

Byggnader 20-75 år 

Processkonstruktioner 30-75 år 

El o automation 10-35 år 

Maskiner o pumpar 10-30 år 

Markanläggningar 15-75 år 

Inventarier o verktyg 3-10 år 

Transportmedel 5-15 år 

Anläggningsavgifter* 75 år 

*Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 

201805. 

 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som 

operationella leasingavtal. 

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd 

förstagångshyra men exklusive utgifter för 

tjänster som försäkring och underhåll, 

redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden. 
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Årsredovisning 2021 

 

Munkedal Vatten AB 556901–9648 

Koncernförhållanden 
Bolaget ägs till 100 % av Munkedal 

kommun. I resultat- och balansräkning 

samt not redovisas mellanhavanden till 

andra företag som ingår i Munkedal 

kommun under rubriken koncernföretag 

inom Munkedal kommun.  

Bolaget äger 11 % av Västvatten AB. I 

resultat- och balansräkningen samt not 

redovisas mellanhavanden till Västvatten 

AB under rubriken intresseföretag. 

Noter 

Noter till resultaträkningen 

 

 

 

 

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon 

anställd personal. Tjänster för administration, drift 

och underhåll har köpts från Västvatten AB. 

 

 

 

Not 1 Nettoomsättning 

 2021 2020 

Fakturerade 

brukningsavgifter till 

Munkedal kommun 

1 229 1 199 

Fakturerade 

brukningsavgifter till 

koncernföretag 

inom Munkedal 

kommun 

2 664 2 615 

Fakturerade 

brukningsavgifter till 

övriga 

20 870 19 564 

Årets periodiserade 

anläggningsavgifter 

493 442 

Årets överuttag (-) / 

underuttag (+) 

brukningsavgifter 

-1 310 -2 379 

Summa 23 946 21 441 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

 2021 2020 

Erhållna 

kommunala bidrag 

634 653 

Destruktionsintäkter 

slam – 

Koncernföretag 

inom Munkedal 

kommun 

1 092 902 

Destruktionsintäkter 

slam – övriga 

91 52 

Övriga intäkter 389 504 

Summa 2 206 2 111 

Not 3 Övriga Externa kostnader 

 2021 2020 

Köp av tjänster från 

Västvatten AB 

(intresseföretag) 

10 044 8 489 

Elkostnader 2 448 1 685 

Slamkostnader 1 372 1 282 

Befarade 

skadestånd, 

översvämningar 

2 0 

Övriga 

driftkostnader 

3 451 2 840 

Summa 17 317 14 296 

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till 

revisorer 

EY 2021 2020 

Revisionsuppdrag 50 45 

Andra tjänster 135 5 

Summa 185 50 

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen 

 2021 2020 

Löner och 

ersättningar  

149 88 

(varav tantiem o.d.) 0 0 

Sociala kostnader  27 22 

(varav 

pensionskostnader) 

0 0 

Övriga 

personalkostnader 

3 13 

Summa 179 123 

Not 6 Avskrivningar 

 2021 2020 

Avskrivningar på  

VA-anläggningar 

3 633 3 576 

Avskrivningar på 

maskiner 

842 870 

Avskrivningar på 

inventarier 

50 52 

Summa 4 525 4 498 

Not 7 Ränteintäkter 

 2021 2020 

Ränteintäkter 

bankkonto 

0 0 

Ränteintäkter 

kortfristiga 

fordringar 

28 7 

Ränteintäkter 

skattekonto 

0 0 

Summa 28 7 
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Årsredovisning 2021 

 

Munkedal Vatten AB 556901–9648 

 

Skattesats för bolaget 2021 är 20,6 %, skattesats 

2020 var 21,4 %. 

 

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 

2016, 2017 och 2018. Ärendena pågår i 

Kammarrätten och handlar om att beskattas för 

räntekostnaden som betalades till Munkedal 

kommun. Om Skatteverket vinner processen 

innebär det en extra beskattning på cirka 1 200 tkr. 

Under året skedde in inbetalning till Skatteverket då 

de ej förlängde sitt anstånd. Anståndsräntan är en 

stor förklaring till skillnaderna mellan åren. 

 

Upplysning: Bolaget har inga leasingavtal utan 

enbart serviceavtal. 

 

Nyttjanderättsavtal finns med 6 mån 

uppsägningstid. Hyra 10,9 tkr/år. 

 

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. 

Det finns således inget resultat att disponera. 

Noter till balansräkningen 

 

 

 

Not 8 Räntekostnader 

 2021 2020 

Räntekostnader till 

Munkedal kommun 

0 1 728 

Övriga 

räntekostnader 

298 125 

Summa 298 1 853 

Not 9 Skatt på årets resultat 

 2021 2020 

Skattekostnad 2021 11  

Skattekostnad 2020 0 1 

Summa 11 1 

Avstämning skatt på årets resultat 

 2021 2020 

Ej avdragsgilla 

kostnader 

51 4 

Ej skattepliktiga 

intäkter 

0 0 

Summa 51 4 

Not 10 Förslag till vinstdisposition 

 2021 2020 

Balanserade 

vinstmedel 

0 0 

Årets resultat 0 0 

Summa 0 0 

Not 11 VA-anläggningar 

 2021 2020 

Ingående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

178 331 176 854 

Årets anskaffningar 1 993 1 477 

Utgående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

180 324 178 331 

   

Ingående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-80 647 -77 069 

Årets avskrivningar -3 635 -3 578 

Utgående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-84 282 -80 647 

Redovisat värde 

vid årets slut 

96 042 97 684 

Not 12 Mark 

 2021 2020 

Ingående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

0 - 

Årets anskaffningar 17 - 

Utgående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

17 - 

   

Ingående 

ackumulerade 

avskrivningar 

0 - 

Årets avskrivningar 0 - 

Utgående 

ackumulerade 

avskrivningar 

0 - 

Redovisat värde 

vid årets slut 

17 - 
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Årsredovisning 2021 

 

Munkedal Vatten AB 556901–9648 

 

 

 

 

Bolaget har en kredit genom utnyttjande av 

checkkredit via kommunens kontosystem. Bolaget 

har inte ställt någon säkerhet för 

koncernkontokrediten. 

Not 13 Maskiner och tekniska anläggningar 

 2021 2020 

Ingående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

19 824 13 712 

Årets anskaffningar 454 6 112 

Utgående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

20 278 19 824 

   

Ingående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-10 950 -10 082 

Årets avskrivningar -840 -868 

Utgående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-11 790 -10 950 

Redovisat värde 

vid årets slut 

8 488 8 874 

Not 14 Inventarier 

 2021 2020 

Ingående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

3 150 3 150 

Årets anskaffningar 0 0 

Utgående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

3 150 3 150 

   

Ingående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-2 616 -2 564 

Årets avskrivningar -49 -52 

Utgående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-2 665 -2 616 

Redovisat värde 

vid årets slut 

485 534 

Not 15 Pågående investeringar 

 2021 2020 

Ingående nedlagda 

utgifter 

17 785 19 433 

Årets nedlagda 

utgifter 

23 083 5 941 

Under året överfört 

färdigställda 

-2 447 -7 589 

Redovisat värde 

vid årets slut 

38 421 17 785 

Not 16 Andelar i intresseföretag 

Västvatten AB 

556901-9622 

2021 2020 

Säte Uddevalla Uddevalla 

Andelar av röster 

och kapital 

11 % 11 % 

IB 

Bokfört värde 

275 275 

Årets försäljning 0 0 

UB Eget 

kapitalandel 

275 275 

Resultatandel 0 0 

Not 17 Fordringar/Lån av kommunen 

 2021 2020 

Likvida medel, 

kommunens 

bankkonto 

17 261 11 159 

Beviljad kredit 2 000 2 000 

Utnyttjad kredit 0 0 

Övrig fordran 

Munkedal kommun 

301 379 

Summa 17 562 11 538 
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Årsredovisning 2021 

 

Munkedal Vatten AB 556901–9648 

 

 

 

All upplåning sker i dagsläget via Kommuninvest.  

 

VA-fond består av två olika fonder: ”Minska 

sårbarheten vid stor nederbörd” 1 564 tkr och 

”Kapacitetsökningar i Munkedal vattennät” 3 355 tkr. 

 

Uppbokat som skattefordran är inbetalning till 
Skatteverket gällande en pågående tvist som sker i 
Kammarrätten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 18 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet 

 2021 2020 

Överfört till  

VA-fond 2021 

-1 310  

Överuttag  

VA-kollektivet 2021 

1 310  

Överfört till  

VA-fond 2020 

-1 479 -1 479 

Överuttag  

VA-kollektivet 2020 

2 379 2 379 

Överfört till  

VA-fond 2019 

-566 -566 

Överuttag  

VA-kollektivet 2019 

566 566 

Överfört till  

VA-fond 2018 

-914 -914 

Överuttag  

VA- kollektivet 2018 

914  914  

Överfört till  

VA-fond 2017 

-730 -730 

Överuttag  

VA-kollektivet 2017 

730 730 

Överfört till  

VA-fond 2016 

-2 920 -2 920 

Överuttag  

VA- kollektivet 2016 

5 022 5 022 

Justering 2016 1 1 

Överuttag  

VA- kollektivet 2015 

92 92 

Underuttag  

VA- kollektivet 2014 

-3 302 -3 302 

Överuttag  

VA- kollektivet 2013 

297 297 

Överuttag  

VA- kollektivet 2012 

810 810 

Summa 900 900 

Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna 

intäkter 

 2021 2020 

Upplupna intäkter 0 24 

Förutbetalda 

kostnader 

45 89 

Summa 45 113 

Not 20 Antal Aktier 

 2021 2020 

Antal Aktier (st.) 2 500 2 500 

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500 

Not 21 Externa Lån 

 2021 2020 

Kommuninvest 119 200 102 200 

Summa 119 200 102 200 

Not 22 VA fond 

 2021 2020 

IB VA-fond 3 609 5 130 

Årets Överföring till 

VA-fond 

1 310 1 479 

Överfört till 

upplösning av  

VA-fond 

0 -3 000 

UB VA-fond 4 919 3 609 

Upplösning VA-fond   

Överfört till 

upplösning av  

VA-fond 

2 960 3 000 

Upplösning  

VA-fond 

-40 -40 

Summa 2 920 2 960 

Totalsumma 7 839 6 569 

Not 23 Skattefordran/Skatteskuld 

 2021 2020 

Aktuell 

skattefordran 

1 300 0 

Aktuell skatteskuld -12 -22 

Summa 1 288 -22 

Not 24 Upplupna kostnader/Förutbetalda 

intäkter 

 2021 2020 

Upplupna 

ränteintäkter 

44 40 

Upplupna elkostnader 

december 

463 177 

Upplupna 

entreprenörskostnader 

1 747 826 

Upplupna 

underhållskostnader 

0 0 

Övriga upplupna 

driftkostnader 

476 65 

Summa 2 730 1 108 
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Årsredovisning 2021 

 

Munkedal Vatten AB 556901–9648 

 

Händelser efter balansdagen 
Inga övriga händelser sedan balansdagen är av 
sådan art att de ger en väsentlig ekonomisk vinning 
eller förlust.  
 

  

Not 25 Tilläggsupplysningar till 

kassaflödesanalysen 

 2021 2020 

Justering för poster som inte ingår i  

kassaflödet med mera 

Avskrivningar 4 525 4 498 

Årets 

periodiserade/upplösta 

anläggningsavgifter 

-493 -1 089 

Årets 

periodiserade/upplösning 

VA-fond 

-40 -40 

Årets uppbokade skatt -11 -1 

Summa 3 981 3 368 

Not 26 Ställda säkerheter och 

eventualförpliktelser 

 2021 2020 

Ställda panter Inga Inga 

Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Munkedal Vatten AB 556901–9648 

Resultat- och balansräkning kommer att 

föreläggas årsstämman 2022-04-11 för 

fastställelse. Underskrift sker digitalt. 

 

Munkedal Vatten AB:s styrelse:  

Christer Börjesson (Ordförande) 

Per-Arne Brink (Vice ordförande) 

Linda Wighed (Ledamot) 

Henrik Palm (Ledamot) 

Terje Skaarnes (Ledamot) 

Nils Karlsson (Ledamot) 

Leif Svensson (Ledamot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkställande direktör 

Peter Johansson 

 

Auktoriserad revisor 

Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst 

& Young 

Hans Gavin 
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Revisionsberättelse 
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Revisionsberättelse 
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Lekmannarevisorernas rapport 
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§ 53 Dnr 2022-000084  

Ombudsinstruktion 2021 - Hyresrättsföreningen Grönskan, Riksbyggen 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

genom att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals kommun och i 

föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta 

bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats. 

Föreningen ska i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i 

första hand inom bostadsförsörjning.  

Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 18 

personer. Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 17 

personer. Dessutom är Riksbyggen och Munkedals kommun medlemmar.  

Årets resultat uppgår till -375,9 tkr (föregående år 1 112,8 tkr).  

Föreningens driftskostnader exklusive underhåll och reparationer har ökat 

med ca 413 tkr jämfört med föregående år och det beror främst på att 

elkostnaderna har ökat med 246 tkr. Räntekostnaderna ligger i nivå med 

föregående år. Föreningen har under året amorterat av ett lån med 2 750 tkr.  

Antagen budget för kommande verksamhetsår är fastställd så att föreningens 

ekonomi är långsiktigt hållbar.  

Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett 

genomsnittligt underhållsbehov föråren 2018–2027 på 2 386 tkr/år. 

Reservering (avsättning) till underhållsfonden har för verksamhetsåret gjorts 

med 1380 tkr. För att se till föreningens långsiktiga underhållsbehov 

avseende även ersättningsinvesteringar i komponenterna, genomförs ett 

indirekt sparande genom amorteringar av föreningens lån, avskrivningar av 

fastighetens värde. Ett positivt kassaflöde kommer även på sikt att öka 

föreningens förmåga att finansiera ersättningsinvesteringar med egna medel. 

  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Under året har nyinstallation av solcellsanläggning installerats på tak hus D Dinglegården till en 

kostnad av totalt 237tkr och avskrivning är upplagd på 25 år. 

Under räkenskapsåret har i övrigt inga händelser inträffat som påverkar 

föreningens ekonomi på ett sätt som väsentligt skiljer sig från den normala 

verksamhetens påverkan på ekonomin.  
Årsavgifter  

Föreningen förändrade årsavgifterna senast den2021-01-01 då avgifterna 

höjdes med 2 % för bostäder och lokaler. Efter att ha antagit budgeten för 

det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning med 2 

% den 2022-01-01.  

Under räkenskapsåret har hyrorna i genomsnitt uppgått till:  

Sörbygården  

För bostäder 1 280kr/kvm och för lokaler 1 058kr/kvm.  

Dinglegården  

För bostäder 1 457kr/kvm och för lokaler 1 461kr/kvm.  

Läkarstationen  

För bostäder genomsnitt 820kr/kvm och för lokaler 360kr/kvm.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Årsredovisning 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras följande: 

1. Föreslå och välja de av kommunfullmäktiges utsedda ledamöter och ersättare till 

styrelsen 

2. Fastställa resultat- och balansräkning  

3. Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

4. Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget förslaget 

Kommunstyrelsens förslag till beslutbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras följande: 

1. Föreslå och välja de av kommunfullmäktiges utsedda ledamöter och ersättare till 

styrelsen 

2. Fastställa resultat- och balansräkning  

3. Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

4. Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter   

Protokollsanteckning 

På grund av jäv deltar inte Jan Petersson (SD), Mathias Johansson (SD) och Helena Hansson (C) i 

handläggningen av detta ärende. 
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Datum 

2022-02-28 

 

Dnr: KS 2022-000085 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Ombudsinstruktion 2021 - Hyresrättsföreningen 

Grönskan, Riksbyggen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras 

följande: 

 Föreslå och välja de av kommunfullmäktiges utsedda ledamöter och 

ersättare till styrelsen 

 Fastställa resultat- och balansräkning  

 Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

 Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter   

Sammanfattning 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals kommun och i föreningens hus, 

mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för 

permanent boende om inte annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet 

även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 

 

Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 18 personer. 

Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 17 personer. Dessutom är 

Riksbyggen och Munkedals kommun medlemmar. 

 

Årets resultat uppgår till -375,9 tkr(f.g. år 1 112,8 tkr). 

Föreningens driftskostnader exkl underhåll och reparationer har ökat med c:a 413 

tkr jämfört med föregående år och det beror främst på att elkostnaderna har ökat 

med 246 tkr. Räntekostnaderna ligger inivå med föregående år. Föreningen har 

under året amorterat av ett lån med 2 750 tkr. 

Antagen budget för kommande verksamhetsår är fastställd så att föreningens 

ekonomi är långsiktigt hållbar. 

 

Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett 

genomsnittligt underhållsbehov föråren 2018-2027 på 2 386 tkr/år. Reservering 

(avsättning) till underhållsfonden har för verksamhetsåret gjorts med 1380 tkr. För 

att se till föreningens långsiktiga underhållsbehov avseende även 

ersättningsinvesteringar i komponenterna, genomförs ett indirekt sparande genom 

amorteringar av föreningens lån, avskrivningar av fastighetens värde. Ett positivt 

kassaflöde kommer även på sikt att öka föreningens förmåga att finansiera 

ersättningsinvesteringar med egna medel.   

 

 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Under året har nyinstallation av solcellsanläggning installerats på tak hus D 

Dinglegården till en kostnad av totalt 237tkr och avskrivning är upplagd på 25 år. 
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Under räkenskapsåret har i övrigt inga händelser inträffat som påverkar 

föreningens ekonomi på ett sätt som väsentligt skiljer sig från den normala 

verksamhetens påverkan på ekonomin. 

 
Årsavgifter 

Föreningen förändrade årsavgifterna senast den2021-01-01 då avgifterna höjdes 

med 2 % för bostäder och lokaler. Efter att ha antagit budgeten för det kommande 

verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning med 2 % den 2022-01-01. 

 

Under räkenskapsåret har hyrorna i genomsnitt uppgått till: 

Sörbygården 

För bostäder 1 280kr/kvm och för lokaler 1 058kr/kvm. 

Dinglegården 

För bostäder 1 457kr/kvm och för lokaler 1 461kr/kvm. 

Läkarstationen 

För bostäder genomsnitt 820kr/kvm och för lokaler 360kr/kvm. 
 

Miljö 

Föreningen köper energitjänster av Riksbyggen för att ge en överblick och kontroll 

över föreningens samlade energianvändning. 

- Genom att använda energieffektiva lågenergilampor gör föreningen 

energibesparingar. 

- Föreningen har installerat bergvärme på Dinglegården och Sörbygården.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Negativt resultat under året före avsättning och ianspråktagande av underhållsfond.  

Avsättningen till underhåll har gjort med 1 380 tkr. Underhållsplanen visar på ett 

behov av 2 386 tkr/år fram till 2027. 

 

Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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§ 54 Dnr 2020-000295  

Styrdokument för Munkedal Vatten AB och Västvatten AB 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och harmoniserande 

styrdokument varit diskuterat vid några tillfällen. Ägarsamrådet har givit ordförandena i de fyra 

ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag som har remitterats till ägarkommunerna. De inkomna 

svaren har därefter genomarbetats, presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. 

Därefter har ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.  

Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd 

genomstruken text. Redaktionella förändringar är inte markerade. De 

principiellt viktiga förändringarna i dokumenten är:  

 

Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i enlighet 

med beslut vid Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter från 

remissrunda. 

 
Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort, 

enligt beslut i Ägarsamråd 2019-06-26. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Förslag av styrdokument för Västvatten samt dess fyra ägarbolagen inför 

beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna: 

1. Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Munkedals vatten AB. 

2. Förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 

samarbetsavtal för Västvatten AB under förutsättning att dessa 

godkänns av övriga ägarkommuner. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna: 

1. Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Munkedals vatten AB. 

2. Förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 

samarbetsavtal för Västvatten AB under förutsättning att dessa 

godkänns av övriga ägarkommuner. 
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2022-03-01 

 

Dnr: KS 2020-000295 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Styrdokument för Munkedal Vatten AB och 

Västvatten AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner:  

- Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Munkedals vatten AB 

- Förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal för 

Västvatten AB under förutsättning att dessa godkänns av övriga ägarkommuner. 

Sammanfattning 

I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och 

harmoniserande styrdokument varit diskuterat vid några tillfällen. Ägarsamrådet 

har givit ordförandena i de fyra ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag som har 

remitterats till ägarkommunerna. De inkomna svaren har därefter genomarbetats, 

presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. Därefter har 

ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.  

Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd genomstruken 

text. Redaktionella förändringar är inte markerade. De principiellt viktiga 

förändringarna i dokumenten är: 

 Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i 

enlighet med beslut vid Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter 

från remissrunda. 

 

 Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort, 

enligt beslut i Ägarsamråd 2019-06-26. 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga särskilda konsekvenser 

 

Övriga konsekvenser 

Uppdaterade och harmoniserade styrdokument kan leda till en effektivare styrning 

från ägarkommunerna. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2022-03-01 
 

KS 2020-000295 
Sida 
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Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Västvatten AB, VD 

Munkedals vatten AB, Ordförande 
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Dokumentnamn 
 
Aktieägaravtal för Västvatten AB 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 
 

Godkänd av 
 
Respektive ägarbolags 
bolagsstämma 

Datum 
 
 

Utgåva 
 
 

 

Reviderad 
 
2022-XX-XX 
 

Ändringen avser: 
 
 

 

 
 

Parter 
 

A. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”; 

 
B. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”; 

 
C. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”; 

 
D. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064 nedan kallad ”SVAB”. 

 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var 

för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB, org. nr 556901-

9622, (”Bolaget”).  
 

 
Bakgrund 

 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har 

bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal 
kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift 

och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VA-

verksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för 
de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i 

respektive kommun redovisas inom skilda verksamheter för vilka separata VA-
taxor och ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) upprättas. 

 
 

1 Definitioner 
 

1.1 I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om 

de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd 
form: 
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”ABVA” avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med 

giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av 
kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige 

delegerar uppgiften till; 
 

 ”Avtalet” avser detta aktieägaravtal med bilaga; 
 

 ”Bolaget” avser Västvatten AB; 

 
 ”FVAB” avser Färgelanda Vatten AB; 

 
 ”MVAB” avser Munkedal Vatten AB; 

 
”Samarbetsavtal” avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna, 

Munkedals kommun, Färgelanda kommun, Uddevalla kommun och 
Sotenäs kommun angående drift, underhåll och administration av VA-

verksamheterna i respektive kommun; 

 
 ”SVAB” avser Sotenäs Vatten AB; 

 
 ”UVAB” avser Uddevalla Vatten AB; 

 
”VA-taxor” avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för 

VA-tjänster.  
 

 

2 Avtalets syfte 
 

2.1 Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som 
aktieägare i Bolaget. Parterna ska i egenskap av aktieägare utöva sitt 

inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.  
 

 
3 Bolaget och dess verksamhet 

 

3.1 Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande: 
 

 
Ägare Antal aktier Antal procent 

FVAB  175  7 % 
MVAB  275  11 % 

UVAB  1325  53 % 
SVAB  725  29 % 

 

3.2 Transaktioner mellan Bolaget och Parterna ska ske enligt 
självkostnadsprincipen. 
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4 Bolagsordning 

 
4.1 Bolaget ska ha den bolagsordning som framgår av bilaga. Skulle 

någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i 
bolagsordningen ska detta Avtal äga företräde.   

 
 

5 Styrelse och styrelsebeslut 

 
5.1 Styrelsen utses enligt principer som framgår i § 8 i bolagsordningen för 

Västvatten. 
 

 
5.2 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra 

gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part 
skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.   

 

5.3 Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor 
som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part. 

 
5.4 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid 

styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

 
 

6 Beslut i vissa frågor 

 
6.1 För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i 

nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit 
företrädda vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga 

styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:  
 

6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen; 
 

6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets 

aktiekapital;  
 

6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets 
strategi och inriktning; 

 
6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje 

räkenskapsår; 
 

6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär 

åtagande överstigande tio procent av Bolagets 
balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning; 
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6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett 
kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för 

Bolaget; 
 

6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör; 
 

6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning 
av verksamheten; 

 

6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;   
 

6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning; 
 

6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett 
värde om 1 000 000 kronor; 

 
6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande 

ett värde om 1 000 000 kronor; 

 
6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;  

 
6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget. 

  
 

7 Verkställande direktör 
 

7.1 Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.  

 
 

8 VA-taxa och ABVA 
 

 
8.1 Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa 

som följer den taxekonstruktion som gäller för samtliga ägarbolag 
inom Västvatten. Parterna beslutar, såsom huvudmän för VA-

anläggningarna inom sina respektive kommuner, om justeringar av 

VA-taxan i respektive kommun under förutsättning av respektive 
kommunfullmäktiges delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan 

komma att gälla i de olika kommunerna. 
 

8.2 ABVA ska, med giltighet inom respektive Parts VA-
verksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive 

kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till. 
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9 Nyttjande av Bolagets tillgångar 
 

9.1 Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att 
nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, ska 

teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande ska 
regleras i Samarbetsavtalet.   

 
 

10 Arkivering av handlingar  

 
10.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende 

sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett 
led i Bolagets verksamhet.  

 
 

11 Ny aktieägare 
 

11.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att 

erbjuda tredje man aktier i Bolaget, ska sådan tredje man tillträda 
detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga 

justeringar.  Om inte Parterna kommer överens om annat ska 
aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad 

nyemission. Parterna ska komma överens om hur många aktier 
tillträdande part ska erbjudas och tillträdande parts aktiepost ska 

därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till 
omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet. 

 

 
12 Avtalsbrott 

 
12.1 För det fall att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter 

skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar, 
ska avtalsbrytande Part vara skyldig att erbjuda övriga Parter sina 

aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av 
inlösen på grund av avtalsbrott ska förvärvande Part erlägga 

aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande 

Part ska ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av 
avtalsbrottet.  

 
 

13 Avtalstid och Avtalets upphörande  
 

13.1 Avtalet gäller tills vidare. För det fall ingen av Parterna skriftligen 
säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens utgång 

förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande 

uppsägningstid.  
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13.2 För det fall att Part säger upp Avtalet till upphörande ska uppsägande 
Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i Bolaget till 

aktiernas kvotvärde. 
 

13.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt 
sådant avtal ska FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta 

sina aktier i Bolaget till UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas 
kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.  

 

 
14 Ikraftträdande 

 
14.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och 

godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Uddevalla 
och Sotenäs kommuner. 

 
 

15 Övriga bestämmelser 

 
15.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligt avfattade och 

undertecknade av Parterna för att vara bindande. 
 

15.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte äga 
tillämpning på detta Avtal. 

 
 

16 Tvist 

 
16.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas 

genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 
 

16.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt 
avgöras av allmän domstol.   

 
_______________ 

 

 
 

 
 

 
Avtalet har godkänts vid bolagsstämma för Färgelanda Vatten, Munkedal Vatten, 

Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten Avtalet har upprättats i fyra exemplar av 
vilka Parterna tagit var sitt. 
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Färgelanda 2022-xx-  Munkedal 2022-xx- 

     
Färgelanda Vatten AB  Munkedal Vatten AB 

 
 

 
 

______________________  _____________________ 

Ann-Marie Jacobsson  Christer Börjesson 
 

 
 

 
 

______________________  _____________________ 
Peter Höög  Per-Arne Brink 

 

 
 

 
Uddevalla 2022-xx-  Kungshamn 2022-xx- 

 
Uddevalla Vatten AB  Sotenäs Vatten AB 

 
 

 

 
______________________  _____________________ 

Jens Borgland  Peter Håkansson 
 

 
 

 
 

______________________  _____________________ 

Mattias Johansson  Conny Stensson  
 

 
 

 
 

______________________ 
Kenth Johansson    

   

224



Bilaga 1 

Sida 1 av 3 
2022-xx-xx 

 
 

 

 

 
 

 

____________________________________________________________________ 
 

VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 

 
Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader 

 
Ägarbolagen är VA huvudmän och äger de av kommunerna överlåtna 
anläggningstillgångarna. 
 
Driftbolaget (Västvatten AB) ansvarar för all personal, fordon, maskiner, utrustning, 
personalbyggnader, inventarier mm som överlåtits av kommunerna. 
 
Driftbolaget har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till ägarbolagen 
med överenskomna intervall. 
 
Intäkter 

Typ Fördelning Anmärkning 

Brukningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Anläggningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Kommunspecifika intäkter 
såsom hyror, mm 

Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Icke kommunspecifika 
intäkter såsom försäljning av 
tjänster mm 

Bokförs på  Driftbolaget Fördelas till ägarbolag enligt  
tabell nedan 

 
 
Kostnader 
Kostnader som bokförs på driftbolaget ska fördelas på kommunerna som är kostnadsbärare 
med lämplig fördelningsnyckel. Driftbolaget har särskilda kostnadskonton för varje ägarbolag. 
Saldot internfaktureras ägarbolagen med överenskommet intervall. 
 
Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm bokförs på 
respektive avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas 
via timkostnaden. Kostnad för restid fördelas genom tidskrivning. 
 
Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på respektive fordon eller 
maskin och ingår i timkostnaden. 
 
 
Fördelningsnycklar 
Omsättning  Ägarbolagets del av den budgeterade totala brukningsintäkten  
Ägarandel  Ägarbolagets del av driftbolaget. 
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Tabell: Fördelningsnyckel kostnader och intäkter 

Typ Fördelning Anmärkning 

Kostnader för drift- och 
underhåll 

Bokförs på resp. ägarbolag efter 
redovisad tid och á-pris 

Tidsskrivning obligatoriskt för 
all personal 

Icke Kommunspecifika 
investeringsprojekt 

Bokförs på driftbolaget. 
Årskostnad fördelas på 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för investeringen 
lämplig nyckel. 

Driftbolaget har eget 
anläggningsregister. 

Utredning/projektering 
av projekt 

Bokförs på projekt, fördelas till 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för projekt lämplig 
nyckel. 

Tidsskrivning obligatorisk för 
all personal. 
Övriga kostnader fördelas med 
nyckel. 

Övergripande 
utredningar 

Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Den del som ska bekostas av 
VA kollektivet, övriga 
kostnader bekostas av 
respektive kommuns 
skattekollektiv. 

Kostnader för kundtjänst Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Tidsskrivning vid direkta 
arbeten, ex budgetering 
specifik kommun. 

Datakostnader Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Specifika kostnader för ex 
utredn/proj bokförs på 
avdelning och fördelas som 
projekt kostnad. 

Kostnader för 
företagsledning, och 
övergripande 
administration 

Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Ex löne- och 
ekonomiadministration, 
posthantering, diarie, 
information etc. 

Kostnader för tvingande 
medlemskap odyl 

Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med ägarandel, 
omsättning alt. verklig fördelning 
som fördelningsnyckel. 

Kostnader som enbart berör 
några kommuner, fördelning 
utifrån nytta med deltagande 
ex vattenvårdsföreningar. 

Kostnader för expertis Bokförs på de ägarbolagen som 
är kostnadsdrivande. 
Gemensamma kostnader 
bokförs på driftbolaget och 
fördelas till ägarbolagen med 
omsättning som 

Ex jurister, advokater, 
konsulter 
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fördelningsnyckel. 

OH kostnader Fördelas på både drift och 
investeringar. 
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Dokumentnamn 
 
Bolagsordning för Västvatten AB 
 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 
 

Godkänd av 
 
Respektive bolagsstämma 

Datum Utgåva 

 

Reviderad 
 
 
 

Ändringen avser: 
 
 

 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Västvatten AB 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift 
och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva 
konsultverksamhet i VA-frågor. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-
anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara för den 
allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i kommunerna. 
 
Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun enligt lag om 
allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, om 
driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. 
 
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 
kap. 3 c § kommunallagen. 
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Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till 
deras aktieinnehav i bolaget. 
 
 
§ 5 Ägarbolagens yttranderätt 
 
Bolaget ska bereda ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs 
kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 
 
§ 7 Aktieantal 
 
I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och högst fyra suppleanter. 
 
Styrelseledamöterna utgörs av ordförande och vice ordförande i respektive ägarbolag. 
Uddevalla vattens ordförande är tillika ordförande i Västvatten AB. Vice ordförande utses av 
styrelsen. Vice ordförandeskapet ska rotera mellan ägarbolagen Färgelanda Vatten, 
Munkedal Vatten och Sotenäs Vatten. Övrig konstituering sker inom styrelsen. 
 
Högst en suppleant utses av respektive ägarbolags styrelse. Suppleant är den först 
namngivna ledamot i respektive ägarbolags styrelse som inte är ordförande eller vice 
ordförande. 
 
Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 
att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter val till 
kommunfullmäktige. 
 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets 
verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt. 
 
§ 9 Suppleanters inträde 
 
För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas att suppleant för respektive kommun inträder i 
första hand. I andra hand i ordning efter kommunernas folkmängd. 
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Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter 
ledamot. 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en 
suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uddevalla Vatten AB utse två 
lekmannarevisorer. Dessa ska nomineras av respektive ägarbolag bland respektive 
ägarbolags egna lekmannarevisorer. 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller E-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma 
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av justerare; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen; 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Anmälan av ägarbolagens val av styrelseledamöter, suppleanter ordförande, 
viceordförande samt lekmannarevisorer 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 
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 revisorerna med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som 
styrelsen utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
§ 16 Hembud 
 
Hembudsskyldighet 
 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har 
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 
övergången till aktiebolagets styrelse. Han/hon ska också visa på vilket sätt han/hon har fått 
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 
övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet 
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas 
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 
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Tvist 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
 
§ 17 Inspektionsrätt 
 
Ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla 
kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 
och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att ägarbolagen i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs 
och Uddevalla kommuner godkänt ändringen. 
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XXX VATTEN AB 
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BOLAGSORDNING FÖR XXX VATTEN AB 
 

§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är XXX Vatten AB 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen ska ha sitt säte i XXX kommun i Västra Götaland 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i XXX kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att förvalta 

aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av VA-anläggningen/VA-

verksamheten samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 
 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 
Bolagets ändamål är att svara för den allmänna vattenförsörjningen, 

avloppshanteringen och dagvattenhanteringen i kommunen. 

 

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip. 
 

Självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna 

vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, 

om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från 

annan verksamhet. 
 

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller 

upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 

egendom. 

 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla XXX kommun. 
 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i XXX kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 
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XXX VATTEN AB 
Org nr 556901-9655 

§ 6 Aktiekapital 

 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och högst fem 

suppleanter 
 

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige utser styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande. 

 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens 

inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt 

utan endast yttranderätt. 

 

§ 9 Suppleanters inträde 
 

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den inkallelseordning som 

kommunfullmäktige fastställer för nämnderna. 

 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 
hen ej ersätter ledamot. 

 

§ 10 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med 
minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 11 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige 

i XXX kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 
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§ 12 Kallelse till bolagsstämma 

 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller med E-post till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma 

 
På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 

8. Beslut om 
a. fastställelse av resultat och balansräkningen; 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare (i 
förekommande fall), ordförande, viceordförande samt 

lekmannarevisorer 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 

 revisorerna med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman 
 

• Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
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XXX VATTEN AB 
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§ 15 Räkenskapsår 

 
Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 

 

§ 16 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga 

annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

 
§ 17 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i XXX kommun äger ta del bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

 
§ 18 Ändring av bolagsordning 

 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i XXX kommun godkänt 

ändringen. 
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Hej, 
 
I detta mail bifogas ägarens styrdokument för Västvatten samt dess fyra ägarbolag som ett förslag inför 
beslut av respektive Kommunfullmäktige. 
 
Styrdokumenten består av Aktieägaravtal, Samarbetsavtal med bilaga, Bolagsordning för Västvatten AB, 
Bolagsordning för respektive Ägarbolag, Ägardirektiv för Västvatten AB samt Ägardirektiv för respektive 
ägarbolag. 
 
I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och harmoniserande 
styrdokument varit diskuterat vid några tillfällen. Ägarsamrådet har givit ordförandena i de fyra 
ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag som har remitterats till ägarkommunerna. De inkomna svaren 
har därefter genomarbetats, presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. Därefter har 
ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.  
 
Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd genomstruken text. Redaktionella 
förändringar är inte markerade. De principiellt viktiga förändringarna i dokumenten är: 
 
 

 Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i enlighet med beslut vid 
Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter från remissrunda. 

 

 Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort, enligt beslut i 
Ägarsamråd 2019-06-26. 
 

 
Vid frågor kontakta respektive ordförande i Ägarbolaget eller Peter Johansson 
 
 
På uppdrag av: 
Jens Borgland, ordförande Uddevalla Vatten AB 
Peter Håkansson, ordförande Sotenäs Vatten AB 
Ann-Marie Jacobsson, ordförande Färgelanda vatten AB 
Christer Börjesson, ordförande Munkedal Vatten AB 
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genom 
Peter Johansson 
VD 
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Dokumentnamn 
 
Samarbetsavtal för Västvatten AB 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 

Godkänd av 
 
Respektive kommun 
Respektive bolagsstämma 
 

Datum 
 
 

Utgåva 
 
 

 

Reviderad 
 
2022-XX-XX 
 

Ändringen avser: 
 
 

 

      

Parter 
 

A. Uddevalla kommun, org nr 212000-1397 nedan kallad ”UKN”; 
 

B. Färgelanda kommun, org nr 212000-1421 nedan kallad ”FKN”; 

 
C. Munkedals kommun, org nr 212000-1330 nedan kallad ”MKN”; 

 
D. Sotenäs kommun, org nr 212000-1322 nedan kallad ”SKN”; 

 
E. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”; 

 
F. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”; 

 

G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”; 
 

H. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8062 nedan kallad ”SVAB”; 
 

I. Västvatten AB, org nr 556901-9622 nedan kallad ”VVAB”. 
 

Parterna ovan benämns även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”; 
 

A-D benämns även tillsammans ”Kommunerna”. 

 
E-H benämns även tillsammans ”Ägarbolagen”. 

 
 

Bakgrund 
 

Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och 
Kommunerna har i anledning av detta bildat Ägarbolagen och det av Ägarbolagen 

helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens 

uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar. 
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Genom detta samarbetsavtal och dess bilaga (”Samarbetsavtalet”), önskar Parterna 
i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller Kommunernas 

VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att åstadkomma ett effektivt 
samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet avseende VA-verksamheten 

har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta Samarbetsavtal. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Övergripande ansvarsfördelning 
 

1.1 VVAB 
 

1.1.1 VVAB ska ansvara för utveckling, drift, underhåll och administration av 
ekonomi och övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt 

för projektering och utbyggnad av VA-verksamheten för respektive 
Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av 

spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns 

verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB 
ska ha ansvar för den löpande driften, projektering och utbyggnad av 

verksamheten i respektive Kommun och ska därvid iaktta Lag om 
allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412), eller lag som ersatt denna. 

  
1.1.2 VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje 

Kommun fastställd taxa, kravverksamhet och information med anledning 
härav avseende alla VA-abonnenter som är anslutna till kommunalt 

vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt 

därutöver även eventuella avtalskunder. 
 

Uddevalla 
kommun 

100 % 

Munkedals 
kommun 

100 % 

Färgelanda 
kommun 

100 % 

Sotenäs 
kommun 

100 % 

Uddevalla 
Vatten AB 

53 % 

Munkedal 
Vatten AB 

11 % 

Färgelanda 
Vatten AB 

7 % 

Sotenäs 
Vatten AB 

29 % 

Västvatten 

AB 
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1.1.3 Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning hand-
läggs och utförs av VVAB. 

 
1.1.4 VVAB bistår tar fram och överlämnar underlag till respektive kommun 

med underlag för utökning eller inskränkning av respektive verk-
samhetsområde när kommunen eller VVAB ser behov av detta, se punkt 

1.2.3. 
 

1.2 Kommunerna 

 
1.2.1 Kommunfullmäktige, (KF), i respektive Kommun utser ledamöter till 

respektive ägarbolag där respektive ordförande, vice ordföranden utgör 
ägarkommunernas representanter i VVAB. Den först namngivna 

ledamoten i ägarbolaget utgör suppleant i VVAB. 
 

1.2.2 KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser 
för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA), samt omfattning av 

aktuella verksamhetsområden.  

 
1.2.3 Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedöm-

ning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms av respektive kommun på 
objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl i samråd med VVAB. 

 
1.3 Ägarbolagen 

 
1.3.1 Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VA-

anläggning.  

 
1.3.2 Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas 

av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning. 
 

1.3.3 Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna. 
 

1.3.4 Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anlägg-
ningar. 

 

2 Kostnadsfördelning 
 

2.1 Kostnader ska fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1. 
 

3 VA-taxor och ABVA 
 

3.1 Samtliga kunder i respektive Kommun ska behandlas enligt likabehand-
lingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA. 

 

3.2 VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun, 
samt avtalskunder, ska ha abonnemang med respektive Ägarbolag. 

241



  2022-xx-xx 
  4(10) 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

      

 

Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som 
motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun. 

 
3.3 VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor 

och ABVA samt lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäck-
ning uppnås. Samtliga ändringar av taxekonstruktionen utformas så att 

de följer LAV samt rekommendationer från branchorganisationen. 
Respektive Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

 

4 Fysisk planering 
 

4.1 VVAB ska medverka till att ta fram en VA-plan för respektive Kommun 
och Parterna är överens om att VVAB ska delta i Kommunernas samhälls-

planering i den mån sådan planering omfattar frågor rörande VA-verk-
samheten. 

 
 Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen 

inom sitt verksamhetsområde. VVAB ska förse respektive Kommun med 

underlag för vatten- och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA 
oftast utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens 

om att VVAB ska lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett 
tidigt skede i processen. Upprättandet av detaljplaner görs av respektive 

Kommun. 
 

4.2 Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan 
Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhälls-

byggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för 

ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som 
Kommunerna ska regelbundet träffas för att diskutera aktuella ut-

byggnadsprojekt och andra frågor där parternas verksamheter berörs. 
 

4.3 Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till 
VA-verksamheten. 

 
4.4 VVAB ska ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VA-

verksamhetsområden. Projekteringen ska ske i samband med respektive 

Kommuns projektering av markanläggningar. 
 

4.5 En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska 
eftersträvas och utarbetas av VVAB. 

 
5 Kartverk 

 
5.1 Kommunerna ska till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor. 

Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, 

koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att uppdatera 
de ledningskartor hos respektive Kommun. Respektive Kommun ansvarar 

för att kartor visar respektive Kommuns verksamhetsområden. 
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6 Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm 
 

6.1 VVAB ska, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning 
inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för 

grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade 
placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat ska 

återställning ske på ägarbolagets bekostnad. Arbeten på Kommunernas 

mark ska utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser. 
6.2 

Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt 
inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med 

punkt 9.4 sista meningen. Om kommunerna säljer fastighet eller del av 
fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens 

anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan 
köpet genomförs. 

 

6.3 VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare. 
 

6.4 VVAB ska beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar om 
bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att 

ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA. 
 

6.5 Höjdjusteringar av VVAB’s betäckningar i gata/väg pga beläggnings-
arbeten ska regleras i särskilt avtal. 

 

6.6 Omhändertagandet av dagvatten ska följa vattenskyddsföreskrifter och 
Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och 

ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV. 
 

7 Upphandling 
 

7.1 Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av 
Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant 

fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell 

Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att 
kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt ska 

principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling 
verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att 

sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. 
Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt 

byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen. 
 

7.2 Kommunerna erbjuder VVAB att deltaga i tillämpliga upphandlingar av 

varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer. 
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8 Exploatering 
 

8.1 Avtal med privat byggherre eller privat bolag 
 

8.1.1 Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt 
exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid 

upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt 

område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer 
VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenör-

en ett särskilt tilläggsavtal. 
 

8.1.2 Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse 
att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesikt-

ning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är 
huvudman. 

 

8.2 Exploatering med Kommun som byggherre 
 

8.2.1 När en Kommun är byggherre för allmänna anläggningar görs 
upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7 

om möjligt. VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och 
deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-

anläggningen till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret 
för VA-anläggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som 

upptäcks inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och 

entreprenör. 
 

8.2.2 VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att 
entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller 

genom att Kommunen vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Över-
enskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid om-

fattande VA-arbeten ska i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det 
att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för 

nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna, 

fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter till fastighetsägarna. 

 
8.2.3 Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras 

först när Kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastig-
heten. Om försäljning inte skett inom ett år från godkänd slutbesiktning 

har respektive Ägarbolag rätt att få betalt av Kommun för anläggnings-
avgift enligt gällande taxa. När byggnation kommer till stånd ska Ägar-

bolaget fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnads-

yta alternativt avgift för mätarstorlek. För att undvika eftersläpning med 
betalning av anläggningsavgifter ska Kommun och VVAB verka för att 

ändamålsenlig etappindelning görs. 

244



  2022-xx-xx 
  7(10) 
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9 Nödsituationer 
 

9.1 Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret 
för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive 

Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp ska inkallas. 
 

9.2 VVAB ska fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning 

och VA med respektive Kommun. Kommunerna ska tillse att beredskaps-
listor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och 

telefoni, finns tillgängliga för VVAB. 
 

9.3 VVAB ska utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun 
som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det upp-

kommer allvarliga störningar i VVAB’s verksamhet ska VVAB rapportera 
detta till utsedd tjänsteman. VVAB ska i händelse av störning vidtaga 

lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör 

bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till 
abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB ska 

upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar: 
 

o Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och 
sårbarhetsanalyser 

o Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av 
säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och 

standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, 

där försäkringar ingår som en viktig del 
o Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor. 

 
9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster 

som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för 
brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta 

kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt 
i och på kommunernas mark. 

 

10 Externa resurser 
 

 10.1 Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägar-
bolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VA- 

anläggningarna. För sådana tilläggstjänster ska ersättning utgå efter 
överenskommelse. 

 
11 Förändringar av Samarbetsavtalet 

 

11.1 Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal. 
Ändringarna ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att 

vara gällande. 
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12 Avtalet 
 

12.1 Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio exemplar, varav Kommunerna, 
ägarbolagen och VVAB tagit var sitt exemplar. 

 
12.2 Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga 

Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte 

skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före av-
talstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande 

uppsägningstid. 
 

12.3 Till avtalet hör bilaga 1. 
 

13 Tvist 
 

13.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas genom 

att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 
 

13.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt avgöras 
av allmän domstol. 
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Uddevalla Vatten AB Uddevalla kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 

 
 

_________________________ _________________________ 
Jens Borgland Monica Bang-Lindberg 

 
Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

2022-xx-xx 2022-xx-xx 
 

 

 
_________________________ _________________________ 

Kenth Johansson Mattias Johansson 
 

 
 

 
 

 

Färgelanda Vatten AB Färgelanda kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 
 

 
_________________________ _________________________ 

Ann-Marie Jacobsson Kenneth Carlsson 
 

 

Färgelanda Vatten AB  
2022-xx-xx  

 
 

_________________________  
Peter Höög 
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Munkedal Vatten AB Munkedals kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 
 

 
_________________________ _________________________ 

Christer Börjesson Christoffer Rungberg 
 

 

Munkedal Vatten AB  
2022-xx-xx  

 
 

 
_________________________  

Per-Arne Brink  
 

 

Sotenäs Vatten AB Sotenäs kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 
 

 
_________________________ _________________________ 

Peter Håkansson Mats Abrahamsson 
 

 

Sotenäs Vatten AB  
2022-xx-xx  

 
 

 
_________________________  

Conny Stensson  
 

 

 
 

 
Västvatten AB Västvatten AB 

2022-xx-xx 2022-xx-xx 
 

 
 

_________________________ _________________________ 

Jens Borgland Peter Håkansson 
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Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX   
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135 
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37 
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118 

Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2 

 

Västvatten AB 
Org nr: 556901-9622 

 

 
Dokumentnamn 
 
Ägardirektiv för Västvatten AB 
 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 

Godkänd av 
 
Respektive bolag 

Datum 
 
2020- 
 

Utgåva 

 

Reviderad 
 
 
 

Ändringen avser: 
 
 

 
 
ÄGARDIREKTIV 

 

för verksamheten i Västvatten AB, nedan kallat bolaget. 

 
Bolaget ägs av Uddevalla Vatten AB, Färgelanda Vatten AB, Munkedals Vatten 

AB, och Sotenäs Vatten AB, nedan kallade ägarbolagen. 

 

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 

 
Bolaget är organ för kommunernas VA-verksamhet och således underordnat 

ägarbolagen. Bolaget står i sin verksamhet under ägarbolagens uppsikt och har 

att följa direktiv av dessa. 

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till ägarbolagen och kommunerna genom 

 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 

c) aktieägaravtal mellan ägarbolagen 

d) samarbetsavtal mellan ägarbolagen och kommunerna 
e) av ägarbolagen utfärdade särskilda direktiv 

f) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget 

g) ägarsamråd 

 

Ägarsamrådet hålls en gång per kalenderår eller oftare vid behov. Ägarsamrådet 
utgörs av respektive bolags ordförande eller vice ordförande i dess ställe, 
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Västvatten AB 
Org nr: 556901-9622 

 

respektive Kommunstyrelseordförande eller av den utsedd representant samt 

respektive kommuns kommundirektör samt bolagens VD.  

 

2 Ägarbolagens direktivrätt 
 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 

ägarbolagen gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. I händelse av 

att motstridiga direktiv uppkommer från de olika ägarbolagen ska frågan 
hänskjutas till ägarsamrådet för slutlig utformning av direktivet. 

 

3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 

 

Bolaget ska löpande ge kommunstyrelserna och ägarbolagen den information och 

tillställa dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler 
eller föreskrifter i lag, bolagsordning eller ägardirektiv. Informationen ska lämnas 

genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelserna handlingar och delger 

dem fortlöpande information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande 

informationen ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 

bolagets styrelse. 
 

4 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunernas 

anläggningsbolag svara för administration och ekonomi samt utveckling, drift och 
underhåll av VA-anläggningar i kommunerna och förvalta de allmänna VA-

anläggningarna i som ägs av anläggningsbolagen samt att tillhandahålla tjänster, 

som har anknytning till denna verksamhet.  

 

5 Syftet med bolagets verksamhet 

 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolagen 

som är huvudmän för VA-anläggningarna kommunerna svara för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i respektive kommun. 

 

6 Bolagets likvidation 
 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarbolagen i 

relation till deras respektive aktieinnehav i bolaget. 
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Västvatten AB 
Org nr: 556901-9622 

 

7 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

 

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 

bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-
utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verksamheten. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 

Kommunerna och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser 
båda dessa intressen. 

 

8 Kommunövergripande uppgifter 

 

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 
bidra med resurser och kompetens i kommunernas krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 

 

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunernas 

krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 
bolagets styrelse. 

 

9 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 

 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-

verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 
lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 

kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 

 

10 Underställningsplikt 

 
Ägarbolag ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till 

ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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Respektive ägarbolags godkännande ska inhämtas såvitt avser: 

 

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 

b) Ändring av bolagsordningen. 

c) Förändring av aktiekapitalet. 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 

f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 

 

 

11 Budget och verksamhetsplan 

 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-

åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 

budget ska delges kommunstyrelserna enligt årligen fastställd tidplan. 

 

 
12 Årsstämma och bolagsstämma 

 

Bolaget ska senast under maj månad, varje år hålla årsstämma varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska 

behandlas. 
 

Till årsstämman och bolagsstämma ska bolagets styrelse kalla kommunernas 

ägarrepresentanter. 

 

13 Informationsskyldighet 

 
Bolaget ska hålla kommunstyrelserna och ägarbolagen väl informerade om sin 

verksamhet. 

 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelserna och ägarbolagen snarast 

översända 
 

a) protokoll från bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 
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c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 

e) balans- och resultatrapport 

f) styrelsens arbetsordning efter förändring 
g) VD-instruktion efter förändring 

h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt 

och styrningsfunktion i kommunerna 

 

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelserna uppgift av 
sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 

uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska 

framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

14 Styrelsen 

 
Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt 

arbete.  

 

15 Suppleanters inträde mm 

 
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen 

 

16 Instruktion för verkställande direktör 

 

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 

riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande 

direktören. 

 

17 Förvaltningsberättelsens innehåll 

 
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunerna 

uppställda mål). 
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18 Revision 

 

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det 

kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och 

om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 
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ÄGARDIREKTIV (XXX kommun – XXX Vatten AB) 
 

för verksamheten i XXX Vatten AB, nedan kallat bolaget, antagna av 

kommunfullmäktige i XXX kommun, nedan kallat kommunen den datum, § 135. 

 

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 

 
Bolaget är helägt av XXX kommun. Bolaget är organ för kommunens VA-

verksamhet och således underordnat XXX kommun. Bolaget står i sin 

verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 

bolagsstämman utfärdade direktiv. De utfärdade direktiven har i sin tur beslutats 

av kommunfullmäktige.  
 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom 

 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 
c) fastställd VA plan samt ABVA (allmänna bestämmelser för Vatten och 

Avlopp) 

d) den vid var tid av kommunfullmäktige fastställda samhällsbyggnads-

strategin eller motsvarande 

e) av kommunfullmäktige enligt ovan utfärdade särskilda direktiv  
f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

g) förekommande avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intresse-

bolag 

h) ägarsamråd som vanligen hålls en gång per kalenderår 

i) i tillämpliga delar gällande bolagspolicy för XXX kommun (valbar U:a OK) 
j) i tillämpliga delar övriga styrdokument fastställda och godkända av 

bolagsstämman (valbar U:a OK) 

 

2 Kommunens direktivrätt 

 
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 

kommunfullmäktige utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

 

3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 

 
Bolaget ska löpande ge kommunstyrelsen den information och tillställa dem de 

handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i 

lag, bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för XXX 

kommun. Informationen ska lämnas genom att bolaget löpande tillställer 

kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och 
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omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd 

mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse. 

 

Kommunstyrelsens inspektionsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 

ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

 
4 Syftet med bolagets verksamhet 

 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolag som 

är huvudmän för VA-anläggningarna i det gemensamt ägda driftbolaget svara för 

den allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i 
kommunerna. 

 

 

5 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

 
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 

bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-

utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 

 

Bolaget ska drivas med iakttagande av självkostnads- och 

likställighetsprinciperna som de är uttryckta i lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda 

dessa intressen. 

 

6 Kommunövergripande uppgifter 

 
Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 

bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 

 

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens 

krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och 
bolagets styrelse. 
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7 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 

 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-

verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 

lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 
kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 

 

8 Underställningsplikt 

 

Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta 
ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den 

ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande. 

 
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: 

 

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 

normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 
b) Ändring av bolagsordningen. 

c) Förändring av aktiekapitalet. 

 

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser: 

 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 

f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 

 

 

 
 

 

 

9 Budget och verksamhetsplan 

 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-

åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 

budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan. 

 

Bolaget ska löpande delge kommunen tertialrapport innefattande balans- och 

resultatrapport samt controllerrapport avseende bolagets ekonomiska resultat 
och ställning. 
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10 Bolagsstämma 

 

Bolaget ska senast under maj månad varje år hålla bolagsstämma varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska 

behandlas. 
 

Till bolagsstämman ska bolagets styrelse kalla kommunens ägarrepresentant. 

 

11 Informationsskyldighet 

 
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 

 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända 

 

a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 

c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 

e) balans-, resultatrapport 

f) styrelsens arbetsordning efter förändring 
g) VD-instruktion efter förändring 

h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt 

och styrningsfunktion i kommunen 

 

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant 

slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska 

framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

Ägarsamråd ska ske på sätt som överenskommes mellan kommun och 

ägarbolag. 
 

 

 

12 Kommungemensam policy 

 
Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, i tillämpliga delar, 

följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommun-

fullmäktige och översänts samt godkänts av bolagsstämman.  

 

Kommunstyrelsen ska tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan 

beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera 
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policy i bolagets verksamhet. Bolaget ska till kommunstyrelsen återredovisa hur 

implementering av policy har genomförts. 

 

13 Styrelsen 

 

Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i XXX kommun. Styrelsen ska 
årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.  

 

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen 

 

14 Instruktion för verkställande direktör 
 

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 

riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande 

direktören. 
 

15 Förvaltningsberättelsens innehåll 

 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen 

uppställda mål). 

 

16 Revision 

 

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det 
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och 

om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 
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§ 55 Dnr 2022-000075  

Kommunalt partistöd 2022 - Kristdemokraterna Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 

politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av prisbasbelopp per 

parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av prisbasbelopp per mandat och år. 

Detta enligt bestämmelserna i Regler för kommunalt partistöd som är antagen av 

kommunfullmäktige 2014-09-24, senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 

48 300 kr. 

Kristdemokraterna i Munkedal inkom 2022-02-15 med redovisning för kommunalt partistöd för 

2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är undertecknad av en särskilt utsedd 

granskare.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte granskningsrapport - 

Kristdemokraterna Munkedal. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedal redovisning för 

kommunalt partistöd 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Kristdemokraterna i 

Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 2 x 12 075 kr (24 150 kr) 

Totalt: 36 225 kr.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedal redovisning för 

kommunalt partistöd 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Kristdemokraterna i 

Munkedal för 2022 enligt följande: 
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Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 2 x 12 075 kr (24 150 kr) 

Totalt: 36 225 kr.    
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Datum 

2022-03-02 

 

Dnr: KS 2022-000075 

  

Handläggare: 

Fredrick Göthberg 

Kommunsekreterare 

 

Kommunalt partistöd 2022 för Kristdemokraterna 

samt godkännande av redovisning för kommunalt 

partistöd 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedal redovisning 

för kommunalt partistöd 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Kristdemokraterna i Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 2 x 12 075 kr (24 150 kr) 

Totalt: 36 225 kr.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 

kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, senast 

reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

 

Kristdemokraterna i Munkedal inkom 2022-02-15 med redovisning för kommunalt 

partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är 

undertecknad av en särskilt utsedd granskare.      

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.  

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Ylva Morén 

Kommundirektör 
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Munkedals
Kornmun

IMUNKEDALS KOMMUN!

2022 -02- 1 't

L

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

· Juridisk person*

Kristdemo/ua{ema Munkedal
Adress:

Organisationsnummer:

f!02J/
Postadress:

Telefon:

* Registrerad lokal partiförening

Bankkonto eller~ /PG:

UtVedba;zk 762 - 61b I

Erhållet partistöd: JS 700 kr Redovisningen avser år: 2021
Ordförande:

Olle Olsson
Kassör:

Redovisning av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari - 31 december)
Beskriv hur det lokala partistödet fördelat~:

--l>e ta-clc.sa:M t fl7o--li~·na medlen ha/
On I/Cl// "T..s -tiI/ i /JftNfn «T/o rJ C?n? parfi ·e-t

""':". +=:» I ut:~/Jd~1J _
p,C- /?I«:eruct ,fa/Yl -t c:?v.c CJ -{~/JIJ c

{ok.al vacjo/Jd .

/1unMdC/A
Ort

Intygas av Namnförtydligande ~

K0oh· /JO
Datum

Granskningsintyg
Härmed int as att artiet har fölländamålet för Re ler för kommunalt artistöd i Munkedals kommun

Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal

455 80 MUNKEDAL • Tefefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 10 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330
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§ 56 Dnr 2022-000087  

Kommunalt partistöd 2022 - Centerpartiet Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 

politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av prisbasbelopp per 

parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av prisbasbelopp per mandat och år. 

Detta enligt bestämmelserna i Regler för kommunalt partistöd som är antagen av 

kommunfullmäktige 2014-09-24, senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 

48 300 kr. 

Centerpartiet i Munkedal inkom 2022-02-23 med redovisning för kommunalt partistöd för 2021. 

Redovisningen anger hur partistödet används och är undertecknad av en särskilt utsedd 

granskare.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte granskningsrapport - 

Kristdemokraterna Munkedal. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedal redovisning för kommunalt 

partistöd 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Centerpartiet i Munkedal för 2022 enligt följande: 

 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 4 x 12 075 kr (48 300 kr) 

Totalt: 60 375 kr.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedal redovisning för kommunalt 

partistöd 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Centerpartiet i Munkedal för 

2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 4 x 12 075 kr (48 300 kr) 
Totalt: 60 375 kr.     
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Sida 

1(2) 

Datum 

2022-03-02 

 

Dnr: KS 2022-000087 

  

Handläggare: 

Fredrick Göthberg 

Kommunsekreterare 

 

Kommunalt partistöd 2022 för Centerpartiet samt 

godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedal redovisning för 

kommunalt partistöd 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Centerpartiet i 

Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 4 x 12 075 kr (48 300 kr) 

Totalt: 60 375 kr.     

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 

kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, senast 

reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

 

Centerpartiet i Munkedal inkom 2022-02-23 med redovisning för kommunalt 

partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är 

undertecknad av en särskilt utsedd granskare.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.  

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Ylva Morén 

Kommundirektör 
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Kommunsekreterare för vidare hantering 

Slutarkiv 

 

268



Munkedals
__ ____ .__ ,,_ , ..... -----~ ..... ,, ~,---~

Kornmun

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Juridisk person*

l~1uht.t
Adress: ,~O\ (3

Postadress:

4~r ~g D,' ~
Telefon:

07 b b% 43
Bankkonto eller BG/PG:

* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: 59 c;o 0 kr Redovisningen avser år:

Ordförande:

1
_ tj

l .Vs~4 0 ri'-•·'1

Kassör:

Redovisning av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari - 31 december)
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats:

f'€ ru l&:~k~L,\//J .
()CA/\v-i.~.Js lL-o~~~
ovl\ u~(~~

k4~W~.

fa ~·.ro1"J
Ö~i~tt
VC\Au,.,d,.J-~

Granskningsintyg
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för Regler för kommunalt partistöd i Munkedals kommun

Ort

i it,y,~ V\ J.~

Intygas av Namnförtydligande

LJ ,~ ,Ji'( SS Vt/\

Datum

Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 10 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se

Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330
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Resultaträkning Centerpartiet Munkedal 2021
Resultat 2021 Budget 2021 Resultat 2020

Inkomster

Kommunalt partitöd 59 500,00 kr 59 500,00 kr 59 125,00 kr

Medlemsavgifter 7 950,00 kr 8 000,00 kr 7 410,00 kr

Stöd Kyrkovalet Centerpartiet 4 000,00 kr - kr - kr

Övrigt 1 978,26 kr - kr - kr

Summa 73 428,26 kr 67 500,00 kr 66 535,00 kr

Utgifter

Porto, avgifter, adm, mtrl 2 150,00 kr 5 000,00 kr 4 828,00 kr

Möteskostnader/verksamhet 4 840,00 kr 7 000,00 kr 7 262,00 kr

Marknadsföring/annonser 5 675,00 kr 12 000,00 kr 7 755,00 kr

Avsättning krets valfond 25 000,00 kr 25 000,00 kr 25 000,00 kr

Del av medlemsavg. till distr. 2 650,00 kr 3 000,00 kr 2 650,00 kr

Deltagaravg. konferenser etc. 6 648,28 kr 12 000,00 kr 6 080,00 kr

Kyrkovalet 2021 3 710,00 kr 2 000,00 kr - kr

Övrigt - kr 500,00 kr - kr

Summa 50 673,28 kr 66 500,00 kr 53 575,00 kr

!Arets resultat 22 754,98 kr I 1 000,00 kr I 12 960,00 kr I

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2022- oz, fil
i I I.i (' / r

vvvrh1i (k\~ .J!?:-: J - -
Ulf Nilsson - Claes Hedlund
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§ 57 Dnr 2022-000067  

Kommunalt partistöd 2022 - Sverigedemokraterna i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 

politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av prisbasbelopp per 

parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av prisbasbelopp per mandat och år. 

Detta enligt bestämmelserna i Regler för kommunalt partistöd som är antagen av 

kommunfullmäktige 2014-09-24, senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 

48 300 kr. 

Sverigedemokraterna i Munkedal inkom 2022-02-07 med redovisning för kommunalt partistöd 

för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är undertecknad av en särskilt utsedd 

granskare.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte granskningsrapport 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i Munkedal redovisning för 

kommunalt partistöd 2021.  

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna i 

Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 9 x 12 075 kr (108 675 kr) 

Totalt: 120 750 kr.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i Munkedal redovisning för 

kommunalt partistöd 2021.  

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna i 

Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 9 x 12 075 kr (108 675 kr) 
Totalt: 120 750 kr.    
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Dnr: KS 2022-000067 

  

Handläggare: 

Fredrick Göthberg 

Kommunsekreterare 

 

Kommunalt partistöd för 2022 för 

Sverigedemokraterna samt godkännande av 

redovisning för kommunalt partistöd 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i Munkedal 

redovisning för kommunalt partistöd 2021.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 9 x 12 075 kr (108 675 kr) 

Totalt: 120 750 kr.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 

kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, senast 

reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

 

Sverigedemokraterna i Munkedal inkom 2022-02-07 med redovisning för 

kommunalt partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är 

undertecknad av en särskilt utsedd granskare.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.  

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Ylva Morén 

Kommundirektör 
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