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Sammanträdet kommer att webbsändas. 
 

På grund av pågående pandemi uppmanas 
allmänheten att följa sammanträdet på 

webben. 
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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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2020-11-27 

Inkomna avsägelser 

Carolina Gedda (SD) inkom 2020-10-16 med avsägelse gällande sitt uppdrag som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Carolina Gedda (SD) från sitt uppdrag

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
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Motion om personalsatsningar inom  

vård- och omsorg 

Vår personal inom vård- och omsorg har ett viktigt, 

ansvarsfullt och ansträngande arbete. Vi kan se att sjuktalen är 

högre inom denna sektor än i kommunens andra sektorer. Vi 

vill att vår personal ska hålla ett helt arbetsliv och trivas på sitt 

arbete.  

Därför yrkar vi att: 

* Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 

kostnadsberäknade förslag på olika personalsatsningar som 

kan förbättra den fysiska, sociala och organisatoriska 

arbetsmiljön samt främja personalens hälsa. 

 

 

Liza Kettil  

Regina Johansson  

Socialdemokraterna i Munkedal 

2020-10-26 
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Motion om att inrätta kommunalt civilkuragepris 

 

I takt med att många upplever att tryggheten och sammanhållningen i samhället minskar samtidigt 

som brottsligheten blir allt grövre och kommer allt närmre. Då kan det vara lätt att glömma alla goda 

gärningar våra duktiga medborgare utför. Det kan till exempel vara någon som vittnar i ett obehagligt 

rättsmål, någon som går emellan och stoppar ett slagsmål eller stävjar och bryter mobbning eller 

dylikt. 

Det kan vara lätt att fastna för alla svarta tidningsrubriker och helt enkelt missa de som gör något 

gott i samhället. För att fler ska göra gott behövs det fler förebilder som uppmärksammas. Därför 

föreslår vi Sverigedemokrater att det bör instiftas ett civilkuragepris som kan ge oss dessa förebilder 

att se upp till i vår vardag. 

Därför föreslår vi: 

Att: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett årligt civilkuragepris 

Att: kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram rutiner och riktlinjer för ett civilkuragepris så 

som prissumma, nominering och jury. 

Motionens anknytning till barnkonventionen: Motionens innehåll och andemening syftar till att 

stärka samhällets civilkurage vilket leder till ett mer sammanhållet och tryggare samhälle, vilket såväl 

barn som vuxna kommer gagnas av. 

För Sverigedemokraterna i Munkedal  

Pontus Reuterbratt 
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Motion om att inrätta digitalt motionsregister 

 

Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas som en allmän handling. Att 

skapa ett lättillgängligt register över lagda motioner samt inkomna medborgarförslag ökar 

kommunens transparens samt ger invånarna en ökad insyn i politiken, vilket är mycket viktigt ur en 

demokratisynpunkt. Desto större insyn och delaktighet kommuninvånarna får desto lättare blir det 

för dem att kunna följa beslut och politikens gång. 

Idag behöver en intresserad kommuninvånare söka igenom långa byråkratiska protokoll och 

handlingar för att på egen hand bilda sig en uppfattning vilka motioner och medborgarförslag som 

lämnats in, bereds eller har beslutats.  

Därför föreslår vi: 

Att: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett register på kommunens 

hemsida där samtliga motioner och medborgarförslag, samt dess status presenteras på ett 

lättillgängligt sätt. 

Att: Registret innehåller en motionshistorik om minst 4 år. 

Motionens anknytning till barnkonventionen: Motionens innehåll och andemening syftar till att öka 

invånarnas insyn i politiken vilket leder till både barn och vuxna lättare kan ta del av kommunens 

politiska viljeinriktningar. 

För Sverigedemokraterna i Munkedal  

Pontus Reuterbratt 
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Från: Sandra Tordebring <tordebring_90@hotmail.com> 
Skickat: den 3 november 2020 18:34 
Till: Munkedal Kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

 
Hej Munkedals kommun,  
 
Det är Sandra 30 år och Kira 5 år som skriver. 
 
 
Kira: 
 
Hej,  
Jag bor i Munkedals kommun och trivs bra att bo här. Jag är uppväxt på Torreby och min moster 
Sandra som är uppväxt på Gårvik har nu flyttat tillbaka till kommunen eftersom hon bott på 
annan ort i några år. Min moster har nu fått en liten son, alltså  jag har fått en kusin som heter 
Enzo och är 6 månader.  
 
 
Jag och min kusin Enzo vill framföra en önskan till er: 
 
"Snälla kan ni bygga en lekplats på Torreby som jag, min lillasyster Zoe på 8 månader och min 
kusin Enzo kan leka på, det hade varit så roligt". 
 
 
--- 
 
Sandra:  
 
Hej,  
 
Som KIra nämner ovan önskar vi en lekplats till våra små. Jag har nu flyttat tillbaka till 
kommunen och är bosatt på Torreby (Södra sjöritz 9, 45593 Munkedal). Ett mycket fint område 
och vi strormtrivs redan.  
 
Det verkar som det sker ett "generationsskifte" runt om i området då det bara på vår gata har 
sålts 3 hus under år 2020 och fler yngre människor har flyttat hit vilket är superkul. Även borta 
på Färlevfjordsvägen, ett relativt nytt område där jag vet att fler med mig saknar en lekplats till 
sina små.  
 
Så slutligen, vi hoppas att ni kan hjälpa oss att driva denna önskan framåt och att vi snart kan få 
en lekplats att leka på. För några år sedan fanns det en gunga mellan gatan Södra sjöritz 9 och 
nästa gata men den gungan ruttnade och senast häromdagen när vi gick förbi låg det bara 
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massa sly där?! Men denna plats hade varit perfekt för en lekplats eller i anslutning till 
fotbollsplanen som ligger borta vid Färlevfjordsvägen. Jag är dåligt insatt i vilka områden 
kommunen skulle ha möjlighet att kunna få bygga på men detta har ni säkerligen koll på.  
 
 
Har ni några eventuella frågor får ni gärna höra av er till oss.  
 
Vi önskar att få ett diarienummer så vi kan följa ärendet.  
 
 
Tack på förhand,  
 
Med vänlig hälsning, 
Sandra och Kira Tordebring  
 
0722282095 
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§ 171 Dnr 2019-000219  

Tillägg- och ändringsförslag för budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 

I den senaste skatteprognosen från SKR i oktober har regeringens 

förändringar av det generella statsbidraget i höstbudgeten lagts med i 

beräkningarna.  Detta förändrar kommunen ekonomiska förutsättningar 

positivt och det finns ett oanvänt budgetutrymme på 6,5 mnkr 2021. I 

regeringens höstbudget föreslås även nya riktade statsbidrag. Ett av det 

riktade bidragen som är permanent och utan krav på motprestation 

gäller äldreomsorgen och uppgår till 5,2 mnkr 2021. I övrigt har de 

riktade statsbidragen som tillkommer krav på motprestation och får 

ansökas om på sedvanligt sätt. 

Med anledning av de nya beräkningarna förslås följande. 

I den beslutade budgeten för 2021 finns en allmän besparing på 

kommunstyrelsen på kommunstyrelsen med 2 mnkr. Arbetet med att 

minska kostnaderna har pågått under hösten. Lösningar har sökts 

genom naturlig avgång, såsom pension, utan framgång. Det kan nu 

konstateras att det inte går att undvika uppsägningar för att genomföra 

besparingen. Detta kommer att få stora konsekvenser för förvaltningens 

möjlighet att genomföra sitt uppdrag och är inte ett önskvärt scenario för 

kommunen. Detta gäller särskilt då kommunen är i en positiv 

utvecklingsfas med ökande befolkning och flera stora industrietableringar 

i kommunen och i närområdet. Med det som bakgrund är förslaget att 

besparingen för 2021 lyfts bort. 

Den återstående delen på 4,5 mnkr föreslås förstärka KF:s 

förfogandepost. 

För de riktade statsbidraget till äldreomsorgen på 5,2 mnkr föreslås att 

det överförs till Välfärdsnämndens budget 2021 utan krav på utökad eller 

förändrad verksamhet. 

 

I bilaga 1 finns redovisas skatteprognosen för oktober. 

I bilaga 2 redovisas tillskott i form av riktade och generella statsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bilagor 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort besparingen på 2 mnkr riktad till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges förfogandepost 

utökas med 4,5 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att det riktade statsbidraget till 

äldreomsorgen på 5,2 mnkr överförs till välfärdnämnden budget utan 

krav på utökad eller förändrad verksamhet.      
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Forts § 171 

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): avslag på att-sats 1 och 2. Bifall till att-sats 3 

samt tillägg att kommunfullmäktige beslutar att barn- och 

utbildningsnämndens ram för 2021 utökas med 6,5 miljoner varav 2,8 

miljoner för att stärka Vuxenutbildningen samt 3,7 miljoner för att stärka 

arbetet med en Jämlik skola i hela kommunen för 2021.  

 

Liza Kettil (S), Christoffer Rungberg (M), Jan Hognert (M): Bifall till 

förvaltningens förslag. 

 

Louise Skaarnes (SD): Bifall till Christoffer Wallins (SD) yrkande.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Christoffer 

Wallins (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Rolf Jacobsson (KD) deltar inte i beslutet utan återkommer i 

kommunfullmäktige. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag 

Nej-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) yrkande.  

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Christoffer Rungberg (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Christoffer Wallin (SD)  x  

Mathias Johansson (SD)  x  

Louise Skaarnes (SD)  x  

Liza Kettil (S) x   

Rolf Berg (S) x   

Jenny Jansson (S) x   

Carina Thorstensson (C) x   

Rolf Jacobsson (KD)    

Resultat 7 3  
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Forts § 171 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort besparingen på 2 mnkr riktad till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges förfogandepost 

utökas med 4,5 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att det riktade statsbidraget till 

äldreomsorgen på 5,2 mnkr överförs till välfärdnämnden budget utan 

krav på utökad eller förändrad verksamhet.  

 

Reservation 

SD-gruppen reservation.  
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Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Budget 2021 Tillägg- och ändringsförslag 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort besparingen på 2 mnkr riktad till 

kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges förfogandepost utökas med 

4,5 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att det riktade statsbidraget till äldreomsorgen på 5,2 

mnkr överförs till välfärdnämnden budget utan krav på utökad eller förändrad 

verksamhet.    

Sammanfattning 

I den senaste skatteprognosen från SKR i oktober har regeringens förändringar av 

det generella statsbidraget i höstbudgeten lagts med i beräkningarna.  Detta 

förändrar kommunen ekonomiska förutsättningar positivt och det finns ett oanvänt 

budgetutrymme på 6,5 mnkr 2021. I regeringens höstbudget föreslås även nya 

riktade statsbidrag. Ett av det riktade bidragen som är permanent och utan krav på 

motprestation gäller äldreomsorgen och uppgår till 5,2 mnkr 2021. I övrigt har de 

riktade statsbidragen som tillkommer krav på motprestation och får ansökas om på 

sedvanligt sätt. 

Med anledning av de nya beräkningarna förslås följande. 

I den beslutade budgeten för 2021 finns en allmän besparing på kommunstyrelsen 

på kommunstyrelsen med 2 mnkr. Arbetet med att minska kostnaderna har pågått 

under hösten. Lösningar har sökts genom naturlig avgång, såsom pension, utan 

framgång. Det kan nu konstateras att det inte går att undvika uppsägningar för att 

genomföra besparingen. Detta kommer att få stora konsekvenser för förvaltningens 

möjlighet att genomföra sitt uppdrag och är inte ett önskvärt scenario för 

kommunen. Detta gäller särskilt då kommunen är i en positiv utvecklingsfas med 

ökande befolkning och flera stora industrietableringar i kommunen och i 

närområdet. Med det som bakgrund är förslaget att besparingen för 2021 lyfts bort. 

Den återstående delen på 4,5 mnkr föreslås förstärka KF:s förfogandepost. 

För de riktade statsbidraget till äldreomsorgen på 5,2 mnkr föreslås att det överförs 

till Välfärdsnämndens budget 2021 utan krav på utökad eller förändrad 

verksamhet. 

 

I bilaga 1 finns redovisas skatteprognosen för oktober. 

I bilaga 2 redovisas tillskott i form av riktade och generella statsbidrag  
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-10-26 
 

KS 2019-000219 
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förändringarna är finansierade genom det utökade finansiella utrymmet i den 

senaste skatteprognosen samt de riktade statsbidrag i regeringen budget. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

  

 

Beslutet expedieras till: 

KS Diarie 

Ekonomiavdelningen 

Välfärdnämnden 
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1(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr 2020-000025  

Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 

planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med verksamhetens 

inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp kommande 

budgetprocess. 

 

I planeringsförutsättningarna behandlas:  

Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 

Finansiella resultatmål för budget 2022 

Tidsplan för budgetprocessen  

 

Befolkningsantagande 

Skatteberäkning för budget 2022 utgår ifrån ett invånarantal på 10 650, 

1 november 2021. Budgeterar upp invånarantalet med +100 invånare, 

vilket är en förstärkning av budgeten med 5,5 mnkr. 

 

Årets finansiella resultatmål 

De finansiella resultatmålen för budget 2022 utgår från de finansiella 

inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023. Första 

uppföljningen/avstämningen av planeringsperioden 2020-2023 görs år 

2020. Under hösten 2020 kan vi göra en uppföljning av utfallets 

årsprognos 2020 med beslutad budget för 2021 samt planår. 

Uppföljningen ligger till grund för hur man ska planera nästkommande 

års målsättningar för både finans och verksamhet för att kunna över tid 

nå de långsiktiga målen. 

 

Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2022 är: 

Årets resultat skall uppgå till 2 procent av skatteintäkter och bidrag.  

 

Investeringsmål - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 

uppgå till 179 procent. 

 

Skuldsättning - under 2022 ska överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden. 

 

Det långsiktiga målet är att självfinansieringsgraden av reinvesteringar 

ska minst uppgå till 100 procent, i genomsnitt under planperioden. För 

att uppnå målet krävs att man har lägre investeringstakt/nivå på 

reinvesteringar fram till år 2023 med 41 mnkr. 

 

Tidsplan 

En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2022. 

Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen i sammanträdesplanen för 2021.  
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 172 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Planeringsförutsättningar.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2022      

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): bifall till förvaltningens förslag till beslut med 

ändringen att Kommunstyrelsens förfogandepost skall tas bort från 

ramen, att en förfogandepost på 250 000 kr för 

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen räknas in i 

planeringsförutsättningarna samt att en skattesänkning motsvarande 50 

öre räknas in i planeringsförutsättningarna. 

 

Jan Hognert (M), Liza Kettil (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Christoffer 

Wallins (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Rolf Jacobsson (KD) deltar inte i beslutet och återkommer i 

kommunfullmäktige. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag. 

Nej-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) yrkande.  

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Christoffer Rungberg (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Christoffer Wallin (SD)  x  

Mathias Johansson (SD)  x  

Louise Skaarnes (SD)  x  

Liza Kettil (S) x   

Rolf Berg (S) x   

Jenny Jansson (S) x   

Carina Thorstensson (C) x   

Rolf Jacobsson (KD)    

Resultat    
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2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 172 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2022 

 

Reservation 

SD-gruppen.  
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Datum 

2020-10-26 

 

Dnr: KS 2020-000025 

  

Handläggare: 

Maria Strömberg 

Controller 

Ekonomiavdelningen 

Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2022    

Sammanfattning 

Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige planeringsförutsättningar, vilka 

tillsammans med verksamhetens inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta 

upp kommande budgetprocess. 

 

I planeringsförutsättningarna behandlas:  
 

 Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 

 Finansiella resultatmål för budget 2022 

 Tidsplan för budgetprocessen  

 

Befolkningsantagande 

Skatteberäkning för budget 2022 utgår ifrån ett invånarantal på 10 650, 1 

november 2021. Budgeterar upp invånarantalet med +100 invånare, vilket är en 

förstärkning av budgeten med 5,5 mnkr. 

 

Årets finansiella resultatmål 

De finansiella resultatmålen för budget 2022 utgår från de finansiella 

inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023. Första 

uppföljningen/avstämningen av planeringsperioden 2020-2023 görs år 2020. Under 

hösten 2020 kan vi göra en uppföljning av utfallets årsprognos 2020 med beslutad 

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

planera nästkommande års målsättningar för både finans och verksamhet för att 

kunna över tid nå de långsiktiga målen. 

 

Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2022 är: 

 

1. Årets resultat   

     skall uppgå till 2 procent av skatteintäkter och bidrag.  
 

2. Investeringsmål   

     självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå till 179 procent 
 

3. Skuldsättning  

     under 2022 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till  

     att amortera på låneskulden. 

 

* Det långsiktiga målet är att självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst 

uppgå till 100 procent, i genomsnitt under planperioden. För att uppnå målet krävs 

att man har lägre investeringstakt/nivå på reinvesteringar fram till år 2023 med 41 

mnkr. 

 

Tidsplan för budgetprocess 

En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2022. 

Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen i sammanträdesplanen för 2021.    
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-10-26 
 

KS 2020-000025 
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Planeringsförutsättningarna utgår från god ekonomisk hushållning. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Kommunledningsgruppen 
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Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod har 
kommunfullmäktige beslutat nya långsiktiga 
inriktningsmål för både verksamhet och finans.  
 

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

Inför varje budgetprocess antar kommun-fullmäktige 
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med 
inriktningsmålen skapar förutsättningar för kommande 
budgetprocess. 
 
I planeringsförutsättningarna behandlas:  
 
1. Finansiella resultatmål för budget 2022 
2. Befolkningsutveckling  

(invånarantalet för beräkning av skatteintäkter) 
3. Tidsplan för budgetprocessen  

Budgetprocess  
Första steget efter att planeringsförutsättningar antagits 

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

andra skatteprognosen som kommer i april är styrande 
och ska tas med i de slutliga beräkningarna för budget 
2022. 
 

Avsättningar görs till kommunövergripande poster samt 

de antagna finansiella målsättningarna för 2022. Hänsyn 
tas även till andra politiska uppdrag. 
 

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

Ekonomiavdelningen skickar ut budgetanvisningar till 
nämnderna. 
 

Enligt tidplanen ska nämnderna ta ställning till sin 
budgetskrivelse för budget 2022 senast i maj.  
 
Nämndernas budgetskrivelse ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift och investeringsbudget) utifrån 
de preliminära ramarna samt verksamhetsmål med mått 

utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.  
 

Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära 
ramens påverkan på verksamheten. Verksamhetsmålen 
bör tas fram i god dialog med verksamhetsföreträdare. 

Målen ska också ha en tydlig koppling till tilldelade 
resurser och vara mätbara.  
 

I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- 
och resursplan (MRP), budget 2022 med plan 2023-

2024. 
 

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

Långsiktiga målsättningar  
Första uppföljningen/avstämningen av 
planeringsperioden 2020-2023 görs år 2020. Under 
hösten 2020 kan vi göra en uppföljning av utfallets 
årsprognos 2020 med beslutad budget för 2021 samt 
planår. Uppföljningen ligger till grund för hur man ska 
planera nästkommande års målsättningar för både 
finans och verksamhet för att kunna över tid nå de 
långsiktiga målen. 

Inriktningsmål för verksamheten 

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

 

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

 

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

 

4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

Nämndernas verksamhetsmål 2022 

Nämnderna ska konkretisera inriktningsmålen till 
verksamhetsmål för budget 2022 under våren. Målen är 
ettåriga och ska vara uppföljningsbara och mätbara. Det 
är viktigt att koppla de politiska ambitionernas nivå med 
resurser. Föreslagna mål beslutas av nämnderna i maj 
månad. 

Finansiella inriktningsmål för 

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

 Det genomsnittliga resultatet under 
planperioden, i förhållande till skatter och 
bidrag, ska lägst uppgå till 2 %. 

 

2. Investeringsmål 
 Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska 

minst uppgå till 100 %, i genomsnitt under 
planperioden. 

 

3. Skuldsättning 
 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i 

första hand användas till att minska 
kommunens skuldsättningsgrad. 
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Ekonomiska förutsättningar 

för kommande års 

budgetprocess 

Uppföljning av finansiella målen 
 

I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning anges bland 
annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som 
gäller över planeringsperioden. Avstämning av dessa 

mål ska genomföras inför den årliga budgetprocessen 
och uppföljning/analys ske i bokslut samt vid 
planeringsperiodens slut.  
 
Redovisning av resultat 
 

ÅR 
Mnkr 

Prognos 
utfall 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan  
2023 

Totalt  
2020-
2023 

Årets resultat 25,2 14,4 14,9 15,2 70 

Skatter och bidrag 713 720 744 759 2 936 

Årets resultat av 
skatt/ statsbidrag  
(%) 

3,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %  

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

2,4 % 

 
Senaste årsprognosen för 2020 års utfall visar ett 
resultat på 3,5 procent av skatter och bidrag. Inför 
kommande år har vi budgeterat ett resultat på 2,0 
procent 2021, 1,8 procent år 2022 och 1,9 procent år 
2023.  
 

Analys: Det innebär att vi klarar årens resultatmål samt 
det långsiktiga målet att det genomsnittliga resultatet i 
förhållande till skatter och bidrag ska lägst uppgå till 2 
procent under planeringsperioden 2020-2023 med 2,4 
procent. 
 
 

Redovisning av självfinansiering av reinvesteringar 

 

När det gäller självfinansieringsgraden av 
reinvesteringar har kommunen utifrån satt resultatmål 
och planerade avskrivningar ca 40-49 mnkr som kan 
finansiera årens reinvesteringar (egenfinansiering dvs 
100 procent).  
 

I årsprognosen för reinvesteringar 2020 samt det som 
är budgeterat/planerat 2021-2023 är reinvesteringarna 
högre än vad vi kan finansiera genom resultat och 
avskrivningar. 
 

Analys: Det innebär att det långsiktiga målet att 
självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst 
uppgå till 100 procent i genomsnitt under planperioden 
år 2020-2023 kommer upp till 81 procent. För att 
uppfylla målet krävs det att man minskar 
investeringsplanen med 41 mnkr fram till 2023.  
 
Ser man på längre sikt fram till år 2025 så kommer 
sammanlagda resultat och avskrivningar samt 
reinvesteringar bli 102 procent (år 2020-2025) 

 
För att nå det kommunfullmäktiges inriktningsmål för 
investering så krävs  
 

• Högre avsättning till resultat 2022-2023 
 

• Lägre investeringsnivå/investeringstakt av 
reinvesteringar under planeringsåren 2022-2023. 
 

Förvaltningen föreslås se över planen på reinvesteringar 

så att de anpassas utifrån Kommunfullmäktiges 

beslutade finansiella mål.  

Förslag av finansiella resultatmål år 2022 

De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, 

av de finansiella inriktningsmålen.  
 
Målen är ettåriga. Med utgångspunkt från Kommunfull-
mäktiges inriktningsmål (långsiktiga) tas resultatmål 
fram för budget 2022 och med hänsyn till tidigare års 
utfall.  
 
Förslaget på finansiella resultatmål för 2022 är: 

 
1. Årets resultat   
     skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 

2. Årets investeringsmål   
     självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 

uppgå till 179 %. 
 

3. Skuldsättning  
     under 2022 ska överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska användas till  
     att amortera på låneskulden. 
 
*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens 

reinvesteringar 2020-2023. 

  

År, mnkr 
2020 
prognos 

Budget 
2021 

Budg
et 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Totalt 
2020-
2023 

Totalt   
2020-
2025 

Totalt 
investeringar 95 158 201 195 143 34 649 826 

Nyinvestering 16 94 175 141 101 3 427 530 

Reinvestering  79 64 26 54 42 31 222 295 

Resultat 25 14 15 15 16 17 70 102 

Avskrivning 24 24 31 32 43 44 111 198 

Resultat och 
avskrivningar 49 39 46 47 59 61 181 301 

Avvikelse  -30 -25 20 -7 17 30 -41 6 

Procent 
2020 
prognos 

Budget 
2021 

Budg
et 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Totalt 
2020-
2023 

Totalt   
2020-
2025 

Självfinansiering 
reinvesteringar 62% 61% 179% 87% 142% 195% 81% 

102% 

Självfinansiering 
alla investeringar 52% 25% 23% 24% 41% 179% 28% 36% 

Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 %, i 
genomsnitt under planperioden år 2020-2023 81%  
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Uppföljning befolkningsutveckling 

(invånarantalet) 

Antagandet om befolkningstalet ligger till grund för 
beräkning av skatteintäkterna för de kommande 
budgetåren. För budget 2021 fastställdes 
invånarantagandet till 10 550 invånare.  
 

Skatteintäkterna för budget 2022 baseras på 
invånarantalet 1 november, 2021.  
 
Nedan redovisas befolkningsutfall och kommunens egna 
antagande av invånare 1 november samt senaste årens 
utfall per 1 nov och 31 dec.  
 

Utfallet per september 2020 ligger nu på 10 593 
invånare.  Utifrån uppföljningen så är antagandet  att  
 
 
 

 
 
fastställa invånarantalet till 10 650 invånare för 
beräkning av skatteintäkter, budget 2022 rimlig.  
 

Det är ett antagande om en ökning med 57 invånare 
jämfört med nu september år 2020 fram till 1 november 
år 2021 (vad vi tror).  
 

Jämfört med budgeten är det en ökning med 100 
invånare år 2021 till budget år 2022. Det innebär en 
förstärkning av skatter och bidrag till kommunen med ca 
5,5 mnkr.  

Förslag till invånarantal år 2022 

 
 Skatteberäkning för budget 2022 utgår ifrån ett 

invånarantal på 10 650, 1 november 2021. 
 

Utfall och befolkningsutveckling 
 

År 
Eget 
antagande 
2017 

Eget 
antagande 
2018  

Eget 
antagande 
2019 

Eget 
antagande 
2020 

Eget 
antagande 
2021 

Eget 
antagande 
2022 

Eget 
antagande 
2023 

Eget befolknings antagande, 1 nov 
året före, budget 

10 220   10 260 10 450 
10 500 

10 550 10 650 10 700 

Förändring invånarantal budget        40 190 50              50 100 50 

Befolknings utfall 1 nov   10 371 10 487 10 541     

        

Målgrupp Grupp 
Utfall  
2017 

Utfall 2018  
Utfall  
2019  

Utfall sept 
2020 

Totalt invånare 31 dec 10 423 10 503 10 513 10 593  

Födda 0 124 114 103 76 

Förskola 1–5 618 602 619 604 

Förskoleklass 6 124 149 117 129 

Grundskola 7–15 1 035 1 081 1 107 1 109 

Gymnasium 16–18 370 344 335 352 

Övriga åldrar               19–64 5 604 5 625 5 619 5 632 

Äldreomsorg 65–74 1 383 1 357 1 339 1 339 

Äldreomsorg 75–79 431 490 544 605 

Äldreomsorg 80–84 372 363 355 347 

Äldreomsorg 85–89 232 248 244 259 

Äldreomsorg 90+ 130 130 131 141 
 

Utfall över tid Munkedals befolkning 
 

 
                 

Källa: KIR/Hypergene 
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Utveckling av skatter och statsbidrag 2022 

-2024 

Utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR, 
cirkulär 20:39, 1 oktober har en simulering gjorts utifrån 
Munkedals antagande om invånare från 2022 till 2024. 

 

Belopp i Mnkr 
Budget 

2021 fast 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan  
2024 

Skatteintäkter 494  504 520 538 

Inkomstutjämning 140  151 158 162 

Kostnadsutjämning   28 28 28 28 

Regleringsbidrag*    22*      27** 18 16 

LSS-utjämning    6   6 6 6 

Fastighetsavgift 29  29 29 29 

Slutavräkning           
Summa skatter o 
bidrag 720 744 760 779 

Förändring i %  
Skatter och bidrag          3,2          

 
3,3 

 
    2,1 

 
     2,6 

Förändring i mnkr 22,1    24,1 16 20 

Antaganden antal 
invånare 1 nov året 
innan 10 550 10 650 10 700 10 750 

Förändring invånare 50 100 50 50 

     
 

Med en ökning av invånarantalet i budget 2022-2024 
förstärks intäkterna för kommande åren. 
 
Även förstärks intäkterna med de satsningar som 
aviserats såsom:  
 
*2021 Extra generella statsbidrag VÄB och VÅP 2020 

som aviserades 2 april på 8,9 mnkr för Munkedal år 

2021 och 2022. Posten ingår i regleringsbidraget. 

**2021 Det generella statsbidraget som aviserades i 

september BP21 (7 miljarder till kommunerna) med 7,1 

mnkr är inte inräknat i budget 2021 men med i senaste 

oktober prognosen i posten regleringsbidrag och därmed 

ingår i budget 2022. Bidraget 2022 är halverat enligt 

plan 3,5 mnkr. 

Utöver skatter och bidrag tillkommer det permanenta 

tillskottet för äldreomsorgssatsningen U009 på 4 

miljarder (5,2 mnkr för Munkedal) som kommer 2021 

och ingår inte i generella skatter och bidrag utan 

kommer separat utan krav på motprestation.  

Det riktade äldreomsorgslyftet totalt 4,6 mnkr är ett 

riktat statsbidrag med krav på motprestation. 

Kommunen ansöker om att få ta del av statsbidraget. 

SKR:s bedömning av de ekonomiska 

förutsättningarna för kommunerna 

kommande år (Oktoberrapporten) 
 

Kommuner och regioner väntas få starka resultat i år till 

följd av pandemirelaterade tillskott.  

Den ekonomiska utvecklingen på sikt är dock högst 

osäker och de långsiktiga utmaningarna kvarstår. 

 

 

Pandemin har tagit ny fart på senare tid och nya 

restriktioner har införts i flera länder. Osäkerheten om 

utvecklingen är därför mycket stor. Som utgångspunkt 

för det ekonomiska scenariot antar vi ändå att 

smittspridningen globalt kulminerar i år och att den 

globala trenden för nästa år blir ett gradvis minskat 

antal smittade, även om avklingandet inte nödvändigtvis 

behöver bli bekymmersfritt och linjärt. Scenariot 

utesluter alltså inte faser av ökad smittspridning i länder 

eller regioner, mer tillfälligt eller mer utdraget. 
 

Flera frågetecken kvarstår för världsekonomin efter den 

dramatiska konjunkturkollapsen i våras: hur ska 

återhämtningen fortgå liksom vilka bestående skador 

kan befaras för samhällsekonomin. Smittspridningen har 

tagit ny fart i många länder och utvecklingen är mycket 

osäker. Den makroekonomiska bottenpunkten tycks 

dock ha passerats, både globalt och i Sverige. En starkt 

positiv rekyl syns just nu i BNP världen över. Det finns 

dock riskfaktorer som gör konjunkturutsikterna även på 

kort sikt tämligen osäkra. 

Fler osäkerheter kring utvecklingen av världshandeln. 

Exempelvis Brexit, där det ännu i dag inte går att 

utesluta betydande negativa effekter för den europeiska 

ekonomin vid ett oordnat utträde för Storbritannien, 

spänningarna mellan USA och Kina, liksom i viss grad 

mellan USA och Europa med tydlig bäring på 

handelsförutsättningarna. På lite längre sikt finns risken 

att dessa frågetecken tynger den fortsatta 

konjunkturuppgången globalt – så länge avtalsfrågor 

inte lösts och geopolitiska tvister består. 

Det samhällsekonomiska scenariot utgår från att 

lågkonjunkturen håller i sig ända till 2024. Hög BNP-

tillväxt kommande år tar Sverige ur den djupa 

lågkonjunkturen. Återhämtningen för sysselsättningen 

väntas dock inte gå lika snabbt som den för 

produktionen. Andelen arbetslösa i Sverige antas ligga 

kvar på en hög nivå i ytterligare några år. 

Svag konjunktur ger hög arbetslöshet                    
 

Ett antal år av svag konjunktur får stor påverkan på 

arbetsmarknaden. Under 2020 räknar vi med att 

arbetade timmar faller med 3,7 procent och att 

arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 

procent, för att sedan öka ytterligare under 2021. Trots 

högre arbetslöshet och minskat antal sysselsatta när 

permitteringsstödet avvecklas 2021, så ökar antalet 

arbetade timmar. När arbetslösheten stiger får också 

nya kullar av studenter svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Liksom vid tidigare lågkonjunkturer 

kommer sannolikt utvecklingen gå mot mer och längre 

studier, vilket kommer att bidra till en dämpning av 

arbetsutbudet kommande år. Det kommer att ta tid för 

såväl sysselsättningsgraden som 
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arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig och balans på 

arbetsmarknaden kommer att nås först 2024, då med 

en högre jämviktsarbetslöshet, 7,5 procent. 

Fortsatt tryck från demografin 
 

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, 

på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar 

snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt 

är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för 

såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt 

räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per år 

den kommande tioårsperioden. Främst är det 

äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande 

behov, liksom även hälso- och sjukvården. Det hänger 

samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler 

och svårare sjukdomar. I grunden är det något bra, men 

det bidrar till betydande utmaningar för bemanning och 

finansiering. 
 

Det är lätt att allt fokus just nu hamnar på pandemin. 

Det är dock viktigt att fortsätta planera för den 

demografiska verklighet som beskrivs ovan. Att fler 

människor i arbetsför ålder är anställningsbara och att 

fler behåller sin hälsa högt upp i åldrarna är särskilt 

viktigt mot den bakgrunden. Redan före pandemin fanns 

många långtidsarbetslösa som inte fått arbete trots flera 

år med stark efterfrågan på arbetskraft. Det förklaras av 

diskrepansen mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och 

de arbetslösas kompetenser. Det är sannolikt att 

pandemin påskyndar den pågående 

strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Det riskerar 

att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare då 

fler personer saknar de kompetenser som efterfrågas. 

Särskilt svår bedöms konkurrensen om jobben bli för 

nya personer på arbetsmarknaden som saknar 

gymnasial utbildning. 
 

En fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste 

faktorn för möjligheterna att få en varaktig förankring 

på arbetsmarknaden och det är också en förutsättning 

för högre utbildning.  

Dessutom har en god utbildning positiva konsekvenser 

för såväl hälsosamma levnadsvanor som psykisk hälsa, 

vilket ökar chanserna att hålla sig frisk  längre upp i 

åldrarna. 
 

Hemställan till regeringen om flytt av överskottet 2020 

Kommunsektorns investeringar, liksom låneskulder, har 

under flera år ökat till följd av behovet av att bland 

annat bygga om och bygga nya sjukhus, skolor och 

äldreboenden. Årets förväntade resultat gör att 

kommuner och regioner kan öka likviditeten och därmed 

minska lånebehovet något.  

Resultatet gör det också möjligt att avsätta pengar i en 

så kallad resultatutjämningsreserv (RUR), som utifrån 

vissa krav kan användas för att täcka upp eventuella 

negativa balanskravsresultat framöver. 
 

SKR föreslår även i en hemställan till regeringen att 

riksdagen tillfälligt ändrar lagstiftningen så att delar av 

årets överskott kan användas i budget och planering 

under 2021 till 2023 alternativt att användning av 

resultatutjämningsreserven blir friare än med nuvarande 

regelverk. 

Beräkningsförutsättningar budget 2022 

 Skatteunderlagsprognos februari från SKR med 

simulerat befolkningsantagande 10 650 invånare 
(+100). 
 

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

 

 Sänka investeringstakten på reinvesteringar så de 
håller sig till det som är avsatt (resultat och 
avskrivningar). Kommunfullmäktiges finansiella 
investeringsmål på lång och kort sikt. 

 

 Kommunfullmäktiges pågående uppdrag; 
 

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

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

 

 Uppdrag budget 2022- effektivisering Välfärd  
 

 Prisuppräkning vissa konton 2,0% (SKR cirkulär aug) 
 

 Avsättning till löneökningar/satsningar 2,5 % och 
övriga 2,3 % (SKR cirkulär aug)   

 

 Använda KF förfogandepost för att finansiera 
aktiverade kapitalkostnader samt återtag av budget 
från VFN tillfälliga bidrag för  personalvård 
 

 Avsättning till demografi 
 
 

Kommande utmaningar för Munkedal i 

budget 2022-2024; 

 
Ökade kostnader 
 Sänkt skatteunderlagstillväxt – minskade extra 

statsbidrag 

 Stort investeringsbehov i Munkedal (utgift), vilket 
ger ökade driftkostnader 

 Demografiska utvecklingen - ökade 
boendeplatser/hemtjänst ? 

 Demografiska utvecklingen- skola/förskola ? 
 Nuläge höga verksamhetskostnader inom 

äldreomsorg och individ och familjeomsorg 
 Efterfrågan av bemanning 
 Stora företagsetableringar  

 

Det krävs minskade kostnader eller ökade intäkter för 
att finansiera ovan ökade/höga kostnader 
 

 Krav på effektiviseringar -minska kostnaderna inom 
verksamheter som har högre kostnadsläge än andra 
liknande kommuner. 

 Se över resursutnyttjande av fastigheter 
 Budgetera högre intäkter – invånarna ökar  
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 Krav på budgetdisciplin - budgetföljsamhet   
 

Budgetberäkning fram till 2024 - Scenario 

 
I budgetberäkningen har hänsyn tagits för förstärkning 
av invånarantalet med 200 invånare (11 mnkr) år 2022-
2024, avsättningar till pris -och löneuppräkning (55 
mnkr, för  ökade avsättningar (19 mnkr), avsättning för 
fler äldre/elever (4 mnkr) har  gjorts. 
 
Utifrån dessa förutsättningar krävs det att man lägger in 
effektiviseringskrav som minskar kostnaderna i 
verksamheterna med totalt -13,4 mnkr. Detta för att 

upprätthålla det finansiella resultatmålet om ett 
budgeterat resultat på 2 procent av skatter och bidrag 
över perioden 2022-2024. 
 
Enligt investeringsplanen kommer de största 
aktiveringar ske år 2022 och 2024 vilket innebär ökade 
driftkostnader som ska finansieras. Kostnaden för 
avskrivningar förväntas öka med 22,6 mnkr fram till år 
2025. 
 
 
Driftbudget, mnkr    
År 2022 2023 2024 

    
Totala kostnader 729,0 744,2 763,6 

Varav avsättningar kapitalkostnad  6,7 0,5 11,8 

Varav avsättningar pris och 
löneökningar 

17,5 18,5 19,0 

Varav volymökningar  1,1  1,5  1,5 

KF förfogande justering -6,5 +0,7 -4,7 

Avsättning ökning resultat 2%  0,4 0,3 0,4 

Finans ränta och pensioner +1,8 -2,8 -0,7 

Valnämnd och KF nämnd   0,6 -0,3  

Minskning personalvård VFN -1,0   

Effektivisering -3,0 -3,0 -7,4 

    

Summa prioriteringar ovan 17,6 15,4 19,9 

    

Skatter o statsbidrag -743,9 -759,4 -779,2 

Varav  förstärkning invånarantal mnkr   -5,5   -2,8  -2,8 
Invånarantal  +100 st +50 st +50 st 
    
Budgeterat Resultat  14,9 15,2 15,6 
Budgeterat Resultat  % 2,0% 2,0% 2,0% 
Budgeterat resultat 2 % 14,9 15,2 15,6 

    

Underskott  0 0 0 
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Förslag till tidsplan budgetprocess 2021 för budget 2022 

Förslag till tidsplan för budgetprocessen för budget 2022 utifrån Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2021. I samband med de beräkningarna i slutet av 
februari utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen skickas budgetanvisningar ut till samtliga nämnder. 

 
Budgetprocess, budget 2022  

Nämnd Tidpunkt Aktivitet Beskrivning ärende Handläggare 

2020 höst     

Kommunstyrelsen 9 november Beslut 
Planeringsförutsättningar budget 2022 plan 2023–2024 
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess) 

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

Kommunfullmäktige 23 november Beslut 
Planeringsförutsättningar budget 2022 plan 2023–2024 
(Finansiella resultatmål, befolkningsantagande, tidsplanbudgetprocess)  

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

2021 vår     

Planeringsdag budget 
nämnder 

I början av mars Arbete Resp. nämnd påbörjar arbetet med att sätta verksamhetsmål/mått utifrån KF 
inriktningsmål för planperioden 2020-2023. I samband med målen ska man arbeta 
med budgetförutsättningarna från ekonomiavdelningen samt beräknad ekonomisk 
ram. Resp. nämnd bokar in i sin egen planering av budget 2022 för mål och ramar. 
Budgetanvisningar skickas ut till nämnderna i slutet av februari. 

Förvaltningschef 
Stöd av  
Ekonomer, 
verksamhets-
utvecklare 

Nämndsmöten förslag Senast maj  
KFN 12/5 (inlämning 28/4) 
BOUN 19/5 (inlämning 5/5) 
VFN 20/5 (inlämning 6/5) 
SBN 24/5 (inlämning 10/5) 

Beslut Budget 2022, plan 2023–2024 
- konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt investeringsplan. Samverkad av 
resp. nämnd MBL §11 (info §19) 
-Förslag till verksamhetsmål med mått kopplat till ekonomisk ram beslutas senast i 
maj  

Förvaltningschef/ 
ekonomer 

Budgetdialog 18/5 Dialog Nämnderna redovisar sin budgethandling och konsekvenser av föreslagen ram. 
Kallelse kommer 

Förvaltningschef/ 
Nämndsordförande 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 14 juni 
(inlämning 31/5) 

Beslut 1. Kommunstyrelsens budget 2022, plan 2023–2024 
-Konsekvensbeskrivning utifrån prel.ram samt investeringsplan. Ska vara 
samverkad. 

2. Kommunens mål -och resursplan, budget 2022, plan 2023–2024 
3. Beslut om skattesats samt borgensavgift år 2022 

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

Kommunfullmäktige 28 juni 
 

Beslut 1. Kommunens mål -och resursplan, budget 2022, plan 2023–2024.  
2. Beslut om skattesats och borgensavgift år 2022 

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

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

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

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

Ekonomichef 
Stöd av Controller 

Nämndsmöten förslag 
 

December 
KS 13/12 (inlämning 29/11) 
KFN 14/12 (inlämning 30/11) 
BOUN 15/12 (inlämning 1/12) 
VFN 16/12 (inlämning 2/12) 
SBN 20/12 (inlämning 6/12) 

Beslut Återkoppling nämnd.  
- Internbudget 2022 plan 2022–2023, inkl. förslag på verksamhetsplaner 2022 
- Godkänna internkontrolluppföljning 2021/ Anta internkontrollplan 2022 

(nämnder) 

Förvaltningschef/ 
ekonomer 

KS presidier och 
nämndspresidie 

Bokslutsdialogdagen mars Genomgång Internkontroll uppföljning 2021/Plan 2022 samtliga nämnder och bolag Förvaltningschef 
Återkoppling till 
presidiet från 
nämnd 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 191 Dnr 2020-000306  

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2021 (VA-
taxa) samt investeringar - Munkedal Vatten AB 

Sammanfattning av ärendet 

För att täcka nödvändiga kostnader för Munkedal kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan 

avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgift 

enligt VA-taxa (bruknings- och anläggningsavgift). 

 

Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är 

nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av 

avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist. 

Bolagets verksamhet finansieras via avgifter genom en taxa. Taxan ska 

enligt ägrdirektivet beslutas av kommunfullmäktige samt att 

kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende 

investeringar enskilda eller totalt under ett räkenskapsår överstigande 

aktiekapitalet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll styrelsen Munkedal Vatten AB 2020-10-22. 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till VA-taxa 2021 

Förslag till Budget 2021 samt plan 2022-2023.  

 

Styrelsen för Munkedal Vatten AB:s förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 

% från och med 2021-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 

33 kr/månad. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 

3 % från och med 2021-01-01. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till investeringar i 

enlighet med kapitel 3, Munkedal Vatten ABs budget 2021, plan 2022-

2023.   

 

Yrkanden 

Mathias Johansson (SD): Brukningsavgift och anläggningsavgift ska vara 

oförändrade för 2021. 

 

Liza Kettil (S): Tilläggsyrkande att presentation kring varför kostnaderna 

för Munkedal ligger högre än jämförbara kommuner ska ges vid 

kommunstyrelsens nästa sammanträde 14 december 2020.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 191 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på styrelsen för Munkedal Vatten AB:s 

förslag och Mathias Johanssons (SD) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Munkedal Vatten AB:s förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) tilläggsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en presentation kring varför kostnaderna 

för Munkedal ligger högre än jämförbara kommuner ska ges vid 

kommunstyrelsens nästa sammanträde 14 december 2020 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 

% från och med 2021-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 

33 kr/månad. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 

3 % från och med 2021-01-01. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till investeringar i 

enlighet med kapitel 3, Munkedal Vatten ABs budget 2021, plan 2022-

2023.  

 

Reservation 

SD-gruppen.  
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  På uppdrag av  
Munkedal Vatten AB 

Datum: 2020-10-22 
Dnr: 2020/183 

 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 

Susanne Thorén 
0522-63 88 21 
susanne.thoren@vastvatten.se 

Munkedal kommun 
Kommunfullmäktige 
 

 

VA-taxa för 2021 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2021 

med plan 2022-2023 

Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram en budget för 2021 med plan 2022-2023. 

Munkedal Kommunfullmäktige har att ta beslut om ökning av VA-taxan för år 2021 

gällande bruknings- och anläggningstaxa samt godkänna investeringsplan 2021-

2023. 

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

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgift enligt taxa (bruknings- och 

anläggningsavgift). 

 

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

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

utifrån vad som är skäligt och rättvist. 

 

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

ägrdirektivet beslutas av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktiges 

godkännande skall inhämtas avseende investeringar enskilda eller totalt under ett 

räkenskapsår överstigande aktiekapitalet. 

Beskrivning av ärendet 

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

och avlopp) ökas med 4,0 % från och med 2021-01-01. 

 

För Typhus A blir den totala årsavgiften cirka 10 630 kr inkl. moms. Ökning per 

månad blir ca: 34 kr/månad. 

 

För Typhus B blir den totala årsavgiften cirka 107 100 kr inkl. moms. Ökning per 

månad blir ca: 23 kr/månad. 
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  På uppdrag av  
Munkedal Vatten AB 

Datum: 2020-10-22 
Dnr: 2020/183 

 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade 

intäkter enligt nedan tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För treårsperioden (2021-2023) föreslås en ökning på 4 % - 4 % - 4 %. I budget 2020 

var den föreslagna ökningen för 2021 och 2022 5,0 % respektive 3,0 %, en utjämning 

mellan åren har skett. 

 

Det finns stora osäkerheter i tidplanen vad gäller omvandling – och 

exploateringsområden i budgeten 2022 och 2023 som påverkar såväl intäkter som 

kostnader. Även osäkerheter i när exempelvis skyltning av vattenskyddsområden blir 

av.  

 

Inom budgeten finns inte höjd tagen för utbyggnation av reningsverk, förändrad 

vattenresurs eller att Skatteverket skall vinna tvisten med Munkedal Vatten AB. Detta 

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

finns att tillgå. 

Anläggningsavgift 

Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-

nätet) föreslås öka med 3,0 % från och med 2021-01-01, vilket följer genomsnittet på 

fem index gällande anläggningsarbeten och material. 

Kostnad % 

Minskad debiterad 
mängd vatten 

Lägre vattenförbrukning på 
grund av minskad verksamhet 

1,1 

Bolagsgemensamma 
kostnader från 
Västvatten AB.  

Bland annat satsningar på 
inmätning, löneökningar, 

sociala avgifter, pensioner 
och fordon 

3,0 

Kapitalkostnader 0,7 

Akuta lagningar  
av läckor/stopp 

1,2 

Övertar finansiering i 
egen regi 

-5,8 

Utredning Dingle 1,7 

Utredning 
reservattentäkt 

2,1 

Totalt 4,0 % 
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 3 (3) 
 

  På uppdrag av  
Munkedal Vatten AB 

Datum: 2020-10-22 
Dnr: 2020/183 

 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för de kommande tre åren är på 125 100 tkr och ger en 

reinvesteringstakt av ledningar på 550 år. Investeringarna sker inom området 

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

reningsverksanläggningar samt inom området omvandlingsområden och 

exploateringsområden. 

 

Reinvesteringarna finansieras via brukningsavgifter medan omvandlings- och 

exploateringsområden finansieras till största del av anläggningsavgifter och till viss 

del av brukningsavgifter. 

Taxeföreskrifter 

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

anläggningsavgifter som är föreslagen. 

 

Övrig information 
Budget 2021 är beräknad med en nyupplåning på 20 000 tkr. Borgensförbindelsen 

som finns mellan Munkedal Vatten AB och Munkedal kommun täcker denna ökning. 

Dock behövs det under 2021 öka upp borgensåtagandet för att kunna täcka 

kommande års lånebehov. 

 

Underlag till tjänsteskrivelsen är Munkedal Vatten AB Budget 2021 samt plan 2022-

2023 samt VA-Taxa för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

2021-01-01. 

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

brukningsavgiften med 4 % från och med 2021-01-01. 4 % i ökning innebär för ett 

Typhus A ca 33 kr/månad. 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 

anläggningsavgiften med 3,0 % från och med 2021-01-01. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i 

enlighet med budget 2021 och plan 2022-2023, Munkedal Vatten AB, kapitel 3. 
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Antagen av kommunfullmäktige den 2020-xx-xx, §xxx 
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VA-TAXA 

för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-xx-xx, §xxx 

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

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Munkedal Vatten AB. 

§ 1 

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

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

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

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

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

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

uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 

avgifter). 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med:  

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

bygglov avses bebyggas för bostadsändamål.  

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

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

från användarsynpunkt. 

Exempel: hotell, vandrarhem, campinganläggningar och särskilt boende. 

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

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

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

förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri samt sjukvård. 

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

bebyggts. 

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

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

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

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

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

sådan mark. 

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

slutar och fastighetens va-installation börjar. 
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§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

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

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja** 

* Df betalas som en ospecificerad del av S 

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

betalar en avgift enligt § 15. 

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

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

förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

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

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

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

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

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

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

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

inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–14) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift betalas. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

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

förbindelsepunkter för V, S och Df  45 540 kr 56 925 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

 
 

 
113 464 kr 

 
 

 
141 830 kr 

c) Lägenhetsavgift 

en avgift per lägenhet 

 

30 432 kr 

 

38 040 kr 

 

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

mellan fastigheterna. 

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

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

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

enligt 5.1 a) och b) betalas. 

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

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

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df  45 540 kr 56 925 kr 

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

Df. 

 
 
 

143 668 kr 

 
 
 

179 585 kr 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta  

 
24,11 kr 

 
30,14 kr 

 

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

mellan fastigheterna.  

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

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

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

verksamhet på fastigheten. 

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

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

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

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

enligt 6 § i räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter 

enligt 6.1 a) och b) betalas.  

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

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

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift - - 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift  - 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100 %  - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

§ 8 

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

betalas enligt följande. 

Avgifter för framdragen servisledning: 

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

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

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

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

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

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 %  50 %   20 %  

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 %  50 %   20 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

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

avgifter enligt 8.1 betalas. 

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

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

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

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

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

anläggningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

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

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

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

§ 10 

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

en gång årligen.  

§ 11  

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

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

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa. 

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

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 

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

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

räntelagen betalas från den dag betalningen skulle ha skett. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 

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

tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

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

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

skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 

kostnader för detta. 

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

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

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

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

allmänna del. 

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

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

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

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

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

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

avlopp. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift per m3 levererat vatten 24,34 kr 30,42 kr 

b) en fast avgift per år 4 492 kr 5 615 kr 

c) tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10 3 172 kr 3 965 kr 

d) tillkommande avgift för lägenhet 11 -  1 384 kr 1 730 kr 

 

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

och avlopp,  

mätare inte installerad. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en fast avgift per år 8 016 kr 10 020 kr 

b) tillkommande avgift för lägenhet 2 - 10 6 472 kr 8 090 kr 

c) tillkommande avgift för lägenhet 11 -  4 556 kr 5 695 kr 

 

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

Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a) en avgift per m3 levererat vatten 24,34 kr 30,42 kr 

b) 0 – 150 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 4 748 kr 5 935 kr 

c) 151 – 400 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 8 412 kr 10 515 kr 

d) 401 – 800 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 15 740 kr 19 675 kr 

e) 801 – 2 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 31 456 kr 39 320 kr 

f) 2 001 – 4 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 41 948 kr 52 435 kr 

g) 4 001 – 7 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 52 404 kr 65 505 kr 

h) 7 001 – 10 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 62 276 kr 77 845 kr 

i) 10 001 – 15 000 m3 förbrukat vatten en årlig avgift 74 600 kr 93 250 kr 
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14.3 För fastighet som delvis är bebyggd med bostadslägenheter och delvis med verksamhet 

enligt § 3 fjärde stycket tas avgift ut med: 

 

  utan moms med moms 

a) en fast avgift per år 4 492 kr 5 615 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 24,34 kr 30,42 kr 

c) en avgift per år och lägenhet från och med 
2:a lägenheten och en avgift per påbörjad 
200-tal m2 verksamhetsyta 3 172 kr 3 965 kr 

 

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

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 15.1 a) 55 % 55 % - - 

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

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

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

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

år och lägenhet samt fast avgift enligt 14.1 b). 

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

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

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

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

avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

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

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

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

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

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

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

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

miljödomstolen eller annan instans bestämd av Riksdagen.  

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

skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 20. 

14.11  För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

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

53



Dnr 2020/205 

 

9 

§ 15 

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

brukningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

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

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

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

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

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

betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

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

fastighetsägaren. 

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

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

§ 17 

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

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

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

§ 18 

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

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgift per åtgärd och tillfälle*: 

 utan moms med moms 

Uppsättning/Nedtagning av vattenmätare 560 kr 700 kr 

Avstängning/påsläpp av vatten via servisventil 560 kr 700 kr 

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

Länsning/avläsning av vattenmätarbrunn  560 kr 700 kr 

Förgävesbesök 700 kr 875 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 145 kr 1 431 kr 

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

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

betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid. 
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§ 19 

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

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

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskilt antagen särtaxa. 

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

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 

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

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

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

skett. 

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

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.  

I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt 

övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen. 

§ 21 

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

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

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

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

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

en gång årligen.  

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14 och 16, som är baserade på 

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

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

dagen för taxans ikraftträdande. 

***** 

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

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

jämlikt § 53 vattentjänstlagen. 
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1. Vatten och 

avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Munkedal Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och avlopps-

hanteringen i kommunen, vilket omfattar att 

ta hand om avloppsvatten och levererar 

dricksvatten hela vägen till fastigheten.  

Bolaget är utför de uppdrag som bolaget 

tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga kommunala VA-

anläggningar i Munkedal kommun. 

Tillsammans med kommunen beslutar 

bolaget om utbyggnader och VA-taxor. 

Munkedal Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig 

verksamhet sköts av personal anställda i 

det gemensamma bolaget Västvatten AB 

som svarar för driften av VA-anläggningarna 

i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 

Uddevalla kommun. 

Topografi 
Munkedals 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 sammankopplade. 

Ägarförhållande 
Munkedal Vatten AB är ett helägt dotterbolag 

till Munkedal kommun (212000-1330). 

Munkedal Vatten AB äger 11 % av det 

gemensamma bolaget Västvatten AB 

 

Antalet aktier och röster i Munkedal Vatten 

AB är 2 500 stycken. 

Bolag och styrelse 
Munkedal Vatten AB har ingen egen 

personal utan köper alla sina tjänster av 

Västvatten AB. 

Munkedal Vatten AB:s styrelse består av sju 

ledamöter och högst fem suppleanter. 

Kommunfullmäktige i kommunen utser sina 

representanter till styrelsen samt vem som 

ska vara ordförande respektive vice 

ordförande.  

Ägardirektiv och bolagsordning om 

roller samt uppgifter/ 

ansvarsområden 
Bolaget är organ för kommunens VA-verk-

samhet och således underordnat Munkedal 

kommun. Bolaget står i sin verksamhet 

under kommunstyrelsens uppsikt och har att 

följa av kommun-fullmäktige och av 

kommunstyrelsen med stöd av delegation 

utfärdade direktiv. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet 

att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i Munkedal kommun samt att 

tillhandahålla tjänster, som har anknytning 

till denna verksamhet. 

Syftet med att driva verksamheten i bolags-

form är att åstadkomma effektivitetsvinster 

till gagn för dem som utnyttjar bolagets 

tjänster utan att detta går ut över den totala 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 

11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs 
Vatten AB 

29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla 
Vatten AB 

53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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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. 

Kommunfullmäktiges godkännande ska 

inhämtas vid införande och ändring av taxor 

och principer för taxor och andra normbeslut 

om införandet eller ändringen är av princi-

piell beskaffenhet eller annars av större vikt 

eller om så följer av lag. 

Investeringar avseende enskilt objekt eller 

under ett räkenskapsår överstigande bo-

lagets egna kapital (eget kapital och obe-

skattade reserver) ska godkännas av 

kommunfullmäktige. 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhets-

plan för de närmaste tre räkenskapsåren, 

varav det första detaljplaneras och budget-

eras. Verksamhetsplan och budget ska del-

ges kommunstyrelsen enligt årligen 

fastställd tidsplan. 

Bolagets uppgift är att inom verksamhets-

område för vatten och avlopp leverera 

dricksvatten och rena spillvatten för VA-

abonnenterna. Bolaget medverkar i ut-

byggnader av bostads- och industri-

områden med ledningsdragning och 

möjliggör därmed fortsatt exploatering av 

nya områden. Det utbyggda ledningsnätet 

innebär ett större verksamhetsområde för 

VA och därmed ökade driftkostnader 

löpande. Genom driftoptimering och 

rationaliseringar minskas kostnaderna som 

utbyggnaden medför.  

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget har att rätta sig efter de regler och 

krav som ställs av ett flertal myndigheter 

och organisationer. Nedan återfinns en kort 

sammanställning av några av dessa. Det 

grundläggande för all verksamhet är Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 

allmänna bestämmelser för vatten och 

avloppstjänster (ABVA). 

 Miljöbalken 

 Havs- och Vattenmyndigheten 

 Kemikalieinspektionen 

 Livsmedelsverket 

 Naturvårdsverket 

 Boverket 

 Riksdag 

 Socialstyrelse 

 Strålsäkerhetsmyndigheten 

 SWEDAC 

 WHO 

 Vattenmyndigheterna 

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 avloppsreningsverken 

behandling av hushållens och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt 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. 
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Taxekollektiv 
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 

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. 

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 

och framgår av bruknings- och anläggnings-

taxan.  

Ökning brukningstaxa 2021               4,0 % 

Ökning anläggningstaxa 2021           3,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och även 

kunder. Ökade krav tillsammans med ett 

pågående generationsskifte resulterar ofta i 

utökade samarbeten, i någon form, 

kommuner emellan. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 

inför stora utmaningar som är generella för 

hela VA-branschen. De utmaningarna och 

möjligheter för att möta dessa beskrivs 

under målområdena ekologisk hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 

För att veta mer läs Affärsplan 2016-2020. 

Svenskt vattens kommentarer till 

2020 års taxestatistik1 
Medelvärdet för brukningsavgiften var 2020 

fyra % i Sverige. Trots att detta är ett högre 

medelvärde än tidigare år så är det ändock 

för lågt, enligt Svenskat vatten, för att täcka 

                                                

1 Svenskt vatten, Kommentarer till 2020 års 
taxestatistik, juni 2020 

det verkliga investeringsbehovet inom 

vatten och avlopp. 

Investeringsbehov i infrastrukturen för 

kommunalt vatten och avlopp. 

Investeringarna behövs för att öka takten i 

förnyelsen av ledningsnäten, bygga ut VA 

till de områden som behöver kommunalt 

vatten och avlopp, klimatanpassa VA-

infrastrukturen och möta framtidens krav på 

avloppsrening. 

Den fortsatt låga investeringstakten 

tillskriver Svenskt vatten bland annat att 

flera organisationer är dimensionerade för 

en tid då investeringar redan var gjorda och 

fokus låg på drift av anläggningarna. När 

organisationer stärks i form av bland annat 

sammarbete/samverkanslösningar, ökar 

investeringstakten och eftersatta behov 

börjar åtgärdas. 

En stigning av brukningsavgifter borde ske 

av flera skäl: 

 Investeringar i VA-infrastruktur 

behöver öka. 

 Investeringar görs till stor del i redan 

avskrivna anläggningstillgångar 

vilket gör att reinvesteringar blir 

taxepåverkande till större grad. 

 Ökade kapitalkostnader och 

stigande räntor. 

Att höja taxor är inget självändamål och 

effektivt nyttjande av ekonomiska resurser 

är en självklar aspekt av hållbara vatten- 

och avloppstjänster. Som led i ett långsiktigt 

effektivt resursutnyttjande måste dock 

investeringarna i vår gemensamma infra-

struktur för dricksvatten- och avlopps-

hantering öka. En konsekvens av det är att 
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taxorna behöver höjas i snabbare takt de 

kommande åren. 

I Sverige är det en stor spridning i landet på 

vilken taxenivå som kommunen har. Detta 

beror på olika förutsättningar bland annat 

behöver mindre kommuner mer infrastruktur 

per betalande och exempelvis kan 

kustkommuner behöva speciallösningar. Att 

avgiftsnivån är hög är inte en indikation på 

att en kommun är kostnadsineffektiv. 

Vatten- och avloppstjänster måste 

tillhandahållas i varje enskild kommun 

oavsett dess förutsättningar (topografi, 

befolkningstäthet, råvattenkälla osv.) 

 

Av de kommuner med brukningsavgift 

>10 000 kr/år för en normalvilla är nästan 

samtliga mindre än 18 000 invånare och/ 

eller har en skärgård. Kommunerna är mer 

glest befolkade och det krävs betydligt 

längre ledningar per ansluten. Dricksvatten- 

och avloppsreningsverk betjänar avsevärt 

färre personer och ibland krävs 

speciallösningar på grund av skärgård, 

långa avstånd eller topografi. 

2. Finansiering 
Munkedal Vatten ABs låneportfölj består av 

en revers (76 203 tkr) till Munkedal kommun 

och direkta lån (26 000 tkr) via 

Kommuninvest. 

Enligt beslut i Munkedals kommun ska 

reversen gentemot kommunen lösas förste 

november 2020. Efter detta datum ansvarar 

Munkedal Vatten AB själva för finansiering.  

Borgen är beviljad upp t.o.m. 125 000 tkr 

För 2021 prognostiseras följande: 

Borgensavgift 0,25 % 

Ränta, egen upplåning 0,8 % 

Borgensåtagandet som Munkedal kommun 

har till Munkedal Vatten AB är i nuläget på 

125 000 tkr. För att kunna täcka kommande 

års lånebehov behövs detta borgens-

åtagandet ökas upp till 140 000 tkr inför 

2022.  

I och med de kommande årens 

investeringsbehov krävs allt högre nylåning. 

Effekten blir att bolagets soliditet sänks 

samt att bolaget blir räntekänsligt. Det 

innebär att utrymmet för den löpande driften 

minskas eller att brukningstaxorna behöver 

höjas. En möjlig åtgärd är även ett tillskott 

till investeringar från Munkedal kommun. 

Bolaget har en checkkredit på 2 000 tkr som 

kommer nyttjas under året.  

Befintlig låneskuld 2020-12-31 102 203 tkr 

Nyupplåning 2021 20 000 tkr 

Ny Låneskuld 2021-12-31 122 203 tkr 

 

Likvida medel 2021-01-01 8 461 tkr 

Utbetalningar: 

        investering, Tungenäset -12 000 tkr 

        investeringsutbetalningar, -26 600 tkr 

        övriga utbetalningar -25 998 tkr 
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Inbetalningar: 

        brukningsavgifter m.m. +32 920 tkr 

        anläggningsavgifter +2 300 tkr 

        nyupplåning +20 000 tkr 

Årets kassaflöde 2021 -5 678 tkr 

Likvida medel 2021-12-31 - 917 tkr 

 

 

 

 

3. Investeringsbudget 
Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 

investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr. 

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 2022 Plan 2023 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 

7 000 13 000 10 500 15 900 

Reinvesteringar kapacitetssäkring, VA-
fond 

300 3 000 
  

Omvandlingsområden 4 200 16 600 10 100 10 100 

Exploateringsområden 2 550 5 400 19 800 20 700 

Bruttoinvesteringar 14 050 38 000 40 400 46 700 

  
    

Fakturerade anläggningsavgifter -718 -2 300 -8 000 -34 600 

  
    

Nettoinvesteringar 13 332 35 700 32 400 12 100 

 

Investeringar överstigande bolagets egna kapital,  

2 500 tkr 

Total utgift 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  

10126 Centrumvägen 2 700 2021 

20023 Hensbacka reservoar 12 300 2023-2024 

20047 Foss reservoar 3 200 2022 

50041 Kapacitetsökning Dingle VV 5 300 2021 

80128 Inkommande PST Munkedal ARV 4 250 2023-2024 

80130 Biosteg Munkedal ARV 3 500 2021-2022 

Omvandlingsområden   

35021 Tungenäset etapp 2 överföringsledning Faleby-Gårvik 28 100 2018-2021 

35025 Gårvik E1 Östra 9 500 2022 

35026 Gårvik E2 Västra 18 700 2022-2023 
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35031 Saltkällan Etapp 3 4 900 2021 

Exploateringsområden   

60039 Bergsvik 29 400 2022-2023 

60041 Gläborg/Håby logistikcentrum 3 000 2022 

60042 Hensbacka 7 000 2023 

60057 Foss Berg 4 800 2021 

 

Reinvesteringar samt utbyggnad 

inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 

Avser utbyte eller relining och i vissa fall 

omläggning från kombinerat ledningssystem 

till separata spill- och dagvattenledningar. 

Ska följa beslutad förnyelseplan (saknas). 

Under perioden 2021-2023 investeras cirka 

2 700 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på 

550 år (2019-2023 380 år). 

En låg investeringstakt innebär en ökad risk 

för: 

 utläckage av dricksvatten 

 inläckage av tillskottsvatten 

 bräddning av orenat avloppsvatten 

 källaröversvämningar 

 minskad kapacitet i nätet 

 vite från tillsynsmyndighet 

 ökade driftkostnader 

 missnöjda abonnenter 

 dåligt rustat för framtida krav och 

klimatförändringar 

Allmänt: Befintligt nät i Munkedal är till 

stora delar så kallade kombinerade nät. 

Stora regnoväder under sommaren 2014 

orsakade översvämningsskador och 

tydliggjorde behovet av att fortsätta arbetet 

med att separera dagvatten från spillvatten. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 

Åtgärder som säkerställer leverans men 

som även kan utgöra förutsättning för 

exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 

Här ingår t.ex. reservoarer och 

överföringsledningar. 

Under perioden 2021-2023 investeras drygt 

8 600 tkr. 

Reservoarer: Renovering Foss reservoar 

som ger kvalitets- och driftssäkerhet. 

Ny reservoar i Hensbacka för att säkra 

vattentillförsel till planerad exploatering. 

Dricksvatten 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till produktion av 

dricksvatten. Här ingår även tryckstegrings-

stationer som ser till att vattnet kan 

levereras med rätt tryck till kunden. 

Under perioden 2021-2023 investeras drygt 

10 100 tkr fördelat på verk 8 500 tkr och 

yttre anläggningar 1 600 tkr. 

Kapacitetsökning VV: Ombyggnad av 

Dingle VV som ger kvalitetsförbättring och 

kapacitetsökning. Vattenverket används 

idag mestadels som ett reservvattenuttag 

men kommer efter reningssteget kunna 

användas kontinuerligt. Idag transporteras 

stora mängder vatten till Dingle från 

Munkedal. Större uttag i Dingle ökar 

dricksvattenkapaciteten i Håby och Gläborg 
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där det finns flera planerade industri-

anslutningar. 

Avlopp 

Reinvestering samt nyinvestering i 

byggnader, processteg eller annan 

utrustning som är kopplad till rening av 

avloppsvatten. Här ingår även 

pumpstationer som ser till att avloppsvattnet 

kan transporteras. 

Under perioden 2021-2023 investeras drygt 

11 800 tkr fördelat på verk 6 700 tkr och 

yttre anläggningar 5 100 tkr. 

Allmänt: Fasad- och fönsterbyte på 

Munkedals ARV då nuvarande ytterhölje är 

original sedan verket byggdes och är i 

behov av renovering. 

Uppgradering av el och kommunikation till 

pumpstationer för modernare och säkrare 

styrning och kontroll. 

Biosteg Munkedal ARV: Renovering av 

det biologiska reningssteget pga slitage. 

Inkommande PST Munkedal ARV: Ny 

pumpstation då nuvarande inte uppfyller 

funktionskrav, bl.a. saknas bräddmätning. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter läns-

styrelsens beslut eller som definierats i 

samband med tillsynsmyndighetens 

inventeringar. Här finns en potentiell risk för 

ökade kostnader då fastighetsägare i 

”mindre bebyggelseområden” kan begära 

kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 

frågor avgörs av länsstyrelsen.  

VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 

en ny detaljplan som ändrar områdets 

förutsättningar. 

Tungenäset etapp 2 överföringsledning: 

Överföringsledning till Tungenäset är be-

slutad enligt KF 2017-02-08 § 6,  

Dnr KS 2016-105 § 39. 

Beslutet innebär att överföringsledning 

byggs mellan Faleby och Gårvik och att den 

finansieras av skattekollektivet och inte VA-

kollektivet. Munkedal Vatten lånar 

erforderligt kapital men fakturerar sedan 

Munkedals kommun kapitalkostnader 

såsom ränta, avskrivningar och eventuella 

avgifter. 

Enligt samma beslut ska höjning av anlägg-

ningsavgiften ske innan de första fastighet-

erna längs överföringsledningen ansluts.  

Gårvik E 1 Östra: Fastigheter inom 

området ansluts till kommunalt vatten och 

spillvatten.  

Gårvik E2 Västra: Fastigheter inom 

området ansluts till kommunalt vatten och 

spillvatten. 

Saltkällan etapp 3: Ca 20 fastigheter söder 

om badplatsen fram till kommungränsen ska 

anslutas till kommunalt vatten och 

spillvatten. 

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. I de fall kom-

munen kan styra exploateringen ska detta 

ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin 

och, i första hand, att utbyggnad ska ske 

där infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 

finns möjlighet att exploateringar påbörjas 

och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 

oavsett samhällsbyggnadsstrategin. 
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Bergsvik: Anslutning av ca 60 befintliga 

fastigheter samt nyexploatering av  

ca 50-100 nya fastigheter. 

Gläborg/Håby logistikcenter: Nytt planerat 

logistikcentrum. Vatten och spillvatten 

byggs fram till området. Ej kommunalt 

huvudmannaskap för dagvatten. 

Hensbacka: Ledningar till exploatering med 

ca 60 bostäder. 

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 

VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 

Detta sker då ett omvandlings- eller 

exploateringsområde färdigställts. 

De totala anläggningsavgifterna inom 

områdena omvandling samt exploatering, 

inklusive framtida möjliga och tilltänkta 

anslutningar inom en fem-års period, ska 

motsvara de samlade omvandlings- och 

exploateringsprojektens debiterbara 

kostnader. Ej debiterbara kostnader är t.ex. 

överföringsledning eller motsvarande 

ledningar fram till aktuellt område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är +3,0 % 

för 2021, vilket följer genomsnittet på fem 

index gällande anläggningsarbeten och 

material. 

Enligt beslut KF 2017-02-08 ska 

anläggningsavgiften höjas i takt med 

utbyggnad av Tungenäset. 80 % av 

kostnaderna ska täckas via anläggnings-

avgiften och resterande 20 % via bruknings-

avgiften. 

Investeringars påverkan på 

driftbudgeten 
Verksamheten ska vara långsiktigt 

ekonomiskt hållbar vilket innebär att 

säkerställa sitt uppdrag såväl nu som i 

framtiden.  

Egenfinansieringsgraden varierar mellan 

13-35%. Kapitalkostnaders påverkan på 

driftbudgeten blir 2,5-4,6% per år. 

För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet 

på 150 år bör ledningar förnyas till en 

uppskattad utgift av 10 000 tkr/år, att 

jämföra med befintligt förslag på  

2 700 tkr.  

Utöver ledningsnätet finns ett uppdämt 

behov av reinvesteringar i VA-anläggningar 

knutna till Avlopp och Dricksvatten såsom 

bassänger, reservoarer och pumpstationer.   
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-

samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster 

eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som finns inom 

VA-verksamheten ska redovisas per 

vattentjänst och finansieras via 

motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 

och anläggningstaxor.  

Munkedal Vatten AB har inget underuttag 

eller överuttag. Skulle ett sådant uppstå ska 

det återställas inom tre år enligt lag.   

Munkedal Vatten AB har fonderat 1 564 tkr 

till VA-fonden Minska sårbarheten vid stor 

nederbörd och 566 tkr till VA-fonden 

Kapacitetsökningar i Munkedal vattennät. 

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 22 873 22 394 22 838 23 829 24 979 

Ökning brukningsintäkter, 
taxeökning 

- 892 911 950 997 

Ökning brukningsintäkter, 
omvandlingsomr./exploateringar 

-  60 240 612 

Anläggningsintäkter 418 512 448 573 1 120 

Slamintäkt 750 725 750 750 750 

Övriga rörelseintäkter 1 133 740 1 091 1 384 1 355 

Summa intäkter 25 174 25 263 26 098 27 726 29 813  
     

Rörelsens kostnader      

Material och varor -1 312 -850 -980 -1 735 -980 

Entreprenad -1 430 -1 200 -1 350 -1 350 -1 350 

Elkostnader -2 020 -2 206 -2 200 -2 211 -2 222 

Övriga externa kostnader -4 232 -4 435 -5 245 -4 822 -5 017 

Köp tjänst VVAB -9 213 -9 540 -10 463 -11 039 -11 430 

Avskrivningar -4 734 -4 906 -4 945 -5 536 -6 460 

Summa kostnader -22 941 -23 137 -25 183 -26 693 -27 459  
     

Rörelseresultat 2 233 2 126 915 1 033 2 354 

      

Ränteintäkter 4 263 0 0 0 

Räntekostnader -2 212 -2 364 -890 -1 008 -1 145 

Summa finansiella poster -2 208 -2 101 -890 -1 008 -1 145 

      

Årets skatt -25 -25 -25 -25 -25 

      

Periodens resultat 0 0 0 0 1 184 
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Övergripande förändringar 
Brukningsförändringar mellan åren i 

driftbudget ser ut så som nedan. 

Förändring 
mellan åren 

2021 2022 2023 

%förändring 4,0 
% 

4,0 
% 

4,0 
% 

För 2021 beror förändringen på 

följande kostnader/intäkter. 

Förändring % 

Minskad debiterad mängd 
vatten 

1,1 % 

Bolagsgemensamma kostnader 
från Västvatten AB 

3,0 % 

- Personalsatsning 
(helårseffekt) 

0,4 % 

- Personal 50-100 % samt 
inmätning 

1,1 % 

- Löneökningar 0,8 % 

- PO/Pensioner 0,2 % 

- Fordon 0,3  % 

- Övrigt 0,1 % 

Kapitalkostnader 0,7 % 

Akuta lagningar (läckor/stopp) 1,2 % 

Övertar finansiering i egen regi -5,8 % 

Totalt 0,2 % 

  

Utredning Dingle 1,7 % 

Utredning reservattentäkt 2,1 % 

Totalt 4,0 % 

  

1 % ökning är ca: 238 tkr 

Läs mer under respektive intäkts- och 

kostnadsområde. 

Taxeökning; vad gör det per månad 

i pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 4,0 % 

för Typhus A ger en ökning på 33 

kr/månad 2021. 4,0 % 2022 ger en 

ökning på 34 kr/månad och höjning 

med 4 % 2023 ger en ökning på 35 

kr/månad.  

En ökning av brukningstaxan på 4,0 % 

för Typhus B ger en ökning på 23 

kr/månad 2021, 4 % 2022 och 2023 

ger 25 kr/månad. 

Osäkerheter i budgeten 
En budget görs efter bästa vetande för 

tillfället och vid ny information finns 

alltid risken för en ökning av taxan 

framåt eller chansen av en minskning. 

I Munkedal Vatten AB är inte höjd 

tagen för utbyggnad av reningsverk, 

förändrad vattenresurs eller att 

Skatteverket skall vinna tvisten med 

Munkedal Vatten AB. 

För 2022 och 2023 ligger flera 

omvandlingsområden och 

exploateringar att de ska kopplas på 

det kommunala nätet. Detta ger 

förutom nya löpande brukningsintäkter 

även höga engångsintäkter det år de 

uppstår. Vid förskjutning av 

igångsättande och färdigställande har 

de en stor påverkan på budgeten. 

Intäkter 
Budget 2021 är lagd så att intäkterna 

täcker de kostnader som finns inom 

Munkedal Vatten AB för att hantera 

vatten och avlopp i kommunen. 

Brukningsintäkter 

Brukningstaxan är budgeterad att öka 

med 4 % hela perioden. 

År 2019 uppkom det en 

brukningsintäktsminskning som har 

fortsatt under 2020. Minskningen beror 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2020 2021 2022 2023 

Ökning taxa 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Typhus A 815 848 882 917 

Typhus B 592 615 640 665 
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på kommersiella fastigheter och 

flerbostadshus som har minskat sin 

vattenförbrukning. 

För 2022 och 2023 ökar bruknings-

intäkterna inte bara på grund av ökning 

av taxan utan även på grund av att 

flera omvandlingsområden ligger enligt 

plan att de ska kopplas på 

taxekollektivets vatten- och 

avloppsledningar. 

Anläggningsintäkter 

Anläggningsintäkter består i 

driftbudgeten av två delar, dels en 

periodiserad anläggningsintäkt som 

delas upp på projektets livslängd och 

dels en direkt driftdel på 2 % av 

anläggningsavgiften. 

Inom perioden är anläggningsavgifter 

för omvandlingsområdena Saltkällan 

och Gårvik samt exploaterings-

områdena Bergsvik, Hensbacka, Åsen, 

Sohlbergs centrum och Örekilsparken 

budgeterade. De 2 % som direkt 

driftförs vid betalning av anläggnings-

avgiften är tydliga i resultaträkningen 

år 2023 då anläggningsavgifterna ökar 

markant.  

Intäkterna från anläggningsavgifter 

(kommer från omvandlings- och 

exploateringsområden) är till stor del 

osäkra, då dessa är beroende av när 

ett område färdigställts och 

anläggningsavgiften därmed kan 

faktureras. 

Slam 

Reningsverket Munkedal tar emot slam 

från enskilda avlopp.  

Övriga rörelseintäkter 

Inom övriga rörelseintäkter återfinns 

inkassoavgifter, intäkt för 

gatubelysning, intäkter för tomter som 

färdigställts i Munkedal kommun men 

ännu inte sålts samt kapitalkostnader 

för överföringsledning mellan Faleby-

Gårvik. 

Kommunfullmäktiges beslutade 2017-

02-08 att överföringsledningen till 

Gårvik ska finansieras av Munkedal 

kommun. Ökningen av Övriga intäkter 

härrör till detta.  

Kostnader 

Material och varor 

Inom material och varor återfinns bland 

annat vattenmätare, material för att 

laga läckor och utbyte av mindre delar 

på verken. 

En viss ökning av budgeten sker för att 

hamna i fas med verkliga kostnader för 

läcklagning och för att hantera 

avloppsstopp. 

2022 finns en engångskostnad i form 

av skyltning av vattenskyddsområden 

med i budgeten. 

Entreprenad 

Inom entreprenad återfinns bland 

annat beläggnings- och markarbeten 

så som asfaltering och grävmaskinister 

som hyrs in externt. Omfattar till stora 

delar arbete med läckor och 

avloppsstopp. 

En viss ökning av budgeten sker för att 

hamna i fas med verkliga kostnader för 

läcklagning och för att hantera 

avloppsstopp. 
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Elkostnader 

Elkostnader består av rörliga och fasta 

avgifter för våra elabonnemang till 

bland annat verk, pump- och 

tryckstegringsstationer. 

Övriga externa kostnader 

Inom övriga externa kostnader ingår 

bland annat slamkostnader, lokal-

kostnader, kemikalier, spolningar av 

ledningsnätet, telefon och larm, 

revision, konsulter och företags-

försäkring. 

Förändringen av övriga externa 

kostnader under budgetperioden beror 

på olika utredningar som behöver 

göras under perioden bland annat 

utredning av Dingle vattenverk och 

reservattenutredning. Detta är 

engångskostnader som påverkar just 

det året som de uppkommer. 

Köpt tjänst av Västvatten AB 

All egen personal är anställd via det 

gemensamt ägda bolaget Västvatten 

AB som driftar och sköter VA-

anläggningarna i Munkedal Vatten AB. 

Västvatten AB består till drygt 80 % av 

personalkostnader och beroende på 

vad som ska åtgärdas/inriktas på 

under perioden ökar eller minskar 

denna kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten under 

perioden beror dels på löneökningar av 

personalen och ökade 

pensionskostnader samt dels är det 

helårseffekten av anställningar som 

gjorts under 2020 i linjer med beslut på 

ägarsamråd att vi ska arbeta mer 

långsiktigt strategiskt och 

utvecklingsinriktat.  

2021 ligger en ökning av budgeten 

som riktas mot inmätning av kartan. 

Detta för att säkert vet vart och hur 

djupt ledningarna ligger, hur 

vattenflödena går och vilka 

dimensioner ledningarna har. 

Löneökning (VVAB)                 

3,2 % 

All egen personal finns inom 

Västvatten AB och löneökningen inom 

Västvatten AB budgeteras med hänsyn 

tagen till ägarkommunerna samt den 

ökning som Sveriges kommuner och 

Regioner, SKR, rekommenderar. 

År 2022 finns en 25 % utökning av 

tjänst inom Ledningsnät 

(Pensionsavgång som arbetet 50 % 

sista året och nytillsätts till 100 %).  

Avskrivningar 

Avskrivningar sker på de investeringar 

som har skett och som budgeteras att 

ske i planperioden.  

Finansiella poster 
Finansiella poster består av 

ränteintäkter och räntekostnader. 

Ränteintäkter fås in av bankkontot. 

Räntekostnader består av kostnader 

för upplåning, se mer under  

kapitel 2 Finansiering. 

Årets skatt 
2019 infördes en ränteavdrags-

begränsningsregel i Svensk lag för att 

följa ett EU-direktiv. Detta slår på VA-

verksamheten. Ränteavdrags-

begränsningen innebär att räntan inte 

får dras av till fullo med åtföljande 

beskattning.  
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5. Framtida utveckling 
Dricksvatten: Vattenförsörjnings-

frågorna är viktiga i Munkedal. 

Projektering pågår för att kunna bygga 

om och bygga ut vattenverket i Dingle 

så att vattenuttaget kan öka. Detta ger 

mer vatten till Munkedal. 

Skydd av vårt vatten är mycket viktigt. 

Skyltning av vattenskyddsområden och 

vattendomar för uttag av vatten är 

nödvändigt att ha och arbetas med i 

Munkedal Vatten AB tillsammans med 

Munkedal kommun. 

För ytterligare framtida förstärkning av 

råvattentillgången utreds möjligheten 

med en reningsanläggning från 

Kärnsjön. Detta skulle kunna 

möjliggöra högre uttag från befintliga 

borrhål. Möjligheten med helt nya 

borrhål i Munkedal i anslutning till 

befintlig infrastruktur bör också utredas 

för framtiden samt möjligheten till 

sammankoppling med andra 

kommuner. 

Avlopp: Avloppsanläggningarna 

behöver kontinuerlig upprustning då 

slitaget är stort.  

Munkedals ARV närmar sig sin 

belastningsmängd. I samråd med 

tillsynsmyndigheten följer vi denna 

utveckling. Beroende på i vilken takt 

planerade exploateringar och VA-

utbyggnadsområden byggs ut kan 

verket komma att nå sin belastnings-

gräns inom en 10-årsperiod. Om 

verket kan utökas på befintlig plats 

behöver utredas med särskilt fokus på 

markförhållanden och recipienten 

(Örekilsälven).  

 

Ledningsnät: Arbetet med 

överföringsledning till Gårvik/ Bergsvik 

fortsätter. 

6. Väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer 
Behovet av rent vatten och vatten i 

tillräckliga kvantiteter är ständigt i 

fokus. Att trygga vattenresurserna från 

yttre påverkan är viktigt. Vattentäkter 

kommer säkerställas genom 

miljödomstolens tillstånd för 

vattenuttagen och genom att vatten-

skyddsområden skyltas. 

En överskuggande och tydlig trend är 

ökade krav från myndigheter, 

huvudmän och kunder. 

Vattenmyndigheten skapar 

åtgärdsprogram med stor hänsyn till 

miljön. Detta kan medföra krav på nya 

åtgärder på VA-anläggningar.  

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna 

behöva höjas i snabbare takt framöver 

beroende på investeringsbehov och 

ökande krav på vatten- och 

avloppstjänster. Dagens taxekollektiv 

betalar sannolikt inte sina kostnader, 

beroende på hur tidigare finansiering 

av anläggningar har skett. 

VA-verksamheten bygger på 

långsiktighet då investeringar som görs 

är både kostsamma och har lång 

förväntad livstid. Planering av 

utbyggnad av VA tillsammans med 

andra intressenter är därmed väldigt 

viktig. 

VA-verksamheten är kapitalintensiv 

och dagens låga ränteläge gör det 

gynnsamt att låna pengar till 

investeringar. Bolaget har en hög 

skuldsättningsgrad och förändringar i 

ränteläget har stor påverkan på den 
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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 

Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 

Klimatförändringar ger större och 

intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nät och i 

reningsverken. Arbete med att 

klimatsäkra nät och verk behöver 

prioriteras. Sannolikt kommer också i 

framtiden större krav på rening av 

dagvatten. 

Kapaciteten att rena spillvatten i 

Munkedal behöver höjas i takt med 

utbyggnad av bostäder och påkoppling 

av befintlig bebyggelse. Denna 

kapacitetshöjning kan göras på olika 

sätt, men alla kräver investeringar. 

Kapaciteten för vattenförsörjning 

behöver förstärkas i takt med att fler 

befintliga fastigheter ansluts samt 

utbygnad av nya fastigheter och 

verksamheter i kommunen. 

Avsättning av slam från reningsverken 

sker i huvudsak genom återföring till 

jordbruket. 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 kunna fortsätta 

spridas på åkrar. Västvatten bevakar 

slamfrågan och som det ser ut i 

dagsläget kommer 

avsättningskostnaderna att öka i 

framtiden. 
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§ 173 Dnr 2020-000185  

Försäljning av byggrätter på Vadholmen 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige, 2020-06-29 §70, i 

avvaktan på utfallet av kommundirektörens utredning gällande Munkbo 

AB. 

Byggrätten i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två 

byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. Kommunfullmäktige har delegerat till 

Samhällsbyggnadsnämnden att sälja via markanvisning och 

förutsättningarna i detaljplanen, byggrätten i Örekilsparken. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 

säljer de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen. 

Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige är den mest fördelaktiga hanteringen för Munkedals 

kommun att byggrätterna som i dag ägs av det helägda kommunala 

bolaget Vadholmen Foss AB ges i uppdrag att sälja byggrätterna via   

markanvisnings-/anbudsförfrågan  

Byggnationen på Vadholmen är viktig för kommunen. Därför är det 

viktigt att utarbeta en process- och tidsplan för alla tre byggrätter så att 

det inte blir ett överbud av lägenheter på bostadsmarknaden i 

kommunen.  I sammanhanget är det också viktigt att identifiera 

kommunens nedlagda kostnader för byggrätterna.  

Det är även viktigt att Munkedals centrumnära område utformas på ett 

sätt som skapar goda förutsättningar för att kommunen ska kunna möta 

framtida möjligheter på ett attraktivt och genomtänkt sätt. 

För att bolaget Vadholmen Foss 2:81 AB ska ges i uppdrag att sälja 

byggrätterna via anbudsförfrågan är det lämpligt att två dotterbolag 

bildas, ett för varje byggrätt. Dessa bolag säljs sedan i enlighet med 

anbudsförfarandet. Försäljning ska ske i samverkan med 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslut KF 2020-06-29, § 70.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl 

AB startar två nya dotterbolag inför försäljningen av byggrätter. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl 

AB säljer de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att försäljningen ska ske i nära samarbete 

med samhällsbyggnadsnämnden.     
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Forts § 173 

 

Yrkanden 

Mathias Johansson (SD), Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag 

till beslut. 

 

Rolf Jacobsson (KD): Avslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf 

Jacobssons (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Liza Kettil (S) för S-gruppen meddelar att man återkommer i 

kommunfullmäktige. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag. 

Nej-röst: Avslag.  

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Christoffer Rungberg (M) x   

Göran Nyberg (L)   x 

Christoffer Wallin (SD) x   

Mathias Johansson (SD) x   

Louise Skaarnes (SD) x   

Liza Kettil (S)   x 

Rolf Berg (S)   x 

Jenny Jansson (S)   x 

Carina Thorstensson (C)   x 

Rolf Jacobsson (KD)  x  

Resultat 5 1 5 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl 

AB startar två nya dotterbolag inför försäljningen av byggrätter. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl 

AB säljer de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att försäljningen ska ske i nära samarbete 

med samhällsbyggnadsnämnden.  
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Försäljning av byggrätter på Vadholmen som ägs av 

det helägda kommunala bolaget Vadholmen Foss mfl. 

AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB startar 

två nya dotterbolag inför försäljningen av byggrätter. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB säljer 

de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen. 

Kommunfullmäktige beslutar att försäljningen ska ske i nära samarbete med 

samhällsbyggnadsnämnden.   

Sammanfattning 

Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige, 2020-06-29 §70, i avvaktan på 

utfallet av kommundirektörens utredning gällande Munkbo AB. 
Byggrätten i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två byggrätterna på 

fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. 

Kommunfullmäktige har delegerat till Samhällsbyggnadsnämnden att sälja via 

markanvisning och förutsättningarna i detaljplanen, byggrätten i Örekilsparken. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB säljer de 

två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen. 

Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige är den mest fördelaktiga hanteringen för Munkedals kommun 

att byggrätterna som i dag ägs av det helägda kommunala bolaget Vadholmen Foss 

AB ges i uppdrag att sälja byggrätterna via   

markanvisnings-/anbudsförfrågan  

Byggnationen på Vadholmen är viktig för kommunen. Därför är det viktigt att 

utarbeta en process- och tidsplan för alla tre byggrätter så att det inte blir ett 

överbud av lägenheter på bostadsmarknaden i kommunen.  I sammanhanget är det 

också viktigt att identifiera kommunens nedlagda kostnader för byggrätterna.  

Det är även viktigt att Munkedals centrumnära område utformas på ett sätt som 

skapar goda förutsättningar för att kommunen ska kunna möta framtida möjligheter 

på ett attraktivt och genomtänkt sätt. 

För att bolaget Vadholmen Foss 2:81 AB ska ges i uppdrag att sälja byggrätterna 

via anbudsförfrågan är det lämpligt att två dotterbolag bildas, ett för varje 

byggrätt. Dessa bolag säljs sedan i enlighet med anbudsförfarandet. Försäljning ska 

ske i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden.    
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Försäljningen kommer att generera intäkter till bolaget. Efter att försäljningen är 

genomförd bör ägaren diskutera bolagets framtida roll utifrån ett 

koncernperspektiv. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Styrelsen för Vadholmen Foss AB 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschefen 

74



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-29 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2020-000185   

Bildande av dotterbolag inför försäljning samt godkännande av 

försäljning av byggrätter på Vadholmen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex bildande av dotterbolag. 

 

Bolagsstämman ska fatta beslut om:  

 Bildande av bolag  

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  

 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 

10 mnkr exkl. moms  

 

Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planhandlingarna kommer att 

ställas ut för granskning under sommaren och detaljplanen kommer att 

antas under hösten 2020. Parallellt med granskningen kommer en 

”markanvisningstävling” att utlysas. Tävlingen avser byggrätterna i 

detaljplanen, innehållande totalt 100-150 lägenheter och upp till ca 3000 

m2 lokaler och centrumverksamheter. Inkomna tävlingsbidrag (inkl 

anbud på byggrätten) utvärderas enligt förutsättningarna som anges i 

tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två 

byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. Två dotterbolag bildas, ett för varje 

byggrätt. Dessa bolag säljs sedan till den som vinner 

markanvisningstävlingen för respektive byggrätt. Försäljningen kommer 

att ske i nära samarbete med samhällsbyggnadsnämnden.   

 

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2020-06-15, § 121. 

Beslut från styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB startar 

två nya dotterbolag inför försäljningen av byggrätter. 

 

Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB säljer 

de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen.      

 

Yrkande 

Liza Kettil (S): Återremiss i väntan på utfallet av kommundirektörens 

utredning gällande Munkbo AB. 

 

Jan Hognert (M), Matheus Enholm (SD): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 
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Forts § 70 

 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Liza Kettils (S) yrkande om återremiss.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar följande propositionsordning: 

Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst: Återremiss.  

 

Omröstningsresultat 

 

 

 
 

Ja Nej Avstår 

Matheus Enholm (SD) x   

Christoffer Wallin (SD) x   

Pontus Reuterbratt (SD) x   

Christer Börjesson (SD)   x 

Tony Hansson (SD) x   

Mathias Johansson (SD) x   

Linn Hermansson (SD) x   

Jan Petersson (SD) x   

Ann-Sofie Alm (M) x   

Jan Hognert (M) x   

Ausra Karlsson (M) x   

Henrik Palm (M) x   

Martin Svenberg Rödin (M) x   

Ulla Gustafsson (M) x   

Johnny Ernflykt (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Karin Blomstrand (L) x   

Liza Kettil (S)  x  

Jenny Jansson (S)  x  

Maria Sundell (S)  x  

Per-Arne Brink (S)  x  

Regina Johansson (S)  x  

Caritha Jacobsson (S)  x  

Håkan Bergqvist (S)  x  

Leif Karlsson (S)  x  

Christer Nilsson (C)  x  

Karl-Anders Andersson (C)  x  
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Lars-Göran Sunesson (C)  x  

Carina Thorstensson (C)  x  

Rolf Jacobsson (KD)  x  

Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  

Heikki Klaavuniemi (SD) x   

 

Ja-röster: 17 

Nej-röster: 14 

 

Enligt 5 kap. 50 § KL ska ett ärende återremitteras om det begärs av 

minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i väntan på 

utfallet av kommundirektörens utredning gällande Munkbo AB. 

 

Expedieras 

Kommundirektören 

Samhällsbyggnadschefen 
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§ 174 Dnr 2020-000297  

Webbsändningar av kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

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

allmänhetens möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden har 

webbsändningar prövats under 2020. Sändningarna har kunnat ses både 

i realtid och i efterhand via kommunens hemsida med indexerad 

ärendeförteckning. 

 

Under perioden januari-oktober 2020 har sex fullmäktigesammanträden 

hållits. Följande tittarstatistik finns tillgänglig. 

 

Datum Mötesdag Efterhand 

24 feb 100 258 

27 april 40 127 

25 maj 29 67 

29 juni 26 82 

28 sept 266 129 

 

Kostnaden har uppgått till 10 tkr per filmat sammanträde. Det filmade 

materialets bild- och ljudkvalitet bedöms i huvudsak hålla god kvalitet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 

2021, att finansiering sker ur medel till kommunfullmäktiges förfogande 

och att en utvärdering ska göras i slutet av 2021 innan beslut om 

eventuell fortsättning      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 

2021, att finansiering sker ur medel till kommunfullmäktiges förfogande 

och att en utvärdering ska göras i slutet av 2021 innan beslut om 

eventuell fortsättning 
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Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Webbsändning av kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 2021, 

att finansiering sker ur medel till kommunfullmäktiges förfogande och 

att en utvärdering ska göras i slutet av 2021 innan beslut om eventuell fortsättning    

Sammanfattning 

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

möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden har webbsändningar prövats 

under 2020. Sändningarna har kunnat ses både i realtid och i efterhand via 

kommunens hemsida med indexerad ärendeförteckning. 

 

Under perioden januari-oktober 2020 har sex fullmäktigesammanträden hållits. 

Följande tittarstatistik finns tillgänglig. 

 

Datum Mötesdag Efterhand 

24 feb 100 258 

27 april 40 127 

25 maj 29 67 

29 juni 26 82 

28 sept 266 129 

 

Kostnaden har uppgått till 10 tkr per filmat sammanträde. Det filmade materialets 

bild- och ljudkvalitet bedöms i huvudsak hålla god kvalitet.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnaden för webbsända möten beräknas uppgå till 100 tkr 2021. Finansiering 

sker ur ”Medel till kommunfullmäktiges förfogande” 

 

Folkhälsa 

Möjlighet till insyn och tillgänglighet bedöms ha god effekt på folkhälsan. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Administrativ chef 
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§ 175 Dnr 2019-000178  

Uppföljning av medborgarråden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27, § 78 att inrätta ett 

Medborgarråd i Munkedals kommun från och med 2019-01-01 samt att 

godkänna en arbetsordning. Medborgarrådet ligger direkt under 

kommunfullmäktige och är kopplade till beredningen för samhällsdialog. 

Rådet består av representanter från SPF, PRO, Funktionsrätt (tidigare 

HSO), MFFU samt kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges 

ordförande är ordförande i Medborgarrådet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade även att Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet skulle fortsätta 

sin verksamhet under Välfärdsnämnden i två år. 

Vidare beslutades att en utvärdering av Medborgarrådets funktion ska 

ske senast 2020-10-01. 

 

Medborgarrådet har ännu inte haft något sammanträde, orsakerna är 

många. En nyckelperson inom kommunstyrelsens förvaltning var under 

en längre tid sjukskriven. Ungdomsföreningen som ska ingå i 

Medborgarrådet genomgick ett generationsskifte vilket fick 

konsekvensen att stor del av föreningen ändrades. För att förbereda 

ungdomarna inför den nya erfarenheten att ingå i en kommunalt inrättad 

instans träffade representanter från kommunens förvaltning ungdomarna 

vid några tillfällen. Våren 2020 var första mötet med Medborgarrådet 

planerat, men ställdes då in på grund av covid-19. Ett digitalt möte är 

dock inplanerat till den 24 november. En utvärdering av Medborgarrådets 

funktion kan därför inte göras nu, utan bör skjutas på till oktober 2022. 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor bör också få fortsätta sin verksamhet under 

Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 

När utvärderingen är gjord ska kommunfullmäktige fatta beslut om hur 

den fortsatta organisationen för medborgarråd ska se ut.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet fortsätter sin 

verksamhet under Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering a Medborgarrådets 

funktion ska ske senast oktober 2022 och redovisas på 

kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

 

Kommunfullmäktige ska i november 2022 besluta om den fortsatta 

organisationen för medborgarråden.     
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Forts § 175 

 

Yrkanden 

Göran Nyberg (L), Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens 

förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet fortsätter sin 

verksamhet under Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering a Medborgarrådets 

funktion ska ske senast oktober 2022 och redovisas på 

kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

 

Kommunfullmäktige ska i november 2022 besluta om den fortsatta 

organisationen för medborgarråden.  
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Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Uppföljning av medborgarråden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och 

Kommunala pensionärsrådet fortsätter sin verksamhet under Välfärdsnämnden 

under resten av mandatperioden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering a Medborgarrådets funktion ska ske 

senast oktober 2022 och redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i 

november. 

 

Kommunfullmäktige ska i november 2022 besluta om den fortsatta organisationen 

för medborgarråden.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27, § 78 att inrätta ett Medborgarråd i 

Munkedals kommun från och med 2019-01-01 samt att godkänna en 

arbetsordning. Medborgarrådet ligger direkt under kommunfullmäktige och är 

kopplade till beredningen för samhällsdialog. Rådet består av representanter från 

SPF, PRO, Funktionsrätt (tidigare HSO), MFFU samt kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i Medborgarrådet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade även att Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

och Kommunala pensionärsrådet skulle fortsätta sin verksamhet under 

Välfärdsnämnden i två år. 

Vidare beslutades att en utvärdering av Medborgarrådets funktion ska ske senast 

2020-10-01. 

 

Medborgarrådet har ännu inte haft något sammanträde, orsakerna är många. En 

nyckelperson inom kommunstyrelsens förvaltning var under en längre tid 

sjukskriven. Ungdomsföreningen som ska ingå i Medborgarrådet genomgick ett 

generationsskifte vilket fick konsekvensen att stor del av föreningen ändrades. För 

att förbereda ungdomarna inför den nya erfarenheten att ingå i en kommunalt 

inrättad instans träffade representanter från kommunens förvaltning ungdomarna 

vid några tillfällen. Våren 2020 var första mötet med Medborgarrådet planerat, men 

ställdes då in på grund av covid-19. Ett digitalt möte är dock inplanerat till den 24 

november. En utvärdering av Medborgarrådets funktion kan därför inte göras nu, 

utan bör skjutas på till oktober 2022. Kommunala pensionärsrådet och Kommunala 

rådet för funktionshinderfrågor bör också få fortsätta sin verksamhet under 

Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 

 

När utvärderingen är gjord ska kommunfullmäktige fatta beslut om hur den 

fortsatta organisationen för medborgarråd ska se ut.   
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonventionen 

Sammanhang där barn och unga har en plats, där de blir lyssnade på och där deras 

åsikter också värderas bör skapas. Ett forum där barn och unga har möjlighet att 

tycka till om kommande beslut och där de görs delaktiga i den demokratiska 

processen och därmed också samhällsutvecklingen är viktigt och grundläggande för 

att tillgodose deras rättigheter. Ett medborgarråd där barn och unga inkluderas 

utgör därför en viktig grund för att leva upp till målsättningen i kommunens 

handlingsplan såväl som för genomförande av Barnkonventionens intentioner 

generellt. 

 

Folkhälsa 

Ökad delaktighet och påverkansmöjlighet. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Kommunala pensionärsrådet 

Välfärdsnämnden 

Medborgarrådet 

Kommundirektör 

Kommunsekreterare 

Akten 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr 2020-000300  

Äskande hos kommunfullmäktige gällande 
investeringsmedel för ny 4-6 skola 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige äska 

en förändring i antagen investeringsbudget så att de investeringsmedel 

som ursprungligen (moderaternas och liberalernas förslag till budget) 

avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av 

kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på 

Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut BUN 2020-10-21, § 85. 

Yttrande från ekonomiavdelningen.  

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen 

investeringsbudget hos kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen 

avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av 

kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på 

Kungsmarken kan påbörjas enligt plan 

   

Yrkanden 

Louise Skaarnes (SD): att kommunfullmäktige ger barn och 

utbildningsnämnden i uppdrag att starta en förstudie gällande 

lokalbehovet för grundskolan i Munkedals tätort.  

 

Christoffer Rungberg (M): Bifall till barn- och utbildningsnämndens 

förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 

och Louise Skaarnes (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förslaget. 

 

Protokollsanteckning 

Rolf Jacobsson (KD) deltar inte i beslutet och återkommer i 

kommunfullmäktige. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Nej-röst: Bifall till Louise Skaarnes (SD) yrkande.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 178 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Christoffer Rungberg (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Christoffer Wallin (SD)  x  

Mathias Johansson (SD)  x  

Louise Skaarnes (SD)  x  

Liza Kettil (S) x   

Rolf Berg (S) x   

Jenny Jansson (S) x   

Carina Thorstensson (C) x   

Rolf Jacobsson (KD)    

Resultat 7 3  

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen 

investeringsbudget hos kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen 

avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av 

kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på 

Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.  

 

Reservation 

SD-gruppen  
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YTTRANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-29 

 

Dnr: KS 2020-000300 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Yttrande från ekonomiavdelningen 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 2020-10-21 §85 om att hos fullmäktige 

begära en utökad och tidigarelagd investeringsbudgeten för ny 4-6 skola. 

Utgångspunkten är att återgå till den ”ursprungliga” budgeten (sannolikt M och L:s 

förslag till budget) vilket innebär en utökad investeringsbudget med 40 mnkr samt 

en tidigareläggning av projektet med start 2021. Ekonomiska konsekvenser finns 

inte redovisade i ärendet. 

Fullmäktige har beslutat 2020-09-28 §95 om en budget för den nya skolan med 

105 mnkr och den är inlagd i investeringsplanen med start 2022. Ökade 

driftkostnader i form av kapitalkostnader är beräknade enligt investeringsplanen 

och beaktade i driftsbudgeten.  

För att kommunens ekonomistyrning ska fungera och de finansiella målen ska 

kunna upprätthållas måste alla förslag till ändringar budget beakta dessa. 

Ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering måste alltid finnas med i 

ändringsförslag. I beslutet från BUN finns inget förslag till omprioritering av 

projekten för att möjliggöra ändringen utan ökade driftskostnader eller annat 

förslag till finansiering. 

Ärendet måste kompletteras med ekonomiska konsekvenser och förslag till 

finansiering.    

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2020-10-21 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2019-000184  

Information / Äskande hos kommunfullmäktige 

gällande investeringsmedel för ny 4-6 skola 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnad informerar om projektet. 

Kommunfullmäktige budgetbeslut har ändrat förutsättningarna för 

projektet. 

 

Projektet är framflyttat ett år. Den nya budgeten är 105 mkr. Nystart för 

projektet 2022 med plan att det ska vara klart 2024. Förhoppningen är 

att det är inflyttningsklart hösten 2024. Förvaltningschefen för 

samhällsbyggnad ser att det kan komma att finnas behov för en ny 

förstudie och/eller beställning.  

 

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L): Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos 

Kommunfullmäktige äska en förändring i antagen investeringsbudget,  

så att de investeringsmedel som ursprungligen avsatts skall avsättas för 

2021 och framåt, så att den av kommunfullmäktige beslutade 

byggnationen av en 4-6 skola på Kungsmarken kan påbörjas enligt plan. 

 

Lars-Göran Sunesson (C), Christoffer Rungberg (M), Caritha Jacobsson 

(S): Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande. 

 

Louise Skaarnes (SD) för SD-gruppen: Vi yrkar på att den i 

kommunstyrelsen beslutade investeringsprocessen skall följas och 

styrgrupp bildas med nämndens presidium. Så att alla ärenden skall 

beredas likvärdigt.  

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och 

Louise Skaarnes (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

Karin Blomstrands (L) förslag till beslut.  

 

Votering begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande 

propositionsordning: 

 

Ja: Karin Blomstrands (L) yrkande. 

Nej: Louise Skaarnes (SD) yrkande.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Forts § 85 

 

Omröstningsresultat 

 

 Ja Nej 

Anna Höglind (L) X  

Christoffer Rungberg (M) X  

Mathias Johansson (SD)  X 

Louise Skaarnes (SD)  X 

Pontus Reuterbratt (SD)  X 

Caritha Jacobsson (S) X  

Inger Orsbeck (S) X  

Leif Karlsson (S) X  

Lars-Göran Sunesson (S) X  

Jeton Pacolli (S) X  

Karin Blomstrand (L) X  

Resultat 8 3 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Karin Blomstrands (L) 

yrkande 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen 

investeringsbudget hos kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen 

avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av 

kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på 

Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Reservation från SD-gruppen, de meddelade att de avser att före 

justeringen komma in med skriftlig reservation. Vid justeringstiden finns 

ingen skriftlig reservation från SD   

 

Beslutet skickas till (efter beslut i KF) 

Förvaltningschef för barn- och utbildning 

Förvaltningschef för samhällsbyggnad 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr 2020-000278  

Nya avgifter för bibliotekstjänster 

Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna för tillhandahållna tjänster från biblioteket har inte justerats 

under lång tid. Antalet utskrifter och scanning har ökat ofantligt.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut KFN 2020-09-16, § 47. 

Tjänsteskrivelse.  

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 

bibliotekstjänster enligt följande:  

 

Kopiering/utskrift A4: 5 kr/ark oavsett färg. 

Kopiering/utskrift A3: 10 kr/ark oavsett färg. 

Scanning: 5 kr upp till tjugo sidor. 

  

Yrkanden 

Mathias Johansson (SD): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till 

beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 

bibliotekstjänster enligt följande:  

 

Kopiering/utskrift A4: 5 kr/ark oavsett färg. 

Kopiering/utskrift A3: 10 kr/ark oavsett färg. 

Scanning: 5 kr upp till tjugo sidor. 
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                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 2020-000043  

Nya avgifter för bibliotekstjänster 

Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna för tillhandahållna tjänster från biblioteket har inte justerats 

under lång tid. Antalet utskrifter och scanning har ökat ofantligt.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-09 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 

bibliotekstjänster enligt följande:  

 

Tjänst Avgifter 

Kopiering  

A4 5 kr/ark oavsett färg 

A3 10 kr/ark oavsett färg 

Scanning 5 kr upp till tjugo sidor    

 

Yrkanden 

Erik Färg (S): Skriv kopiering/utskrift istället.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Erik Färgs (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

förslaget med tillägget.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 

bibliotekstjänster enligt följande:  

 

Tjänst  Avgifter 

Kopiering/utskrift:  

A4  5 kr/ark oavsett färg 

A3  10 kr/ark oavsett färg 

Scanning  5 kr upp till tjugo sidor 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-09 

 

Dnr: KFN 2020-000043 

  

Handläggare: 

Anders Zettergren 

1:e bibliotekarie 

Munkedals bibliotek 

Nya avgifter för bibliotekstjänster 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 

bibliotekstjänster enligt följande:  

 

Tjänst Avgifter 

Kopiering  

A4   5 kr/ark oavsett färg 
A3   10 kr/ark oavsett färg 
Scanning 5 kr upp till tjugo sidor  

Sammanfattning 

Avgifterna för tillhandahållna tjänster från biblioteket har inte justerats under lång 

tid. Antalet utskrifter och scanning har ökat ofantligt.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Avgifter relaterar till den faktiska kostnaden. 

Miljö 

Begränsar antalet kopior och motverkar slöseri. 
 

Barnkonventionen 

Tjänsten är tillgänglig för alla kommuninvånare, inkluderar barnen. 

 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Anders Zettergren, förste bibliotekarie 

Margareta Svensson-Hjorth, kultur- och fritidschef 

 

Liselott Sörensen-Ringi 

 

 

 

 

Förvaltningschef  

Barn- och utbildning  
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§ 180 Dnr 2020-000284  

Beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen 

Sammanfattning av ärendet 

Livsmedel räknas som samhällsviktig verksamhet och Munkedals 

kommun, som enligt lag är skyldig att upprätthålla sin verksamhet även 

under höjd beredskap och/eller mycket ansträngda situationer, behöver 

en beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen. Återupptagandet av 

totalförsvarsplaneringen i Sverige erfordrar också det att en 

beredskapsplan finns framtagen. 

Planen berör kriser i fredstid men även perspektivet under höjd 

beredskap. Planen kompletteras av rutiner och andra planer som finns i 

kommunen för samhällsstörningar. 

I planen finns redovisat vilka kostnader som värderas uppstå i interntid. 

Förslagen som finns om upphandling värderas inte medföra ökade 

kostnader utifrån den strategiplanering som sker och kommer ske utifrån 

civilförsvarsplaneringen från staten. Kostnader för reservkraft och 

nödvatten måste hanteras i särskild ordning utifrån val av teknisk 

inriktning.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-09-28, § 86. 

Beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen beredskapsplan för 

livsmedelsförsörjningen.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen beredskapsplan för 

livsmedelsförsörjningen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

3 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 86    Dnr: SBN 2020–143 
  
Beredskapsplan livsmedelsförsörjningen 
Livsmedel räknas som samhällsviktig verksamhet och Munkedals kommun som 
enligt lag är skyldig att upprätthålla sin verksamhet även under höjd beredskap 
och/eller mycket ansträngda situationer, behöver en beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjningen. Återupptagandet av totalförsvarsplaneringen i Sverige 
erfordrar också det att en beredskapsplan finns framtagen.    
 
Planen berör kriser i fredstid men även perspektivet under höjd beredskap. Planen 
kompletteras av rutiner och andra planer som finns i kommunen för 
samhällsstörningar.   
 
I planen finns redovisat vilka kostnader som värderas uppstå i interntid. Förslagen 
som finns om upphandling värderas inte medföra ökade kostnader utifrån den 
strategiplanering som sker och kommer ske utifrån civilförsvarsplaneringen från 
staten. Kostnader för reservkraft och nödvatten måste hanteras i särskild ordning 
utifrån val av teknisk inriktning.     
 
Inga övriga konsekvenser värderas föreligga. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-08-28 
Beredskapsplan Livsmedelsförsörjning 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjningen. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Diarienummer:       
Datum: 2020-08-28 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Johan Celinder 
Säkerhetsstrateg 
Administrativa avdelningen  
 

Beredskapsplan 
livsmedelsförsörjningen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att antaga föreslagen beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjningen.  

Sammanfattning 
Livsmedel räknas som samhällsviktig verksamhet och Munkedals kommun 
som enligt lag är skyldig att upprätthålla sin verksamhet även under höjd 
beredskap och/eller mycket ansträngda situationer, behöver en 
beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen. Återupptagandet av 
totalförsvarsplaneringen i Sverige erfordrar också det att en beredskapsplan 
finns framtagen.    
 
Planen berör kriser i fredstid men även perspektivet under höjd beredskap. 
Planen kompletteras av rutiner och andra planer som finns i kommunen för 
samhällsstörningar.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
I planen finns redovisat vilka kostnader som värderas uppstå i interntid. 
Förslagen som finns om upphandling värderas inte medföra ökade kostnader 
utifrån den strategiplanering som sker och kommer ske utifrån 
civilförsvarsplaneringen från staten.   

Kostnader för reservkraft och nödvatten måste hanteras i särskild ordning 
utifrån val av teknisk inriktning.     

Inga övriga konsekvenser värderas föreligga. 
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Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschefer i kommunen 

Kommundirektör  

Säkerhetsstrateg  

Måltidschef  

 

Förvaltningschef  

 

 

 

Elisabeth Linderoth  
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Definitioner och förkortningar  
Definitionsförklaringar 

• Beredskapslager. Lager av livsmedel som verksamheter håller i beredskap 
för situationer som avviker från det normala. 

• Civilt försvar. Är den civila verksamhet som behövs för att förbereda 
Sverige för krig. Det betyder att verksamheten kan vara offentlig, privat 
eller ideell. 

• Dagligvaruhandel. Är de butiker som främst säljer dagligvaror, vilket 
bland annat omfattar livsmedel, hygienartiklar, hushållspapper m.m. De 
mest kända svenska dagligvarubutikerna är Coop, ICA, Willys, Citygross, 
Hemköp, Netto och Lidl. 

• Dimensionerande planeringssituation. En beskrivning av en situation 
som verksamheterna ska planera inför. 

• Detaljhandel. Hantering och/eller bearbetning av livsmedel och lagring av 
det på det ställe där produkten säljs eller levereras till slutkonsumenten, 
inbegripet distributionsterminaler, catering, personalmatsalar, allmänna 
serveringsställen, restauranger eller liknande livsmedelsservice, affärer, 
distributionscentrum och grossistaffärer. 

• Energitäthet. Mängden energi som finns lagrad i en viss volym eller 
massenhet, t.ex. kcal/100g 

• Folkrätten. Består av lagar som reglerar relationerna mellan folk, till 
skillnad från inomstatliga lagar som enbart gäller för en statsmedborgare. 
Den reglerar främst hur stater får agera gentemot varandra, men sedan 
andra världskrigets slut har mänskliga rättigheter blivit en viktig del av 
folkrätten. 

• Förmåga. Den effekt som en organisation med resurser klarar av att 
leverera under en viss tidsrymd. 

• Hushålla. Vara sparsam eller sparsamt använda eller förbruka för visst 
ändamål. 

• Hamstra. Köpa upp stora mängder av något, särskilt livsförnödenheter för 
att därigenom trygga sin försörjning. 

• Hygien. Motverka det som kan ha skadlig inverkan på hälsan. 
• Insatsvaror. En insatsvara är en vara som används och förbrukas i 

tillverkning av andra varor, eller i produktion av tjänster. Insatsvaror kan 
vara både råvaror, halvfabrikat och konsumtionsvaror. Kapitalvaror, till 
exempel maskiner, räknas inte som insatsvaror, eftersom de inte förbrukas. 

• Insatspersonal. Personal från aktörer som genomför operativt fältarbete i 
en insats. Det kan handla om personal från blåljusmyndigheterna, 
energibolag, Munkedals frivilliga resursgrupp (FRG) m.fl. 

• Kapacitet. Konkret prestation, t.ex. i form av antal portioner som kan 
serveras från ett kök. 

• Krigsplacera. Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen 
för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder 
när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. 

• Krisberedskap. Med krisberedskap avses förmågan att genom utbildning, 
övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer 
som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera 
krissituationer. 

• Kritiskt beroende. Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga 
verksamheter ska kunna fungera. 

• Krig och krigsfara. Det tillstånd som råder då stater bekämpar varandra 
med vapen. Krigsfara kan vara ett för- eller efterstadie till krig. Legal 
begreppet krig definieras av Genevekonventionen. Att föra krig kan ske på 
olika sätt, s.k. krigföring, och faller inte alltid under Genevekonventionens 
regler. 

• Livsmedel. Alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, 
delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan 
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förväntas att förtäras av människor. Livsmedel inbegriper inte foder, levande 
djur, växter före skörd, tobak och tobaksprodukter och några andra 
undantag. Även dricksvatten är ett livsmedel, men detta behandlas i 
nödvattenförsörjningsplan genom Västvatten. 

• Livsmedelsförsörjning. FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, 
definierar en trygg livsmedelsförsörjning som att; En tryggad 
livsmedelsförsörjning föreligger när alla människor, vid alla tidpunkter, har 
fysisk, social och ekonomisk tillgång till tillräcklig, säker och näringsriktig 
mat för att tillgodose sina kostbehov och matpreferenser för ett aktivt och 
hälsosamt liv. Ett begrepp som används av de ansvariga aktörerna 

• Livsmedelsföretag. Varje privat eller offentligt företag som med eller utan 
vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla 
stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel. 
Även en privatperson kan i vissa fall även omfattas av de regelverk som 
livsmedelsföretagen ska tillämpa. 

• Livsmedelsföretagare. De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för 
att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de 
driver. 

• Livsmedelssäkerhet. I denna plan aves med livsmedelssäkerhet de 
aktiviteter och den hantering som leder till säkra livsmedel, d.v.s. säkra att 
äta utan risk för innehåll av smitta eller hälsovådliga ämnen. 

• Logistik. Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden 
samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det 
handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga 
kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. 

• Militärt försvar. Är den militära verksamhet som behövs för att förbereda 
Sverige för krig. Verksamheten består av flera myndigheter. 

• Mottagningskök. En verksamhet som tar emot färdig mat. 
• Massutspisning. Utspisning med mat vid strategiska kök och 

trygghetspunkter för en större mängd människor än vad verksamheten 
ansvarar för normalt. 

• Primärproduktion. Uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive 
skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. 
Jakt, fiske och insamling av vilda produkter omfattas också. 

• Plundra. På ett mer eller mindre våldsamt sätt bortröva någons ägodelar 
• Ransonera. Minska tilldelningen av något för att få ner förbrukningen. 

Regeringen får i enlighet med ransoneringslagen (1978:268) föreskriva att 
förnödenheter bland annat får användas endast för vissa ändamål och med 
vissa villkor. 

• Rutin. Planering av olika göromål som finns för en viss verksamhet. 
• Samverkan. Tillsammans med andra uppnå ett gemensamt eftersträvat 

mål 
• Samordna. Ordna något i förhållande till varandra så att likställighet råder. 
• Slutkonsument. Den slutliga konsumenten av ett livsmedel som inte 

kommer att använda livsmedlet som en del i ett livsmedelsföretags 
verksamhet. 

• Strategiska kök. Kök i Munkedals kommun, offentliga såväl som privata, 
med förutsättningar för en hög produktionskapacitet även vid störda 
förhållanden. Ett strategiskt kök kan vara en del av en trygghetspunkt. 

• Statsmakterna. De aktörer som är förbundna med staten och som dennas 
företrädare äger rätt att utöva makt gentemot statsmedlemmarna (staten 
och statsmyndigheterna). 

• Svinn. Livsmedel som skulle kunnat ätas som normal föda till människor, 
men som istället kastas som avfall. Begreppet svinn är ett brett begrepp, 
det förekommer svinn i flera delar av livsmedelskedjan och oundvikligt svinn 
som skal, ben, skinn m.m. är också exempel på svinn. 

• Tillagningskök. Storkök. 
• Totalförsvar. Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda 

Sverige för krig. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) 
och civil verksamhet (civilt försvar). 
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• Vistelsekommun. Den kommun där den enskilde befinner sig. En kommun 
har det yttersta ansvaret för att de som visats i den får det stöd och den 
hjälp de behöver. 

1. Bakgrund  
Det går inte att förutsäga när en störning i livsmedelsförsörjningen kommer att 
inträffa. För att höja beredskapen för händelser som leder till en störning i 
livsmedelsförsörjningen i Munkedals kommun har denna plan för 
livsmedelsförsörjning tagits fram. Planens syfte är dels att klargöra 
ansvarsområden och arbetsfördelning mellan de olika aktörerna, dels att fungera 
som en översiktlig plan, som redogör för de frågeställningar som kan uppstå vid en 
störning i livsmedelsförsörjningen och som föreslår generella åtgärder. 
 
Målet med planen är att så bra som möjligt kunna hantera en livsmedelsbrist eller 
störning så att det finns förutsättningar för: 
 

• Bästa möjliga livsmedelsförsörjning och försörjning med insatsvaror 
viktiga för livsmedelsförsörjningen. 
 

• Förmåga till trygga leveranser av säker mat vid olika typer av 
samhällsstörningar inklusive höjd beredskap inom Munkedals kommun. 
 

• Att prioriterade målgrupper i kommunen ska ha tillgång till tillräckligt 
många kalorier för att kunna upprätthålla sin hälsa, även vid 
samhällsstörningar och höjd beredskap. 
 

• Att Munkedals kommun ska kunna stödja Försvarsmakten utifrån deras 
behov av livsmedelsförsörjning till sin verksamhet.  
 

• Även om förberedelser vidtagits och att denna plan finns som stöd så 
krävs att verksamheterna i kommunerna anpassar sin verksamhet och 
utnyttjar sin flexibilitet för att hantera en situation som har 
konsekvenser för livsmedelsförsörjningen i Munkedal. 

 

1.1 Avgränsningar  
I arbetet med att ta fram denna plan är en av slutsatserna att det inte är praktiskt 
möjligt eller kostnadseffektivt att skapa en beredskap med livsmedelslager för 
samtliga invånare i Munkedals kommun. Beredskapen i livsmedelsförsörjningen 
som kommunen kan hantera, måste istället fokuseras på de som omfattas av 
någon form av omsorg. Det betyder att det kommer att finnas livsmedel en viss 
tidsperiod för ett visst antal personer men inte för samtliga invånare om inte staten 
bestämmer en nationell livsmedelsstrategi kring hur ransonering vid allvarliga lägen 
ska utföras.  
 
Den reella förmåga som byggs upp inom Munkedals kommun är alltså främst till för 
de som befinner sig i någon form av omsorg. Munkedals kommuns förmåga att leda 
och samordna verksamheten i en situation där livsmedelsförsörjningen är 
problematisk kommer att vara avgörande. Med stöd av denna plan och 
Måltidsenhetens egna mer detaljerade kontinuitetstplaner och rutiner för 
livsmedelsförsörjningen, bedöms dessa möjligheter ha ett godtagbart utgångsläge.  
 

1.2 Beslut och revideringar 
Denna plan för livsmedelsförsörjning fastställs av kommunfullmäktige. För att 
tillgodose en aktuell plan för livsmedelsförsörjning ansvarar Säkerhetsstrateg och 
Måltidschef för att en revidering genomförs en gång per mandatperiod för planen 
och en gång per år för kontakt- och resurslistor. Berörda förvaltningar ska göras 
uppmärksamma på större förändringar i planen som påverkar den 
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sammantagna förmågan.  

Revidering av planen kommer direkt att behöva utföras när livsmedelsverket 
färdigställt förslag på nationell ransoneringsstrategi i Sverige och det deklarerats 
vilken myndighet som ansvarar för att strategin fullgörs.   

1.2.1 Kostnader  
• Måltidsenheten beräknar att tidsåtgången för att upprätthålla planen 

omfattar max 100 timmar per/år. Beräknat på intern medeltimlön för 
enheten handlar det om 43800 kr/år som högsta kostnad för direkt lön.  

• Kostnader för lagerföring kan hanteras inom gällande budget och belastar 
inte resultatet.  

• Kostnad i intern direkt lön för att arbeta fram en strategi för reservkraft 
beräknas till max 74 460 kr givet att det tar 170 timmar.  

• Kostnad i intern direkt lön för att arbeta fram en strategi för mottagande av 
nödvatten beräknas till max 60 000 kr givet att det tar 90 timmar. 

1.3 Lagstiftning  
De lagkrav som finns för vilka som kommunen ska försörja med livsmedel tar sin 
utgångspunkt i kommunallagen, socialtjänstlagen och skollagen. Även lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap är viktig, denna pekar på vikten av förberedelser i 
verksamheten. Av dessa lagar framgår att kommunen har ett försörjningsansvar 
som behöver förberedas. När det gäller livsmedelssäkerhet har verksamheterna 
ansvar för det som är inom verksamhetens kontroll. Det däremot oklart hur långt 
försörjningsansvaret kan eller ska sträckas ut, vid en krissituation, då detta aldrig 
prövats inom ramen för lagen om extraordinära händelser (2006:544), lagen om 
skydd mot olyckor (2003:778) eller socialtjänstlagen (2001:453). 

Behovet av snabba beslut kan medföra en risk att man bryter mot rådande 
lagstiftning om inte möjliga åtgärder undersöks och förbereds. 
Livsmedelslagstiftningen utgörs av EU:s regelverk med kompletterande nationella 
regler. En viktig författning i sammanhanget är Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 

Lagstiftningen syftar till livsmedelssäkerhet – att värna konsumentens hälsa och se 
till att de får korrekt information om livsmedel. I princip gäller 
livsmedelslagstiftningen i alla lägen och utan undantag, även för krissituationer 
som till exempel en livsmedelsbrist. Det kan finnas en proportionalitet i 
bedömningen av om lagstiftningen inte fullt ut har efterlevts. I en situation med 
hotande livsmedelsbrist får man väga risken för att livsmedlen inte är säkra mot 
konsekvenserna av att inte få tillgång till livsmedel. 

Force majeure har diskuterats i EU-domstolen och det finns exempel på rättsfall där 
en medlemsstat inte har ställts till ansvar fast man inte ha levt upp till sina 
förpliktelser. Orsaken var på grund av en krissituation. Det innebär att även om det 
finns ett ansvar att kontrollera, kommer således inte ett land med nödvändighet att 
klandras för uteblivna kontroller, om dessa ansetts omöjliga att genomföra. Det kan 
också noteras att det finns begränsade möjligheter att ställa en kommun till svars 
för att ha underlåtit att kontrollera och beivra avvikelser från 
livsmedelslagstiftningen. Ur ett EU-perspektiv är en kommuns eventuella lagtrots 
liktydigt med att Sverige har brutit mot bestämmelserna, dvs. det är Sverige som 
kan ställas till svars och inte kommunen. Ett alternativ kan vara att riksdag och 
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regering i en kris skulle kunna fatta ett politiskt beslut om att åsidosätta 
livsmedelslagstiftningen för att klara en situation med livsmedelsbrist. 

Utifrån ovanstående och att livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad, behövs för 
det givna scenariot att kontrollmyndigheterna i samverkan försöker hitta snabba 
lösningar, men på sådant sätt att de livsmedel som produceras fortsatt kan vara 
säkra. Åtgärder för att kunna hantera den uppkomna situationen skulle exempelvis 
vara att ge tillstånd att öka produktionen hos en befintlig verksamhet. En annan är 
att godkänna att en utökning av en befintlig verksamhet sker med annan typ av 
livsmedelsverksamhet. Sådana ärenden är något som behöver kunna hanteras med 
förtur. Livsmedelsverket kan också delegera vissa av sina kontrolluppgifter till en 
kommun vid en kris.  

2. Övergripande inriktning  
Den övergripande inriktningen för livsmedelsförsörjningen i Munkedal är att 
invånarna, vid kriser, krig och krigsfara, ska ha tillgång till livsmedel i tillräcklig 
omfattning med hänsyn till i första hand energibehovet och i andra hand 
näringsbehovet. Livsmedelsförsörjningen kräver ett särskilt ansvar och 
uppmärksamhet i organisationen som hanterar en situation med livsmedelsbrist. 
 
Munkedals kommun ska prioritera: 
 

• Individer som befinner sig i någon form av omsorg   
 

• Insatspersonal 
 

• En effektiv livsmedelssäkerhet så att Munkedals möjligheter till 
livsmedelsförsörjning bibehålls. 
 

• Samordning med aktörerna i livsmedelskedjan så att primärproduktionen 
bibehålls eller kan ökas, att förädlingen kan säkerställas och att 
distributionen till och från Munkedal fungerar. 

 
Ledorden i situationen är:  

• hjälp varandra  
• rädda mat 
• hushåll och ransonera med livsmedel och varor  
• möjliggör och var proaktiva i verksamheterna 

 
Utgångspunkten är att alla verksamheter i Munkedals kommun så långt som möjligt 
ska kunna fortgå och fungera självständigt vid händelser eller situationer som 
pågår i upp till åtminstone sju dagar och max 14 dagar. Transporter mellan 
verksamheter inom kommunen ska minimeras så långt som möjligt så att 
logistiksamordningen blir så liten som möjligt. Möjligheten till kyl- och fryskapacitet 
ska säkerställas tidigt, t.ex. genom användning av ishallar och andra anläggningar. 
 
Det militära försvaret har en särställning vid krig och krigsfara, stödet till 
Försvarsmakten ska i huvudsak lösas genom hänvisningar så att civil och militär 
verksamhet kan användas optimalt och i enlighet med folkrätten.  

3.Prioriteringsgrund 
Prioriteringen av livsmedel i Munkedal ska vid allvarliga störningar utgå från 
principen att värna de individer eller grupper som är mest utsatta. 
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3.1 Prioriterade målgrupper 
Prioriterade målgrupper vid situationer som kraftigt avviker från det normala och 
som innebär väsentliga utmaningar för livsmedelsförsörjningen är: 
 
I första hand 
• Enskilda i ordinärt boende med biståndsbeslut om mattjänst/måltidshjälp samt 
enskilda vid särskilda boenden och bostäder med särskild service. 
 
• Enskilda och familjer med försörjningsstöd 
 
• Enskilda i för- och grundskola 
 
• Insatspersonal från aktörer som bidrar till hanteringen av situationen. 
 
 
I andra hand 
 
• Individer i övrigt som är under kommunal omsorg i andra former 
 
• Evakuerade, strandsatta eller enskilda som i övrigt befinner sig i Munkedals 
kommun 
 
• Enskilda i övrigt som är i behov av stöd.  
 
 
Det kan inte uteslutas att ovanstående grupper, beroende på händelse- och 
situationsutveckling, minskar eller ökar i storlek. 

4.Strategier och Måltidsenhetens fem steg   
Munkedals kommun har olika strategier för att öka sannolikheten att uppfylla 
målsättningarna och för att uppfylla prioriteringsgrunder och de prioriterade 
målgrupperna. Kommunens Kostenhet tillämpar följande fem steg vid allvarliga 
problem med livsmedelsförsörjningen i kombination med övriga strategier som 
beskrivs längre ned. De fem stegen är: 

Steg 1     
• Alla kök är igång. 

 
• Töm kylar och frysar, kombinera med vissa torr-varor för att uppnå 

fullständiga måltider. 
 

• Tillagning för förtäring/förlängd hållbarhet.  

Steg 2  
Vi börjar stänga ner kök och håller så många prioriterade kök öppna som möjligt. 
Ev. varor som finns kvar i kylar, frysar och förråd i de kök som stängs, flyttas över 
till närmaste prioriterat kök. 

Steg 3  
De prioriterade köken går över till krismatsedeln (recept finns) tillagat med de 
varor de har i sina egna krislager i respektive kök.  

Steg 4 
De prioriterade köken som fortfarande kan hållas igång får sina varor från det 
centrala krisförrådet. I och med detta så kommer krismatsedeln begränsas.  
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Steg 5   
• Alla andra steg är passerade. Nu återstår i stort sett bara nöd-lagret. 

(soppkök 1-2ggr/dygn)  
 

• Vi tillreder de måltider vi har möjlighet till från nödlagret och de produkter vi 
i övrigt kan få tag i. 
 

• Tillagning på det sätt vi har möjligheter till, prioriterade kök eller ute-kök. 
 

• Kontakta kostledningen eller stab för uthämtning från plomberat förråd. 

Nödlagret ska innehålla bland annat: Salt, socker, ris, baljväxter, pasta, kryddor, 
buljonger, torkad sojafärs, krossade tomater, gryn, linser, kakao mm  

4.1 Generella strategier  
Följande strategier används oavsett hur lång en kris eller samhällsstörning pågår: 

• Säkerställ snabb inventering av inköpsbehov för att öka uthålligheten. 
 

• Säkerställ tidig information som är målgruppsanpassad för de som bor, 
verkar och vistas i Munkedal samt de aktörer som Munkedals kommun är 
beroende utav. 
 

• Skapa och kommunicera en ny normalbild gentemot invånarna, t.ex. att det 
kommer att finnas begränsat urval och tillgång till råvaror och basvaror 
såväl som att urval och tillgång av samhällstjänster begränsas eller att 
servicenivåerna förändras. 
 

• Säkerställ personalbehovet i verksamheter som behöver resursförstärkning 
eller beredskapsverksamhet som ska startas upp, t.ex. trygghetspunkter. 
 

• Skapa förutsättningar för samordning mellan aktörer 
 

• Försök att optimera logistiken omkring livsmedelsförsörjningen. Det handlar 
inte bara om logistiken från grossister. Det handlar även om logistiken med 
livsmedel inom t.ex. hemtjänsten. 
 

• Reducera utbudet, minska matsvinnet, servera mat som inte behöver 
tillagas och säkerställ dricksvattenbehovet. 
 

• Säkerställ att verksamheter som behövs i livsmedelsförsörjningen har ett 
behovsanpassat skydd, t.ex. bevakningsåtgärder. 
 

• Säkerställ tillgång till kantiner, frigolitlådor, värmeskåp och bleck. 
 

• Ha en beredskap för att omfördela resurser. 
 

• Säkerställ tillräcklig kapacitet i verksamheten för ökat behov av 
biståndsbeslut. 

4.2 Strategi för tidsperspektivet dag-veckor 
• Snabbhet, mod och proaktivitet i beslutsfattandet för att säkerställa lång 

uthållighet. 
 

• Aktivera och organisera en arbetsgrupp i samhällsbyggnadsförvaltningens 
stadsledning vid kriser, som har ansvar för logistik och arbetar med 
samordning av åtgärder med tidsperspektivet bortom en vecka.  
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• Vidta nödvändiga anpassningsåtgärder i tillräcklig tid. Det kan till exempel 
handla om att stänga ned verksamheter, förtäta, förstärka verksamheter 
m.m. 
 

• Tidigt sammankalla de aktörer inom livsmedelsförsörjningen som Munkedals 
kommun är beroende av samt sammankalla de aktörer i övrigt som kan ha 
en avgörande påverkan på situationen vad gäller livsmedelsförsörjning. 
 

• Stödja verksamheterna genom samordning av försörjningen av livsmedel, 
insatsvaror, renhållningsprodukter, distributionsresurser m.m. 
 

• Rädda tillgängligt livsmedel genom tillagningsmetod som förlänger 
livsmedlets hållbarhet. Säkerställ tillgång till kylförvaring genom t.ex. 
förvaring i ishall. 
 

• Förbered kostnadsfri massutspisning från strategiska kök och vid 
trygghetspunkter till behövande som inte klarar sin livsmedelsförsörjning. 
 

• Vidta åtgärder som minskar förekomsten av hamstring, plundring eller 
svarthandel av livsmedel.  
 

• Införa ransoneringsåtgärder och säkerställ att det finns en utpekad 
organisation som arbetar med ransonering.  

 

4.3 Strategi för tidsperspektivet månad – år 
• Koordinera, stötta och försök inrikta initiativ från civilsamhället. 

 
• Engagera och involvera invånarna som en resurs och skapa förutsättningar 

för samordning av frivilliga. 
 

• Säkerställ lantbrukens och förädlingsindustrins fortsatta funktion och skapa 
förutsättningar för samordning och fördelning av tillgängliga resurser så 
långt som möjligt. 
 

• Om möjligt, säkerställ förutsättningarna till odling för allmänheten genom 
att tillfälligt upplåta odlingsbar mark. Se över möjligheterna för lantbruken 
att bearbeta odlingsbar mark som är i kommunal ägo. 
 

• Möjliggör ökad jakt på vilt och möjligheten till slakt.  
 

• Överväg om stordriftsbeslut och förtätning behöver fattas vad gäller för och 
grundskola, vård och omsorg m.fl. verksamheter. 
 

• Säkerställ ökad kylkapacitet genom att använda de samlade kylresurser som 
finns i samhället, det kan till exempel handla om privata aktörer, ishallar 
m.m.  

4.4 Omedelbara åtgärder produktionskök 
Exempel på omedelbara åtgärder i syfte att stärka produktionskökens förmåga att 
leverera mat till prioriterade brukare och förmedlingspunkter i händelse av kris.  

• Ring viktiga samtal innan telefonmasterna slocknar. Därefter kan endast 
radiokommunikation (RAKEL) användas eller kommunens nödsamband 

• Prioriterade kök hålls öppna, övriga stängs utifrån kommunens fastställda 
prioritering.  

• Köken bemannas enligt bemanningsplanen för personalförsörjning i kris. 
• Utrustning och råvaror omfördelas vid behov enligt fastställd rutin  

 
• Endast prioriterade brukare ska försörjas med livsmedel 
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• Beställ mat från annan kommun/leverantör i de fall det behövs. 
• Ransonera de råvaror som finns i förråd och förbruka dem i den rangordning 

som lämpar sig bäst för aktuell typ av kris enligt fastställd rangordning.  
• Laga mat utifrån fastställda krismenyer.  
• Undersök möjligheterna att utnyttja grossisternas leveranser till butik 

alternativt att hämta själva från grossisternas lager om de ordinarie 
livsmedelsleveranserna till köken uteblir.  

• Publicera förberedda webbsidor med intern krisinformation  
• Om IT och telefoni inte fungerar kan information förmedlas via 

mattransporterna och de informationspunkter som aktiveras.  

4.5 Omedelbara åtgärder mottagningskök vid kris 
Exempel på omedelbara åtgärder i syfte att stärka produktionskökens förmåga att 
leverera mat till prioriterade brukare i händelse av kris: 

• I kris är det särskilt viktigt att vara noggrann med källsorteringen. Ordinarie 
soputrymmen och andra täta utrymmen används i första hand till biologiskt 
avfall. Plast, papper, papp, glas och metall kan förvaras utomhus och i 
utrymmen som inte är täta för skadedjur  

• Beställ vid behov (och om det finns) flera kärl från renhållningen.  
• Använd råvaror i förutbestämd rangordning.  
• Öppna inte kylar och frysar i onödan. 
• Vid brist på vatten uppstår problem med disken. Håll lager av 

engångsartiklar för att klara driften i två veckor.  
• Vid vattenbrist använd kokeri för att spara vatten.  
• Planera för hantering av nödvatten i kök och på toaletter. Nödvatten 

levereras vanligtvis i 1 000-literstankar på lastkajen och vattnet måste 
bäras in. Se till att ha rena dunkar att bära och förvara vatten i. Se även till 
att ha dunkar med tappkran som kan ställas vid diskhon/tvättstället för att 
underlätta handtvätt.  

• Kontrollera om det går att koppla nödvatten till diskmaskinerna och skriv i 
så fall en instruktion detta.   

• Koppla nödvatten till diskmaskinerna, om det är möjligt.  
• Ta fram dunk med tappkran för handtvätt, vid diskho och på WC.  
• Använd engångsförkläde för att minimera tvätt av arbetskläder  
• Använd engångshandskar, handsprit och ytdesinfektion om det går  
• Anpassa vid behov beställningspunkterna för handsprit, ytdesinfektion, 

hushållspapper m m för att klara två veckor utan vatten.  
• Vid behov använd sanitetspåsar i toaletterna.  

4.6 Samverkande företag och organisationer vid en kris  
Kommunen ska samverka med LRF, Företagare och frivilliga grupper som kan 
leverera livsmedel eller erbjuda mat inom kommunens geografiska område. Stegvis 
innebär det att:  

• Om vanlig telefoni fungerar, först ta kontakt med lämpliga aktörer i syfte 
att utföra samordning av logistik till strategiskt kök eller förmedlingspunkt  

• Kontakta Kommunens huvudgrossist i livsmedelsavtalet för att säkra 
livsmedelsleveranser och att försörjningskedjan kommunen har fungerar, 
eller om reservrutin måste aktiveras.  
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• Om kommunen ska producera livsmedel för leverans till insatspersonal vid 
förmedlingspunkter, måste Räddningstjänstens kontaktas först.  

• De parter som samverkar med kommunen ska erbjudas möjlighet att lyftas 
in som en extern aktör i kommunens krisledningsorganisation, givet att 
samhällsstörningen som är aktuell, kräver expertkompetens inom området.  

• Kommunens centrala krisledning måste godkänna att en extern part tas 
upp i kommunens krisledningsorganisation eller arbetsgrupper, vilket som 
huvudregel kommer ske inom ramen för kommunens Informations-och 
samordningsfunktion.    

• Kommunen ska kontakta näringsidkarna i kommunen som arbetar med 
livsmedel (se exempel i bilaga). Näringsidkarna ska om dem kan hjälpa till 
leverera mat till förmedlingspunkterna eller de strategiska köken.         

 

5. Munkedals logistiklösning  

5.1 Grundläggande  
Kommunen styr livsmedelsförsörjningen och logistiken vid allvarliga lägen genom 
samhällsbyggnads förvaltningsstab för kriser i fredstid och under höjd beredskap. 
Detaljer om hur förvaltningens krisledning/stab fungerar finns i förvaltningens egen 
krisledningsplan för samhällsstörningar. Förvaltningschef agerar chef i staben och 
anger vilka uppgifter staben ska hantera och lösa.      

      

5.2 Förvaltningarnas eget ansvar  
Under kriser i fredstid har förvaltningarna som huvudregel ett eget ansvar att 
planera sin verksamhet inom ramen för sin verksamhet, så att förvaltningar även 
under mycket ansträngda förhållanden, kan bedriva kritisk verksamhet samt att 
man har säkrat de kritiska beroenden som förvaltningen har avseende exempelvis 
livsmedel. Vid allvarliga situationer för livsmedelsförsörjningen bistår dock 
samhällsbyggnads förvaltningens stab med hjälp och styrning av situationen.      

Köket i kungsmarkskolan ska vara det kök som ska kunna aktiveras som ett kök 
där allmänhet, insatspersonal och förvaltningarna kan få äta under mycket 

Chef

Operativ 
stabskoordinator

Planering Samordning Information Önskad resurs
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allvarliga krislägen. Alternativt skickas förnödenheterna från kommunen till 
utpekade förmedlingspunkter.    

POSOM-gruppen i kommunen ska alltid vända sig till kommundirektör för önskemål 
om att få hjälp med livsmedel som i samråd med förvaltningschef för 
samhällsbyggnad och Måltidschef avgör om hjälp medges.   

Viktiga krav för att det ska vara skäligt att aktivera denna plan är: 

1. Att det är en mycket allvarlig samhällsstörning som medför ett behov av 
samordning från kommunens sida. Exempelvis att kommunens Lokala 
ISF-funktion är aktiverad.  

2. Att det är en situation där POSOM-gruppen är aktiverad och en mycket 
stor insats föreligger för insatspersonal, vilket medför att det finns ett 
skäligt behov av hjälp från kommunen.     

3. Att skärpt eller högsta beredskap är utlyst av Regeringen i Sverige och 
krigsorganisationen i kommunen ska startas upp.  

5.3 Strategiska kök  
Kommunen har fem (5) stycken strategiska kök som har följande funktion i 
kommunens livsmedelsberedskap, på följande adresser: 

Adress Förklaring 
DINGLEVÄGEN 8 455 41  HEDEKAS SÖRBYGÅRDEN ÄLDREBOENDE 
SKOLVÄGEN 2 457 60  HÄLLEVADSHOLM HÄLLEVADSHOLMS KÖKET 
KLOCKVÄGEN 1 455 30  MUNKEDAL KÖKET KUNGSMARKSSKOLAN 
KUSTVÄGEN 12 45561  DINGLE UTVECKLINGSCENTRUM I Munkedal 
LILLA FOSS ALLE 10 455 30  MUNKEDAL ALLEGÅRDENS ÄLDREBOENDE 

 

Utvecklingscentrums kök  

 

• Utvecklingscentrums kök på (kustvägen 12) är det viktigaste strategiska 
köket beredskapsmässigt. Detta till följd av att köket har bra till och 
utfartmöjligheter, då transporter och människor kan komma hit från flera 
olika håll, exempelvis vanliga E6:an, gamla E6:an och från Svarteborg. 
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• Köket har mycket bra lagringsmöjligheter och ledningsgruppen för 
Måltidsenheten kommer att sitta där, därtill är placering mitt i kommunen, 
vilket möjliggör effektiva transporter av livsmedel.  

• Reservkraften för köket måste vara designad för att personalen ska kunna 
använda ugnar och kokgrytor och det måste finnas tryckvatten in till köket.  
Reservkraft måste således klara minst en kokgryta, en fullhöjdsugn, spis, 
kylar Frysar samt viss begränsad belysning. Diskmaskin och fläktsystem kan 
ignoreras i nödfall. 

• Köket är tänkt som ett produktionskök 
• Om kungsmarksskolan slås ut, ska förnödenheter från frivilliga och 

näringsliv som inte går till förmedlingspunkterna eller annat strategiskt kök 
skickas till detta kök för omlastnings eller behandling i produktion. Försvaret 
och värdland som kommer till Sverige som understöd, ska vända sig till 
detta kök för nödvatten och livsmedel. Om inte det är möjligt, används 
förmedlingspunkterna som utlämningsställen till försvaret.       

Allégården kök  

 

• Är tänkt som ett produktionskök för skolor och förskolor och har bra 
lagringsmöjligheter. En annan funktion är att köket ska fungera som ett kök 
där man kan packa portionsmat på ett bra sätt.  

• Detta kök är tänkt att, förutom tillgodose de boendes matförsörjning, kunna 
hämta och/eller leverera ut ifrån då det inte finns någon större matsal. 

• Köket behöver kapacitet för tryckvatten för att kunna köra, kokgryta och 
ugn. Reservkraften behöver kunna köra minst en kokgryta, en fullhöjdsugn, 
spis, kylar, frysar samt viss belysning. Diskmaskin och fläktsystem kan 
ignoreras i nödfall.  
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Kungsmarksskolan  

 

• Är det kök som har den största intilliggande matsalen i centrala Munkedal. 
Köket och lokalerna kan därför brukas för att se till att de som är i behov av 
mat, kan komma och bli serverad mat på plats. Det är till detta kök frivilliga 
och näringslivsaktörer etc. ska sända förnödenheter, såvida de inte skickas 
till förmedlingspunkter eller utvecklingscentrums kök.  

• Lagermöjligheterna i lokalerna är begränsade, men det finns ganska bra 
möjlighet att få plats med en del utrustning och livsmedel.  

• Köket måste kunna ta emot tryckvatten för att kunna använda kokgrytor 
och ugnar. El-behovet som reservkraften måste täcka, är som i de andra 
köken, men med tillägg för varmhållning av maten (vattenbad och 
värmeskåp).  

Hällevadsholms skolas kök 

 

• Köket har Samma behov av tryckvatten och elektricitet som Allégården. 
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• Det finns inga större lagerutrymmen i lokalerna, men en bra matsal och 
möjlighet att lasta in och ur från både lastbrygga och marknivå. 

• Under kris eller höjdberedskap kan köket därför med fördel fungera som en 
reservplats för massutspisning till allmänheten  

Sörbyggårdens kök  

 

• Behovet för att kunna producera mat är vatten och el som på Allégården.  
• Köket har en mindre matsal, men det ligger i närheten av Hedekas skola dit 

man kan, med hjälp av värmeskåp frakta mat som kan serveras i 
skolsalarna. 

• I och med kökets placering så finns det flera vägar in och ut från enheten. 
Det finns bra möjligheter för i och urlastning i både marknivå och från 
lastbrygga. Lagerutrymmen finns, men är redan i vardagen relativt 
begränsade. 

Strategisk nedstängning av de strategiska köken och prioritering 
• I vilken ordning strategiska kök ska stängas ner hänger alltid på vilken natur 

krisen eller samhällsstörningen har. Det finns många olika scenarier som 
kan bli aktuella, men utvecklingscentrums kök måste av logistiska 
beredskapsskäl vara det sista köket kommunen stänger.  
 

• Köket i Hedekas behövs för att tillgodose de boende och behövande i den 
norra delen av kommunen. 
 

• Hällevadsholms skolas kök bör vara ett av de fem strategiska köken som 
stänger, för att i så fall hänvisa, och leverera från utvecklingscentrumskök. 
 

• Alléköket och Kungsmarksskolans kök är viktiga i och med att behovet i 
centrala Munkedal är stort. I en situation där vi bara kan behålla ett kök i 
drift i centrala Munkedal, så är det möjligt att stänga ner köket på 
Kungsmark och frakta mat dit från Allégården. 

Prioritetsordning av nedstängning kök  
En logisk prioritetsordning avseende nedstängning av köken utifrån ovanstående är 
följande:  

113



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 19 av 37 

1. Hällevadsholms skola.  
2. Kungsmarksskolan.  
3. Sörbygården.  
4. Allégården.  
5. Utvecklingscentrums kök. 

De kök som finns utöver ovanstående strategisk kök, stängs ned beroende på vilket 
scenario kommunen hamnar i. Men kommunen bör alltid överväga:  

• Att Inspiratörens FSK stängs tidigt då det ligger i omedelbar närhet till 
Allégården. 
 

• Att Hedekas FSK stängs otidigt i och med dess placering nära Sörbygården. 
 

• Att Önnebacka FSK eller Bruksskolan stängs tidigt i och med dess närhet till 
varandra. Med tanke på de kökens placering (Stale) så är det  
relevant att behålla ett av dem igång. 
 

• Att Kungshöjdens FSK (Brudås) hålls öppet om möjligt på grund av dess 
geografiska placering. 
 

• Att Dingle FSK och Centrumskolan ligger så pass nära köket på 
Utvecklingscentrum, så de köken stäng tidigt i processen. 
 

• Att Dinglegårdes kök hålls om möjligt öppet för de boende så länge det är 
hållbart.   

5.4 Krismenyer, recept och förråd  
Kommunen har en krismeny som används under mycket ansträngda situationer (se 
bilaga). Måltidsenheten ska alltid ha dedikerat förråd/lager för förvaring livsmedel 
som kan användas vid störningar i livsmedelsförsörjningen. Måltidsenheten ska 
lagerföra de varor som krävs för att använda kommunens krismenyer och för att 
kommunens ska klara en allvarlig situation för livsmedelsförsörjningen utifrån 
gällande prioriteringsgrund.  

Förvaltningschef tillsammans med Måltidschef och fastighetschef, ansvarar 
solidariskt för att Måltidsenheten har nödvändig lageryta för ändamålet.   

Bemanning från Måltidsenheten vid allvarliga störningar  
Måltidsenheten ska använda ett bemanningsschema som gäller vid störning i 
livsmedelsförsörjningen. Måltidschef ansvarar för att sådant bemannings schema 
finns framtagen.       

5.5 Försörjningskedjan  
Munkedals kommuns försörjningskedja d.v.s. hela anskaffnings/inköpsprocess och 
logistik ska vara designad så att kommunen kan behandla, producera mat samt 
distribuera till specifika förmedlingspunkter i kommunen för att hjälpa 
insatspersonal och de utsatta grupperna som är prioriterade enligt denna plan.  

Kommunens försörjningskedja ska inte vara designad för att hjälpa aktörer som har 
resurser eller kapacitet att klara sig själva. Sådana aktörer ska understödjas av 
statens framtida ransoneringsstrategi eller frivilliga resurser i kommunen.       
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5.5.1 Centrala Transporter och emballage   
För att logistiken ska fungera under en allvarlig samhällsstörning som drabbar 
livsmedelsförsörjningen, ska kommunens materialstyrning av livsmedel och övriga 
förnödenheter byggas utifrån principen att ha så få förmedlingspunkter som det är 
praktiskt möjligt. Detta för att kunna spara såväl drivmedel som att skapa en 
effektiv och överskådlig organisering av logistiken i kommunen och effektivisera 
effekten av hjälp från andra externa parter som hjälper till med hanteringen.    

Kommunen ska säkra tillgång till emballage/förpackningar som kan fungera 
effektivt vid problem med livsmedelsförsörjningen. Under synnerligen allvarliga 
situationer eller höjd beredskap ska kommunen som sista utväg ignorera 
bestämmelserna om livsmedelssäkerhet och använda de förpackningar som finns 
tillbuds. Detta eftersom det aldrig har prövats om livsmedelssäkerheten väger 
tyngre än människors behov av mat.           

5.5.2 Förmedlingspunkter  
En förmedlingspunkt, är en fysisk plats eller anläggning som kommunen 
distribuerar ut egen mat och material till, eller samordnar andra förnödenheter till 
som kommer från externa parter, exempelvis frivilliga, företagare och staten som 
hjälper kommunen. Distributionen sker till strategiska, köken, brandstationerna och 
nödvattenpunkter i syfte att hjälpa behövande eller för omlastning. Det är alltid 
scenariot som avgör hur logistiken ska konsolideras i kommunen för bästa effekt.    

Brandstationerna   
Kommunens brandstationer är två förmedlingspunkter i kommunen, vilka är 
Munkedals Brandstation på Klockvägen 5 och brandstationen i Hedekas på 
Färgelandavägen 27.    

 

 

 

 

Munkedals Brandstation  
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Munkedals brandstation är kommunens första alternativa ledningsplats om 
kommunhuset slås ut. Stationen är härav mycket viktig för såväl kommunen som 
räddningstjänsten. Stationen är en ledningsplats såväl som en förmedlingspunkt av 
varor och material. De geografiska ytorna runt omkring medför likt brandstationen i 
Hedekas, att omlastningar och andra stora ytor vid fastigheten kan användas för 
hantering av material och förnödenheter som skickas vidare, eller ska förbrukas 
direkt på plats.       

 

 

 

 

 

 

Brandstationen i Hedekas 

  

Denna brandstation fungerar både som vanlig förmedlingspunkt och en 
avlastningsplats för andra viktiga förnödenheter som filtar, släpvagnar, tält m.m till 
följd av att ytorna runt omkring stationen är bra för omlastningar till andra 
förmedlingspunkter och kan hantera linjetrafik.  

Massutspisning, nödvatten och informationspunkter  
Om massutspisning behöver utföras samordnas dessa med de platser nödvatten är 
planerad att beläggas till samt de viktigaste informationspunkterna som gäller 
enligt kommunens strategi för kriskommunikation. Med de viktigaste 
informationspunkterna, menas att punkterna vid kraftiga samhällsstörningar 
bemannas med informatörer och afficieras.   
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Nödvatten punkter  
Saltkällan 46 45592 Munkedal 
Kviströmsvägen 10 45531 Munkedal 
Centrumvägen 14B 45530 Munkedal 
Ägirvägen 49 45530 Munkedal 
Idunvägen 4 45530 Munkedal 
Mästarevägen 5 45530 Munkedal 
Bruksvägen 24 45533 Munkedal 
Bruksvägen 36 45533 Munkedal 
Myrbottenvägen 29 45534 Munkedal 
Stalevägen 75 45534 Munkedal 
Stalevägen 59 45534 Munkedal 
Hedegården 9 45534 Munkedal 
Möevägen 56 45533 Munkedal 
Sörbygdsvägen 14 45533 Munkedal 
Fjällberg 39 45593 Munkedal 
Torreby 45 45593 
Torreby 20 45593 Munkedal 
Sågvägen 1 45591 Munkedal 
Järnvägsgatan 4 450 52 Dingle 
Strömstadsvägen 22 45052 Dingle  
Stenvägen 1AK 45760 Hällevadsholm 
Skolvägen 2 45530 Munkedal 
Norra Bohusvägen 18 45760 Hällevadsholm 
Munkedalsvägen 5 45541 Hedekas 
Fisketorp 25 45596 Hedekas 
Skolvägen 8 45530 Munkedal 
Brudåsvägen 28 45531 Munkedal 
Fossvägen 30 45593 Munkedal 
Fossvägen 10B 45532 Munkedal 

  

Det ska noteras att samtliga nödvattenpunkter mot allmänheten inte används vid 
mycket allvarliga situationer där fler än en kommun är drabbad. Istället väljs som 
tumregel max <=10 stycken platser ut för att konsolidera transportresurser.   

 

 

Viktiga Informationspunkter  Specifik plats 

Centrumtorget 5 45530 Munkedal Kommunhuset 
Torgvägen 2 45054 Hedekas Trogens Place 
Norra Bohusvägen 1 45760 Hällevadsholm Arwidssons ICA 
Järnvägsgatan 4 45561 Dingle ICA:s anslagstavla 
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Torreby Gårvik 45593  Gula villan i Gårvik 
Kommunens strategiska kök Se beskrivningar ovan 

 

Kommunen kan inte självständigt ur ett kostnadsmässigt perspektiv och/eller utan 
hjälp från externa aktörer utföra massutspisning till hela kommunen. Sådan 
aktivitet erfordrar bidrag från staten och lokala livsmedelsproducenter. Rent 
tekniskt fungerar det också inte utan ett centralt och statligt system för distribution 
som hanteras av Livsmedelsverket eller annan aktör.     

5.5.3 Bestämda Servicenivåer  
Under fredstid kan kommunen som huvudregel alltid nyttja modern teknik och 
drivmedel för att hantera en extraordinär händelse. Utifrån de förmedlingspunkter 
och prioriterade målgrupperna som är reglerade samt de strategiska köken som är 
utpekade, kan kommunen hantera en livsmedelsstörning i 14 dagar och långa 
perioder med allvarliga bekymmer.  

Under höjd beredskap och ett riktigt väpnat angrepp mot riket Sverige, är det 
viktigt att prioritera resurserna extra noga för att skapa en robust försörjningskedja 
genom att ha få punkter för leverans som vidareförmedling sker ifrån.    

Höjd beredskap   
Under en situation med utlyst skärpt beredskap agerar Måltidsenheten med ledning 
av Måltidschef och med mandat från Förvaltningschef för att långsamt planera och 
förbereda en övergång till att tillämpa den försörjningskedja som kommunen 
bestämt. Detta innebär att: 

1. Vid utlysning av skärpt beredskap direkt förbereda sin krigsplacerade 
personal   

2. Börjar att långsamt ställa om de delar av försörjningskedjan som berörs. 
Kommunen ska upprätthålla normal organisation så länge som möjligt, 
men, så fort det finns risk att detta uppenbart inte är möjligt eller 
kommunens ledning vid höjd beredskap beordrar att övergången ska 
påbörjas, ska övergången utföras fullt ut.  

3. Frivilliga resurser, näringslivet m.fl. som önskar hjälpa till, ska leverera 
mat och förnödenheter till de förmedlingspunkter kommunen fastslagit 
gäller eller de strategiska köken.  

4. Kommunen ska även nyttja de specifika fullmaktslagar som träder i kraft 
vid höjd beredskap efter beslut från regeringen för att hantera och lösa 
behov inom livsmedelsförsörjningen. Det kan exempelvis röra sig om 
utnyttjande av förfogandelagen.   

5.5.4   Inköp och avtal  
Livsmedelsförsörjning räknas som samhällsviktig verksamhet och en mycket viktig 
och en mycket central part i kommunens försörjningskedja är huvudgrossisten, 
vilken i de återkommande upphandlingarna av Ramavtal bör förordnas genom 
särskilda kontraktsvillkor att leverera även under mycket ansträngda situationer, då 
kommunen enligt lag är skyldig att upprätthålla sin verksamhet även under sådana 
situationer. Det är ett baskrav att viktiga grossister inte automatiskt får åberopa 
force majeure, vid höjd beredskap eller allvarliga störningar. Några exempel på 
särskilda kontraktsvillkor som kan användas är:  

• Huvudgrossist ska upprätthålla sin verksamhet även under höjd beredskap 
och planera för alternativa distributionsmetoder till av kommunen särskilt 
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utpekade platser.  
  

• Huvudgrossist ska inom ramen för reglerad uppföljning av Ramavtalet, 
minst en (1) gång under avtalsperioden, redovisa hur parts 
försörjningskedja mot Munkedals kommun ska se ut under en allvarlig 
samhällsstörning samt skärpt och högsta beredskap. 
 

• Huvudgrossist ska som en del i samverkan bistå kommunen vid 
avtalsuppföljningar med att besvara enklare frågor kring hur reservrutiner 
för försörjningskedjan mellan parterna kan designas för att mildra effekten 
av störningar i distributionen.  
 

• Huvudgrossist ska vid behov från kommunen kunna avlämna en skriftlig 
rapport om de generella risker och sårbarheter i den mellan parterna 
aktuella försörjningskedjan. Part ska acceptera att delar av materialet 
används i risk-och sårbarhetsanalyser som kommunen avlämnar till 
länsstyrelsen enligt LEH (2006:544) kap 2 § 1. Om inte part vill avlämna en 
rapport, ska Huvudgrossist medverka vid analysens genomförande.    
 

• Huvudgrossist ska ha en särskild kontaktperson som kommunen kan vända 
sig till om kommunen drabbas av en samhällsstörning som påverkar 
livsmedelsförsörjningen i kommunen   
 

• Huvudgrossist i samråd med kommunen ska säkerställa att kommunen vid 
en kraftig samhällsstörning eller höjd beredskap, kan få tillgång till basvaror 
och/eller s.k. krislivsmedel.  

För att välja strategi för hur omfattande krav som ska ställas på övergripande 
avtalsnivå eller produktnivå, rekommenderas att kraljics inköpsmatris nyttjas 
för val av inköps eller logistik strategi. Matrisen ser ut och tolkas enligt följande: 

   

 

1. Standard 

Huvudfokus: Minimering av transaktionskostnaden 
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Exempel på strategier för inköpskategorier som hamnar i Standard: 

• Reducera administrations- och logistikkostnader (beställning, bekräftelse, 
fakturering, hantering, kvalitetskontroll, lager/förråd) 

• Reducera antalet leverantörer – ge ökat leveransinnehåll och omfattning 
• Sträva efter standardisering, använd beprövat eller leverantörens 

standardtillvägagångssätt 
• Reducera transaktionskostnader genom ökad användning av e-handel 
• Använd andras avtal 

2. Hävstång 

Huvudfokus: Pris – maximera konkurrens 

Exempel på strategier för inköpskategorier som hamnar i Hävstång: 

• Sortimentsrensning skapar större volymer och färre varianter/anpassningar 
• Köpsamordning med andra enheter för maximal köp/förhandlingsstyrka 
• Reducera antalet leverantörer, dock minimum två 
• Arbeta med totalkostnadstänkande, exempelvis genom förbättrad 

information och varuflöden 
• Ändra volymer och byt leverantör för att maximera konkurrensen 

3. Strategisk 

Huvudfokus: Totalkostnadsfokus, värdebidrag och samarbete 

Exempel på strategier för inköpskategorier som hamnar i Strategisk: 

• Stabila och långsiktiga relationer 
• Ömsesidigt förtroende, win-win (både leverantör och köpare ska vinna på 

affären) 
• Gemensamma projekt och team, med frekvent och öppet informationsutbyte 
• Högsta ledningens engagemang, stimulera till benchmarking 

4. Flaskhals 

Huvudfokus kortsiktigt: Leveranssäkerhet 
Huvudfokus långsiktigt: Förflytta position till annan kvadrant i Kraljics matris 

Exempel på strategier för inköpskategorier som hamnar i Flaskhals: 

• Kortsiktigt: Bygg upp säkerhetslager och gör back-up planer 
• Gör bristkostnads- och riskanalyser av sortimentet 
• sök substitutvaror för att flytta position 
• Försök göra långsiktiga analyser om den kommande marknads- och 

kapacitetsutvecklingen för att undvika brist 

Lokala livsmedelsproducenter  
De lokala livsmedelsproducenterna är dels viktiga ur ett beredskapsperspektiv, men 
har även en viktig roll i exempelvis minskningen av matsvinn och kommunens 
hållbarhetsarbete. De lokala producenterna bör därför om möjligt under 
upphandlingar kunna lämna anbud på enskilda positioner i 
livsmedelsupphandlingarna, där Munkedals kommun har ett beredskapsbehov och 
den ekonomiska totalnyttan medför fördelar för kommunen under normal drift såväl 
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som under allvarliga samhällsstörningar. I de Ramavtal eller leveranskontrakt som 
tecknas med mindre livsmedelsproducenter, bör därför ett krav om att kunna ställa 
upp vid samhällsstörningar införas. För att inte slå undan benen på de lokala 
livsmedelsproducenterna och hålla nere kostnader, bör det regleras till vilken 
förmedlingspunkt eller strategiskt kök som part vid samhällsstörningar ska leverera 
till.    

Då livsmedelsförsörjning utgör samhällsviktig verksamhet enligt myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, äger kommunen rätt att ställa mycket hårda krav på 
de leverantörer som kommunen har avtal med. Kommunens design av 
upphandlingar får dock inte bryta mot de grundläggande principerna enligt LOU kap 
4 §§ 1-3.           

Samarbetsavtal med livsmedelsbutiker utan förpliktelser eller skafferiavtal  
Ett sätt kommunen kan säkra tillgång till livsmedel för ansträngda situationer är att 
använda sambetsavtal tillsammans med kommunens livsmedelsbutiker. 
Avtalsformen designas så att parterna saknar förpliktelser till varandra ur ett 
juridiskt perspektiv (se bilagor). Om livsmedelsbutikerna vill hjälpa kommunen vid 
händelsen, regleras dock i samarbetsavtalet vart parten ska leverera och hur 
ersättning m.m erhålles.   

En annan lösning som skiljer sig från samarbetsavtal utan förpliktelser, är att 
upphandla det som ibland kallas skafferiavtal. Detta innebär att kommunen 
upphandlar Ramavtal eller kontrakt med livsmedelsbutiker och/eller caféer med 
krav på mycket korta för att snabbt kunna få tillgång till livsmedel som inte lämpar 
sig att hantera genom en huvudgrossist. Denna typ av upphandlingar leder till följd 
av funktionskraven som ställs upp, enbart till avtal med lokala parter.              

   

5.5.5 Arbetsgrupper som kan behöva skapas i förvaltningsstabens 
stödfunktioner vid allvarliga samhällsstörningar för 
livsmedelsförsörjningen och höjd beredskap. 

 

Figur 1 Redovisar vilka unika arbetsgrupper som kan behöva startas upp i en situation med 
höjd beredskap eller allvarliga situationer där påfrestningarna är mycket stora på 
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försörjningsförmågorna i kommunen. De som har ”höjd beredskap” inom parantes, markerar 
att delen endast är aktuell inom höjd beredskap.    

  

Arbetsgrupperna leds operativt av samhällsbyggnads förvaltningsstab och placeras 
in under den stödfunktion som är mest lämplig utifrån vid var tid gällande situation.       

• Logistik och distribution: En grupp utsedda individer som arbetar med 
hur kommunen ska lagerföra och distribuera ut mat och andra viktiga 
förnödenheter vid allvarliga situationer. Arbetsgruppen ska även arbeta 
med att hjälp från frivilliga och företagare samt eventuell hjälp från staten 
m.m. att skickas till de förmedlingspunkter som är bestämda.    

• Inköp och avtal: En grupp utsedda individer som arbetar med att söka 
hjälp från lokala företagare eller andra aktörer i syfte att säkra 
livsmedelsförsörjningen genom inköp och avtal.  

• Ransonering: Denna del gäller endast under höjd beredskap, då 
ransoneringslagen kan träda i kraft. Gruppen ska arbeta med att 
säkerställa kommunens uppgifter att hjälpa till med uppgifterna enligt 
ransoneringslagen och föreskrifter som beordras av regeringen. Den grupp 
som normalt har hand om inköp blir automatiskt också 
ransoneringsgruppen under höjd beredskap.     

• Bevakning: Utgörs av väktare, kommunal personal eller frivilliga grupper 
och statsmakt som bistår kommunen med att bevaka nödvatten och 
förmedlingspunkter samt förhindrar plundring.  

• Drivmedel: En grupp i förvaltningsstaben som aktiveras under höjd 
beredskap och arbetar med att säkra kommunens tillgång till drivmedel 
för hela kommunens organisation.  

• Nödvatten: Förvaltningsstaben kan behöva hjälpa västvatten med att 
säkra nödvatten till kommunens organisation och behöver arbeta med 
prioritering av nödvatten. Som huvudregel ska det dock alltid vara 
arbetsgruppen Logistik och distribution som gör detta.            

5.5.6 Nödsamband i kommunen  
Kommunen har beredskap för kommunalt nödsamband vilket samordnas mot 
förvaltningsstaberna genom kommunens centrala stab för kriser och 
samhällsstörningar. Nödsambandet omfattar kortvågsradio-80 meter samt CB-radio 
teknik. Nödsambandet är uppbyggt tillsammans med Räddningstjänst Mitt Bohuslän 
och medlemskommunerna.     

Vid behov av nödsamband, ska kommunens Säkerhetsstrateg eller Förvaltningschef 
kontaktas.   

6.Särskild aktivitetslista   
Följande nedanstående aktiviteter behöver utföras för att säkerställa denna plans 
funktion.  

6.1 Ta fram övergripande strategidokument för reservkraft   
Kommunen är beroende av EL för att effektivt kunna bedriva lagpliktig 
myndighetsutövning vid samhällsstörningar och för att producera livsmedel till 
prioriterade grupper enligt denna plan. Dagens IT-utveckling skapar även ett allt 
större beroende av EL för att kunna utföra handläggning och flera centrala 
arbetsuppgifter. I Munkedals kommun saknas idag en övergripande strategi för 

122



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 28 av 37 

reservkraft, vilket försvårar beredskapsplaneringen i kommunen och även 
projektering av ny-och ombyggnationer av reservkraft i viktiga fastigheter.   

För att säkra denna plans funktion vid allvarliga störningar och den övergripande 
beredskapsförmågan i kommunen för viktiga anläggningar, ska 
samhällsbyggnadsförvaltningen med stöd av Säkerhetsstrateg arbeta fram en 
övergripande strategi för reservkraft som kan nyttjas som styrdokument för 
beredskapsplanering och projektering. Strategin beräknas i tid omfatta intervallet 
mellan 80–170 timmar enligt kontakter med kommuner som arbetat fram sådan 
strategi och energimyndigheten. En föreslagen avgränsning är att reglera: 

1. Hur kommunen ska se på reservkraft genom fast installation  
2. Hur kommunen ska se på reservkraft genom tillfällig installation  
3. Vilka bedömningskriterier som bör styra vart reservkraft placeras 

eller inte placeras och/eller vart det alltid ska finnas utifrån dagens 
placeringar av reservkraft.   

4. Ambitionsnivå  
5. Finansieringsmodell ex; hyra, köpa eller kombination 
6. Vilka avtalslösningar som är relevant för en kommun i Munkedals 

storlek och driftorganisation.  
7. Miljöpåverkan för reservkraft i relation till centrala mål för 

hållbarhet      

Som stöd i framtagandet av strategin för reservkraft, rekommenderas att MSB:s 
och Energimyndighetens vägledning för hanteringen av reservkraftsprocessen 
nyttjas som stöd.   

Ansvarig för att aktiviteten utförs, är Förvaltningschef och fastighetschef. 
Strategidokumentet ska vara färdigt senast december 2021.  

  

6.2 Ta fram övergripande strategi för mottagande av 
nödvatten  
Västvatten har arbetat fram en nödvattenplan, men det finns frågor som inte 
regleras i nödvattenplanen som är centrala för kommunen. Exempelvis regleras inte 
kommunens förmåga att ta emot tryckvatten eller vilka mer specifika krav som 
ställs på kommunens mottagande av nödvattnet. En fungerande strategi för 
mottagande av nödvatten är en förutsättning för denna plans funktion avseende 
drift, men är även centralt för övriga kritiska verksamheter i kommunen som ska 
upprätthållas även under mycket allvarliga situationer och krig.  

Samhällsbyggnad ska därför med stöd av Säkerhetsstrateg och Västvatten arbeta 
fram en strategi utifrån kraven för mottagande av nödvatten som finns, vilken även 
kan användas vid projektering för ny-och ombyggnationer. Enligt kontakter med 
VAKA tar en strategi för mottagande 60-90 timmar att arbeta fram.  

Ansvarig för att strategi för mottagande arbetas fram är Förvaltningschef och 
Fastighetschef. Strategidokumentet ska vara färdigt senast december 2021.                  
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7.Bilagor 

Bilaga krismeny 
KRISMENY MUNKEDALS KOMMUN OFFENTLIG MÅLTID, 14 DAGAR, 
INKLUSIVE RECEPT 

 

Menyn är generell och ej anpassad till en specifik åldersgrupp.  

  

Utgångspunkten för livsmedelslager är livsmedel med lång hållbarhet 
som kan förvaras i rumstemperatur och tillagas enkelt, alternativt 
serveras kallt. 

Förutom hållbarhet och resurssnål tillagning är valet av livsmedel i 
lager baserat på högt energiinnehåll, tillgång från leverantör och att 
det är enkelt att servera och transportera. 
Se menyn nedan lite som inspiration och tänk på att rätterna bör 
anpassas till målgruppen man ska servera när det gäller konsistens, 
smaksättning och krydda.  

Vissa rätter kan med fördel närings berikas med proteinpulver om så 
behövs. 

Det är bra att tänka "ren bas" för att ha ett lager som passar så många 
som möjligt utifrån ett allergiperspektiv.  

 

(OBS! Menyn och recepten är framtagna utifrån den förutsättningen att 
ingen el finns och att vatten endast finns i begränsad mängd) 

 

 

 

 

DAG 
FRUKOS
T 

MELLANMÅL 
1 

LUNCH 
MELLANMÅL 
2 

MIDDAG 
KVÄLLSMÅ
L 

1:a 

Havregr
ynsgröt 
(se 
recept) , 
lingonsy
lt, 
*mjölk, 
knäckeb
röd, 

Majskakor 
med 
mjukost och 
frön 

 

 

Linssoppa 
med 
tomat 
och risoni 
(se 
recept), 
knäckebr
öd med 
mjukost 

Torkad frukt 
och mandlar, 

apelsinjuice 

Bullens korv 
med 
pulvermos, 
(surkål), 
senap och 
ketchup  

fruktcoctail 

Varm 
kakao med 
skorpor 
och 
mjukost 
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DAG 
FRUKOS
T 

MELLANMÅL 
1 

LUNCH 
MELLANMÅL 
2 

MIDDAG 
KVÄLLSMÅ
L 

mjukost
,  

Kaffe/te 

Kaffe/te 

2:a 

Musli 
(se 
recept) 
med 
torkad 
frukt, 
mandel, 
*mjölk, 
knäckeb
röd, 
mjukost
, 

Kaffe/te 

Hårt 
tunnbröd 
med 
mjukost och 
marmelad 

Kokta 
Makarone
r med 
frästa 
champinj
oner, 
grönsaker 
och 
woksås 
(valfritt) 
(se 
recept)  

Kaffe/te  

 

Kex (typ 
Digestive/full
kornskex) 
med 
vegetarisk 
pastej 
(tartex) alt. 
Makrill i 
tomat och 
solrosfrön 

Picnicbog 
med stuvad 
potatis (se 
recept) 

Och 
rödbetor  

Pannacotta 
(pulver 
enligt 
förpackning) 

Äppelkräm 
(pulver 
enligt 
förpacknin
g) med 
mjölk och 
skorpor 

3:e 

Mannag
rynsgröt 
(se 
recept)
med 
kanel 
och 
äppelmo
s, 
*mjölk, 
knäckeb
röd med 
pastej 

Kaffe/te 

Grahamskex 
med 
mjukost och 
torkade 
fikon 

Chili sin 
carne 
med ris 
och majs 
(se 
recept) 

Kaffe/te 

Broccolisoppa 
(pulver enligt 
förpackninge
n) 

Risgrynsgröt 
med kanel 
och 
socker,(se 
recept) hårt 
tunnbröd 
med makrill 
i tomatsås 

Mandarinklyf
tor med 
gräddmjölk 

Tortillawra
p med 
mjukost 
och 
apelsinjuic
e 

4:e 

Flingor 
med 
*mjölk, 
frön, 
knäckeb
röd med 
makrill i 
tomatså
s, 

Nyponsoppa 
(pulver) 
med 
kardemumm
askorpor 

Laxbullar 
i 
citronsås 
(se 
recept) 
med 
potatis 

Kaffe/te 

Knäckebröd 
med kokt ägg 
och 
majonnäs 

Tonfisk i 
grundsås 
vit(blå band 
pulver enligt 
förpackning,
smaksätt 
valfritt) med 
minimajs 
och ris, 

Krabelurer 
(se recept) 

med sylt 
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DAG 
FRUKOS
T 

MELLANMÅL 
1 

LUNCH 
MELLANMÅL 
2 

MIDDAG 
KVÄLLSMÅ
L 

Kaffe/te Kallrörd 
päronkräm 
med mjöl 

5:e 

Rågfling
egröt(se 
recept), 
lingonsy
lt,*mjöl
k, 

Knäckeb
röd, 
mjukost
, 
smörgås
gurka, 
Kaffe/te  

Tortillarulle 
med 
tonfiskröra 
(se recept) 

Minestron
esoppa 
(pulver 
enligt 
förpackni
ng) 

Med 
tortillabrö
d och 
mjukost 

Kaffe/te 

Grahamskex 
med mjukost 
och 
marmelad 

Picnicbog 
med bruna 
bönor(konse
rv enligt 
förpackning) 
och potatis 

Päronhalvor 
i lag med 
mintchoklad
sås 

Tomatsopp
a (pulver 
enligt 
förpacknin
g), 
ägghalva 

Knäckebrö
d och 
pesto 

 

6:e 

Äggröra 
(se 
recept) 
på 
tortillabr
öd, 
ketchup
, 

Kaffe/te 

Knäckebröd 
med pastej 
och hel 
saltgurka, 

apelsinjuice 

Picnicbog 
med vita 
bönor i 
tomatsås, 
stekt ägg, 
hel 
saltgurka 

Kaffe/te 

Kallrörd 
jordgubbskrä
m (pulver 
enligt 
förpackning) 
med 
gräddmjölk, 
kardemumm
askorpor 

Vegetarisk 
tacofärs 
(santa Maria 
enligt 
förpackning) 
med majs, 
salsa, 
couscous, 
tortillabröd, 
och nachos 

Alt. Till 
äldre, mos i 
stället  för 
couscous 

Creme 
caramel 
(pulver 
enligt 
förpackning) 

Havrekudd
ar med 
mjölk och 
mandlar 

7:e 

Molinogr
öt (se 
recept), 
lingonsy
lt/sirap, 
*mjölk, 
knäckeb

Varm/kall 
blåbärssopp
a(pulver 
enligt 
förpackning) 

Tonfisk i 
peperona
ta 
(tomat/p
aprika 
konserv) 

Knäckebröd 
med pastej 
och 
smörgåsgurk
a 

Snabbmakar
oner i  
arrabiata (se 
recept) 
toppad med 
solrosfrön  

Majskakor 
med 
mjukost 
och 
marmelad 
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DAG 
FRUKOS
T 

MELLANMÅL 
1 

LUNCH 
MELLANMÅL 
2 

MIDDAG 
KVÄLLSMÅ
L 

röd med 
mjukost
, 

Kaffe/te 

med 
grahamkex 

Och 
matvete/r
is 

(koka enl 
förpackni
ng) 

Kaffe/te 

Fruktcoctail 

 

8:e 

Havregr
ynsgröt 
(se 
recept) 
med 
sirap, 
*mjölk,  

Tortillab
röd med 
marmel
ad, 

Kaffe/te 

Nyponsoppa
(pulver enl 
förpackning) 
med 
kardemumm
askorpor 

Sojabolog
nese med 
snabbma
karoner 
(se 
recept) 

Kaffe/te 

Tortillarulle 
med pesto 
och mjukost 

Sojafärsgryt
a med 
potatis, 
tomat , majs 
och 
ratatuille (se 
recept) 

Chokladpud
ding (pulver 
enligt 
förpackning) 

Tortillabrö
d med 
tonfiskröra 
(se 
recept), 

och 

apelsinjuic
e 

9:e 

Havreku
ddar 
med 
*mjölk, 
knäckeb
röd med 
kokt 
ägg och 
majonn
äs, 
Kaffe/te 

Hårt 
tunnbröd 
med makrill 
i tomatsås, 
kokt ägg 

 
Kikärtskal
ops med 
ris/potati
s (se 
recpt) 

Kaffe/te 

Knäckebröd 
med makrill i 
tomatsås 

Pytt i panna 
med ägg och 
rödbetor (se 
recept) 

Småkakor  

Varm 
kakao med 
skorpor 
och 
mjukost 

10:e 

Äggröra 
(se 
recept) 
med 
bullens 
korv, 
knäckeb
röd med 
mjukost
, 

Majskakor 
med 
mjukost och 
solrosfrön 

Pulled 
tonfisk 
med 
ananas, 
majs och 
bönsalsa, 
bbqsås, 
tortillabrö
d Alt. Till 
äldre, 
Tonfisk 

Kokt ägg 
med 
majonnäs 

tunnbrödrull
e med korv, 
mos, 
bostongurka 
(se recept 

persikohalvo
r med 
gräddmjölk 

Havregryn
sgröt(se 
recept) 
med 
lingonsylt 
och mjölk 
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DAG 
FRUKOS
T 

MELLANMÅL 
1 

LUNCH 
MELLANMÅL 
2 

MIDDAG 
KVÄLLSMÅ
L 

Kaffe/te med 
pulvermo
s och 
haricot 
verts   

Kaffe/te 

11:e 

Risgryns
gröt (se 
recept) 
med 
kanel 
och 
socker, 
*mjölk, 
knäckeb
röd med 
makrill i 
tomatså
s,  

Kaffe/te 

Grahamskex 
med 
mjukost, 
sötmandel, 
torkade 
fikon 

Ärtsoppa 
med 
knäckebr
öd och 
senap (se 
recept) 

Pannkako
r (pulver 
eller 
hemlagad
e enligt 
recept) 
sylt, 
Kaffe/te 

Drottningkrä
m (pulver 
enligt 
förpackninge
n), 

Med 
gräddmjölk, 
kardemumm
askorpor 

 

Tonfisk med 
couscous 
och sweet n 
sour (se 
recept) 

 Pannacotta 
(pulver 
enligt 
förpackning) 

Hårt 
tunnbröd 
med kokt 
ägg och 
majonnäs 

12:e 

Musli 
(se 
recept) 
med 
torkad 
frukt, 
mandel, 
*mjölk, 
knäckeb
röd, 
mjukost
, 

Kaffe/te 

Varm/kall 
blåbärssopp
a (pulver 
enligt 
förpackning) 
med 
grahamskex 

Bondomel
ett med 
potatis, 
svamp, 
och 
sparris 
(se 
recept), 
med hårt 
tunnbröd 
och 
mjukost 

Kaffe/te 

Majskakor 
med mjukost 
och frön 

Svampsoppa 
(pulver 
enligt 
förpackning) 

Tortillabröd 
med 
mjukost och 
pesto 

Jordgubbsso
ppa (pulver 
enligt 
förpackning) 

Knäckebrö
d med 
mjukost 
och 
marmelad 

13:e 

Mannag
rynsgröt 
(se 
recept) 
med 
kanel 
och 
äppelmo
s, 

Knäckebröd 
med pastej, 
och 
smörgåsgur
ka,  

apelsinjuice 

Risonipae
lla med 
tonfisk, 
grönsaker 
, och 
oliver (se 
recept) 

Knäckebröd 
med kokt ägg 
och 
majonnäs 

Ravioli i 
tomat 
(helkonserv, 
värm enligt 
förpackning) 
med majs 
och hel 
saltgurka 

Krabelurer 
(se recept) 
med kanel 
och socker 
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DAG 
FRUKOS
T 

MELLANMÅL 
1 

LUNCH 
MELLANMÅL 
2 

MIDDAG 
KVÄLLSMÅ
L 

*mjölk, 
knäckeb
röd med 
pastej 

Kaffe/te 

Kardemumm
askorpor 
med socker i 
varm mjölk 

14:e 

Havreku
ddar 
med 
*mjölk 
och sylt, 
tortillabr
öd med 
mjukost
, 

Kaffe/te 

Tortillarulle 
med marill i 
tomatsås 

 

Gulaschs
oppa 
(helkonse
rv, värm 
enligt 
förpackni
ng) med 
knäckebr
öd, hel 
saltgurka 
och 
mjukost 

Misosoppa 
med tofu (se 
recept) 

Tonfisk i 
ratuillegröns
aker och 
couscous (se 
recept) 

småkakor 

Tortellini 
(torkae, 
enligt 
förpacknin
g) 

*All mjölk och grädde som används i alla recept och som tillbehör är av torrvara. 

*Alla recept är beräknade för 2850 portioner, där recept inte finns följer man 
anvisningar på förpackningen.  

 

 

Bilaga lokala företag  
 

Diverse Företag 
Företagsnamn Besöksadress 
Axel Arwidsson Livs Aktiebolag Norra Bohusvägen 1 
Brol Aktiebolag Järnvägsgatan 4 
Coop Väst AB Strömstadsvägen 3 
Edmans Livs AB Stalevägen 59 
Hällevadsholms Livs AB Norra Bohusvägen 1 
Lawrance, Peter Daniel Torreby 40 
Lutmers Livs AB Uddarne Industriväg 4 
Red Rhino Distro Järnvägsgatan 7 
Röane Livs AB Stationsvägen 2 
Snabbköparen i Sörbygden AB Dinglevägen 3 
Sportsman's Trading Sverige AB Vässje 11 
Trogens Gourmet AB Krokstad 48 
Östeuropeiska Delikatesser AB Kallkärrsvägen 21-22 
Centrum Kiosken i Munkedal Handelsbolag Strömstadsvägen 4 
Gårdsbutiken Smedberg Smedbergs Gård 22 
Gb Grossisten i Fyrbodal AB Öringvägen 1 
Sportsman's Trading Sverige AB  
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Uppfödning  
Företagsnamn Postadress Postnr Postort 
Aldegren, Allan Ture Verner Lerryr 13 455 92 Munkedal 
Andersson, Anders Hässlebräcka 28 455 96 Hedekas 
Andersson, Karl-Erik Aron Almuntorp 17 455 95 Hedekas 
Andersson, Sven Georg Snaben 17 455 95 Hedekas 
Andersson, Torbjörn   Munkedal 
Appelgren, Lars Gertrudseröd 11 455 95 Hedekas 
Hansson Belfrage, Lars Magnus Elis Ramberg 24 457 61 Hällevadsholm 
Blomberg, Lovisa Stale gata 9 455 34 Munkedal 

Br Lindskogs Lantbruk Handelsbolag 
Krokstads-Skåttene 
12 455 95 Hedekas 

Brycke, Åke Karl Johan 
Krokstads 
Prästgård 33 455 95 Hedekas 

Classon, Kjell Bålkeröd 11 455 98 Dingle 
Davidsson, Fredrik Hagaskog 24 455 97 Dingle 
Eriksson, Lennart Roger Nedre Långön 18 455 96 Hedekas 
Fransson, Reino Bärby 45 455 98 Dingle 
Fredriksson, Sven Martin Thomas Hede-Torp 10 455 95 Hedekas 
Fritzson, Tomas Låssby 14 455 98 Dingle 
Green Hede AB Synneröd 14 455 96 Hedekas 
Gustafsson, Bengt Erik Blåbärhult 21 455 96 Hedekas 
Gustafsson, Karl-Axel Krokstads-Önne 16 455 95 Hedekas 
Hansson, Helena Gadderöd 17 455 97 Dingle 
Hansson, Marino Åsen 17 455 96 Hedekas 
Hedlund, Erik Vassändan 15 457 61 Hällevadsholm 
Hult, Roy Orvar Magnus Keddebo 19 668 93 Ed 
Johansson, Axel Gerhard Åseröd 38 455 95 Hedekas 
Johansson, Dan Erling Torbjörn Sälelunds Gård 23 455 96 Hedekas 

Johansson, Benny 
Krokstads-Borgen 
27 455 95 Hedekas 

Johansson, Lennart Håby-Solberg 21 455 91 Munkedal 
Johansson, Stefan Hogen 50 455 91 Munkedal 
Johansson, Lennart Hogane 25 455 96 Hedekas 
Johansson, Karl-Olof Lennart Skörbo 12 455 98 Dingle 

Johansson, Lars Göran 
Hällungstad Gård 
21 455 96 Hedekas 

Karlsson, Ingemar Järnvägsgatan 10 455 61 Dingle 
Karlsson, Tommy Bjälkebräcka 18 455 96 Hedekas 
Kollin, Rune Lennart Rom 42 455 98 Dingle 
Larsson, Conny Ingemar Örmjält 12 457 61 Hällevadsholm 
Nilsson, Thord Stora Åboland 14 455 96 Hedekas 
Olofsson, Martin Hogen 40 455 91 Munkedal 
Olsson, Dennis Skåneröd 17 457 61 Hällevadsholm 
Osberg, Roger Åseby 14 455 98 Dingle 
Ottosson, Ingvar Tryggve Bodilsröd 16 455 95 Hedekas 
Petersson, Bengt Anders Lennart Hajum 11 455 95 Hedekas 
Petersson, Jan Per-Uno Synneröd 14 455 96 Hedekas 
Pettersson, Tommy Restad 10 455 95 Hedekas 
Restad Gård Restad 10 455 95 Hedekas 
Restad Mjölk o Kött AB Restad 20 455 95 Hedekas 
Rydholm, Bertil Strömsäter 11 458 92 Färgelanda 
Sandblom, Johan Roger Bergeröd 16 455 96 Hedekas 
Skottorp Hansagård Hede-Ryr 23 455 96 Hedekas 
Vimbedal, Lars Fredrik Lissletorp 455 95 Hedekas 
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Bilaga samverkansöverenskommelse  
   

Krisavtal  
 

Samverkansöverenskommelse 
 

Parterna  
Munkedals kommun, nedan kallad kommunen och xxxxxxxxx org. Nr xxxxxxxxxx 
har denna dag träffat följande samverkansöverenskommelse.  

Kontaktpersoner  

Munkedals Kommun 
Namn Gunilla Martinsson 
Mobil 0768029154 
E-post gunilla.martinsson@munkedal.se  
Titel Måltidschef 
Enhet Måltidsenheten  
Alternativ kontaktväg  

 

xxxxxxxxxxxxxxx 
Namn  
Mobil  
E-post  
Titel  
Alternativ kontaktväg  

 

Omfattning 
Överenskommelsen innebär att kommunen, vid en större kris eller en extraordinär 
händelse, vid behov kan få tillgång till livsmedel och/eller råvaror. kommunen får 
tillgång till livsmedel genom utkörning eller avhämtning av varorna till ett av 
kommunens bestämda kök eller kommunens brandstationer. Förfarandet för 
leverans anges under rubriken leveranssätt.  

Leveranser    
Den av kommunens utsedde tjänsteman på Måltidsenheten tar vid behov kontakt 
med xxxxxxxx i samband med att kommunen befinner sig i ett allvarligt krisläge 
som påverkar livsmedelsförsörjningen.  
 
Parterna kan överenskomma om två olika sätt för leverans. Det första är genom 
utkörning och det andra är genom avhämtning.  
 

Paketering och varusedlar  
xxxxxxxxxxx ansvar är att upprätta listor för de varor som kommunen får samt 
paketera de livsmedel och varor som ska köras ut till kommunens kök eller 
avhämtas. Kommunens kökspersonal kontrollerar listan och checkar av vid 
mottagandet eller avhämtningen av livsmedlet/råvara.  
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Leveranssätt   
• Utkörning ☐  
• Avhämtning ☐ 

Adress  
Post nr  
Ort  
Specificering   

  

Fakturering  
Ekonomisk ersättning för de livsmedel och de varor som kommunen får regleras i 
efterskott genom fakturering. Fakturering måste för att accepteras ske enligt 
reglerna om E-faktura.  

Ansvarsbegränsning och partsvilja 
Denna avtalade överenskommelse bygger på frivillighet. Kommunen kan inte tvinga 
xxxxxx att ställa upp vid kriser och extraordinära händelser. xxxxxxxxx kan på 
samma sätt inte tvinga kommunen att nyttja överenskommelsen vid kriser.   

Giltighet  
Denna samverkansöverenskommelse gäller f o m 20XX-XX-XX med en ömsesidig 
uppsägelse på 2 månader och ska anses sluten vid den tidpunkt som inträffar när 
behöriga för båda parter undertecknat två likalydande exemplar.   

Undertecknande  
samverkansöverenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar, varav 
parterna tagit var sitt. Datum för undertecknande är …………………………… 

Munkedals kommun  

………………………………………. 

 

………………………………………. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 2020-000100  

Svar på motion från Göran Nyberg, Liberalerna, om 
åtgärder för att förbättra trafiksituationen för gång-, 

cykel- och mopedtrafikanter i anslutning till 
Kvistrumsbron 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) föreslår i en motion daterad 2020-03-01 att 

Samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att utreda trafiksituationen 

för gång-, cykel- och mopedtrafikanter i höjd med Kviströmsbron vid 

Örekilsälven. 

Utredningen föreslås omfatta trafiksituationen vid passage över bron 

samt för sträckan från Kvistrumsbron och upp mot den närliggande 

bilverkstaden och att samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att förbättra nuvarande 

trafiksituationen.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-09-28, § 87 

Motion.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 

Samhällsbyggnadsnämnden att föra den vidare till Trafikverket   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 

Samhällsbyggnadsnämnden att föra den vidare till Trafikverket 

 

133

linand001
Rektangel



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

4 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 87    Dnr: SBN 2020–109 
 
Motion – Gång- och cykelbro Kvistrum 
Göran Nyberg (L) föreslår i en motion daterad 2020-03-01 att 
Samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att utreda trafiksituationen för gång-, 
cykel- och mopedtrafikanter i höjd med Kviströmsbron vid Örekilsälven. 
Utredningen föreslås omfatta trafiksituationen vid passage över bron samt för 
sträckan från Kvistrumsbron och upp mot den närliggande bilverkstaden och att 
samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma till kommunfullmäktige med förslag till 
åtgärder för att förbättra nuvarande trafiksituationen. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-09 
Motion 2020-03-01 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att föra den vidare till Trafikverket. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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MOTION 
 
Till 
 
Fullmäktige  
 
Munkedals kommun 
 
 
 
 
Gång- och cykelbro Kvistrum 
 
Den gamla och vackra bron över Örekilsälven vid Kvistrum är den viktigaste infarten till centralorten 
och centrum i Munkedals samhälle. Det innebär att trafiktrycket periodvis är stort på bron som av 
trafikverket för ett antal år sedan rustats och även försetts med vacker och passande gatubelysning. 
Tyvärr har tiden emellertid på andra sätt kommit ikapp och förbi bron som i dag är för smal för att 
både hysa mötande trafik och gående eller cyklister. För de som åker buss och skall gå till hållplatsen 
på östra sidan från västra sidan och tvärtom, är det en uppenbar trafikfara. 
För dessa gång- och cykeltrafikanter är det inte något alternativ att i stället ta sig över bron i 
Örekilsälven, som främst är till nytta för gående och cyklister och mopedister från Staleområdet. 
Jag menar att kommunen nu behöver ta trafiksituationen i Kvistrum på allvar och utreda bästa sätt 
att få till en säker övergång för gång-, cykel- och mopedtrafikanter över Örekilsälven vid Kvistrum. 
Det borde exempelvis inte vara omöjligt eller oöverkomligt ekonomist att på platsen med någon 
form av svart järnkonstruktion i stil med nuvarande armaturer ordna en vidhängande eller 
bredvidplacerad separat gång- och cykelbro. 
Även sträckan från Kvistrumsbron och upp  mot den närliggande bilverkstaden behöver åtgärdas för 
att få en trafiksäker passage för gående, cyklister och mopedister. 
 
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar  att uppdraga till Samhällsbyggnadsnämnden att 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att förbättra trafiksituationen för 
gång-, cykel- och mopedtrafikanter på och i anslutning till Kvistrumsbron. 
 
 
 
 
Munkedal 1 mars 2020 
 
 
 
Göran Nyberg 
Liberalerna i Munkedal 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 182 Dnr 2020-000101  

Svar på motion från Göran Nyberg, Liberalerna, om 
samlingssal i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) föreslår i en motion daterad 2020-03-01 att 

kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att 

tillskapa en större samlingssal i centralorten. 

Motionen menar att Munkedals kommun i nuläget inte har någon bra 

samlingssal att erbjuda invånarna i centralorten sedan dess att 

Gullmarssalen i Forum blivit mindre till ytan. Samlingssalen skulle vara 

en resurs både för kommunen, föreningar, företag och enskilda som vill 

ordna någon form av arrangemang i centrala Munkedal. Som exempel på 

arrangemang i samlingssalen nämns en scen för amatörteater och revy 

samt med möjligheter till en föreningsdriven biograf som ett led i att 

göra kommunens centralort till en ännu mer attraktiv ort att bo i. 

Inom Munkedals kommun ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden i 

dagsläget för uthyrning av verksamhetslokaler för interna kommunala 

verksamheter. Ansvaret för det externa behovet av lokaler mot 

föreningar osv ligger numera inom Kultur- och fritidsnämndens ansvar. 

Motionens intentioner är bra men ansvaret för utredningen bör istället 

riktas mot Kultur- och fritidsnämnden. Det är de som sitter på 

information och kunskap i dessa frågor kring föreningsbaserat lokalbehov 

samt för de externa hyreskontrakt som tecknas i dessa sammanhang.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-09-28, § 88. 

Motion.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.   

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

5 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 88    Dnr: SBN 2020–110 
 
Motion – Samlingssal i Munkedal 
Göran Nyberg (L) föreslår i en motion daterad 2020-03-01 att kommunfullmäktige 
ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag till åtgärder för att tillskapa en större samlingssal i centralorten. 
Motionen menar att Munkedals kommun i nuläget inte har någon bra samlingssal 
att erbjuda invånarna i centralorten sedan dess att Gullmarssalen i Forum blivit 
mindre till ytan. Samlingssalen skulle vara en resurs både för kommunen, 
föreningar, företag och enskilda som vill ordna någon form av arrangemang i 
centrala Munkedal. Som exempel på arrangemang i samlingssalen nämns en scen 
för amatörteater och revy samt med möjligheter till en föreningsdriven biograf som 
ett led i att göra kommunens centralort till en ännu mer attraktiv ort att bo i.  
Inom Munkedals kommun ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden i dagsläget för 
uthyrning av verksamhetslokaler för interna kommunala verksamheter. Ansvaret 
för det externa behovet av lokaler mot föreningar osv ligger numera inom Kultur- 
och fritidsnämndens ansvar. Motionens intentioner är bra men ansvaret för 
utredningen bör istället riktas mot Kultur och fritidsnämnden. Det är de som sitter 
på information och kunskap i dessa frågor kring föreningsbaserat lokalbehov samt 
för de externa hyreskontrakt som tecknas i dessa sammanhang.   
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-09 
Motion, 2020-03-01 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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MOTION 
 
Till 
 
Fullmäktige  
 
Munkedals kommun 
 
 
 
 
Samlingssal i Munkedal 
 
Munkedals kommun har idag inte någon bra samlingssal att erbjuda invånarna i centralorten. Sedan 
Gullmarssalen i Forum blivit ännu mindre än tidigare har behovet av en ny samlingssal förstärkts. 
För kommunen såväl som för föreningar, företag och enskilda som vill ordna någon form av 
arrangemang i centrala Munkedal är lokalfrågan ett problem. Det blir snabbt överfullt i 
Gullmarssalen. 
En samlingssal med en scen för amatörteater och revy och kanske möjligheter till en föreningsdriven 
biograf skulle kunna fylla en viktigt funktion för att göra kommunens centralort till en ännu mer 
attraktiv ort att bo i.  
 
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma 
till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att tillskapa en större samlingssal i centralorten. 
 
 
 
Munkedal 1 mars 2020 
 
 
 
Göran Nyberg 
Liberalerna i Munkedal 
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§ 183 Dnr 2020-000154  

Svar på motion från Fredrik Olsson, KD om bättre 
belysning av pendelparkeringarna i Munkedals 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Olsson (KD) föreslår i en motion daterad 2020-03-31 att 

samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av våra 

pendelparkeringar i kommunen och sätta upp ändamålsenlig belysning 

på de platser som behöver det, för att minska framtida risker för 

förstörelse samt underlätta arbetspendlingen med samåkning och 

kollektivtrafiken. 

Motionen menar också att detta är viktigt ur ett barnrättsperspektiv för 

att säkra föräldrars familjeförsörjning via bättre och tryggare 

pendlingsmöjligheter. 

Inom Munkedals kommun finns idag 14 st pendelparkeringar väl 

utspridna i hela kommunen, se bilaga 1. Huvudmannaskapet för dessa 

varierar från statligt, kommunalt och till enskilt huvudmannaskap. Vissa 

platser är belysta och andra inte. En utveckling och/eller utökning av 

belysningen på dessa platser måste därför ske i samarbete med 

respektive huvudman för parkeringen. 

Samhällsbyggnadsnämnden förslår därför att 

samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

Trafikverket och respektive vägförening göra en översyn av belysningen 

på pendelparkeringarna inom kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-09-28, § 89. 

Motion.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 

Samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågorna vidare tillsammans med 

respektive väghållare för platsen.   

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 

Samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågorna vidare tillsammans med 

respektive väghållare för platsen.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 89    Dnr: SBN 2020–111 
 
Motion – Bättre belysning av våra pendelparkeringar 
Fredrik Olsson (KD) föreslår i en motion daterad 2020-03-31 att 
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av våra 
pendelparkeringar i kommunen och sätta upp ändamålsenlig belysning på de 
platser som behöver det, för att minska framtida risker för förstörelse samt 
underlätta arbetspendlingen med samåkning och kollektivtrafiken.  
Motionen menar också att detta är viktigt ur ett barnrättsperspektiv för att säkra 
föräldrars familjeförsörjning via bättre och tryggare pendlingsmöjligheter.  
Inom Munkedals kommun finns idag 14 st pendelparkeringar väl utspridna i hela 
kommunen, se bilaga 1. Huvudmannaskapet för dessa varierar från statligt, 
kommunalt och till enskilt huvudmannaskap. Vissa platser är belysta och andra 
inte. En utveckling och/eller utökning av belysningen på dessa platser måste därför 
ske i samarbete med respektive huvudman för parkeringen. 
Samhällsbyggnadsnämnden förslår därför att samhällsbyggnadsförvaltningen får i 
uppdrag att tillsammans med Trafikverket och respektive vägförening göra en 
översyn av belysningen på pendelparkeringarna inom kommunen. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-09-09 
Motion, 2020-03-31 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågorna vidare tillsammans med 
respektive väghållare för platsen. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 184 Dnr 2020-000126  

Svar på medborgarförslag om att placera trafikhinder i 
bussfilen mellan rondellen och Kungsmarkskolans 

busshållplats för att förhindra olaglig fordonstrafik 

Sammanfattning av ärendet 

Irene Barfoot Ekelund, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att 

bussfilen mellan cirkulationsplatsen Kvarnen och upp till 

Kungsmarkskolan förses med ett trafikhinder i form av en skena som 

hindrar övriga, ej tillåtna fordon, att passera. 

Medborgarförslaget beskriver hur ej tillåtna fordon använde bussfilen 

samt att trafik färdas i båda riktningar trots att gatan är enkelriktad. 

Vidare beskriver medborgarförslaget hur busslingan vid vissa särskilda 

tillfällen även nyttjas som en parkeringsplats. 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för nyttig information kring hur 

situationen på platsen uppfattas. Just nu pågår utredningar och 

projekteringar för kommande utbyggnad av skolan på Kungsmark och i 

samband med detta så utreds även trafiksituationen i området där även 

denna busslinga kommer vara en del av området som utreds. 

Då arbetena och byggnationen vid skolan förväntas starta under 2021 så 

planeras inte några särskilda åtgärder av busslingan innan dess utan får 

vara en del i utredningen av trafiken och ev en del av kommande 

åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-09-28, § 90. 

Medborgarförslag.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.   

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  
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§ 90    Dnr: SBN 2020–107 
 
Medborgarförslag – trafikhinder i bussfil vid cirkulationen Kvarnen 
Irene Barfoot Ekelund, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag daterat 20200317, 
att bussfilen mellan cirkulationsplatsen Kvarnen och upp till Kungsmarkskolan 
förses med ett trafikhinder i form av en skena som hindrar övriga, ej tillåtna 
fordon, att passera.  
Medborgarförslaget beskriver hur ej tillåtna fordon använde bussfilen samt att trafik 
färdas i båda riktningar trots att gatan är enkelriktad. Vidare beskriver 
medborgarförslaget hur busslingan vid vissa särskilda tillfällen även nyttjas som en 
parkeringsplats.  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för nyttig information kring hur situationen på 
platsen uppfattas. Just nu pågår utredningar och projekteringar för kommande 
utbyggnad av skolan på Kungsmark och i samband med detta så utreds även 
trafiksituationen i området där även denna busslinga kommer vara en del av 
området som utreds.  
 
Då arbetena och byggnationen vid skolan förväntas starta under 2021 så planeras 
inte några särskilda åtgärder av busslingan innan dess utan får vara en del i 
utredningen av trafiken och ev en del av kommande åtgärder.    
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Medborgarförslag, 2020-03-17 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 185 Dnr 2020-000094  

Svar på medborgarförslag från Hervor Brandt om 
ödehus 

Sammanfattning av ärendet 

Hervor Brandt, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 

bör inventera hur många ödehus som finns i Munkedals kommun för att 

sedan verka för försäljning av dessa. 

Medborgarförslaget beskriver en möjlighet i att få inflyttning av 

barnfamiljer till Munkedals kommun via att synliggöra de hus som idag 

anses vara obebodda och så kallade ödehus. Enligt förslaget bör 

kommunen ta på sig att ta kontakt med alla nuvarande ägare av ödehus 

för att starta intresse för försäljning av respektive hus i förhoppning om 

att barnfamiljer ska utgöra köpare vilket i sin tur skulle leda till att fler 

barn växer upp nära naturen och på så vis en mer levande landsbygd. 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för det inkomna förslaget. 

Kommunen har idag en god kännedom om hela kommunens areal och 

dess natur, både mark och vatten, landsbygd och tätort. Trots detta så 

finns det i dagsläget ingen samlad och tillräckligt god kännedom om 

samtliga ödehus inom Munkedal. Den inventering som omnämns i 

medborgarförslaget är inte heltäckande i dagsläget. Dock finns det ett 

väl uppbyggt informationssystem inom kommunen att tillgå där all 

fastighetsinformation finns att ta del av när intressenter av enskilda 

fastigheter önskar. 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning finns alltid redo att 

svara på frågor och vara behjälpliga i enskilda ärenden för att skapa de 

bästa förutsättningarna för nuvarande och blivande invånare i samband 

med utvecklingen av deras fastigheter men att ta ett stort och samlat 

grepp i en övergripande förmedling av ödehus är tyvärr inget som kan 

ingå i kommunens arbete.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-09-28, § 91. 

Medborgarförslag.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.   

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  
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§ 91    Dnr: SBN 2020–108 
 
Medborgarförslag – Ödehus 
Hervor Brandt, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag daterat 20200228, att 
kommunen bör inventera hur många ödehus som finns i Munkedals kommun för att 
sedan verka för försäljning av dessa.  
 
Medborgarförslaget beskriver en möjlighet i att få inflyttning av barnfamiljer till 
Munkedals kommun via att synliggöra de hus som idag anses vara obebodda och så 
kallade ödehus. Enligt förslaget bör kommunen ta på sig att ta kontakt med alla 
nuvarande ägare av ödehus för att starta intresse för försäljning av respektive hus i 
förhoppning om att barnfamiljer ska utgöra köpare vilket i sin tur skulle leda till att 
fler barn växer upp nära naturen och på så vis en mer levande landsbygd.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för det inkomna förslaget. Kommunen har idag 
en god kännedom om hela kommunens areal och dess natur, både mark och 
vatten, landsbygd och tätort. Trots detta så finns det i dagsläget ingen samlad och 
tillräckligt god kännedom om samtliga ödehus inom Munkedal. Den inventering som 
omnämns i medborgarförslaget är inte heltäckande i dagsläget. Dock finns det ett 
väl uppbyggt informationssystem inom kommunen att tillgå där all 
fastighetsinformation finns att ta del av när intressenter av enskilda fastigheter 
önskar.    
 
Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning finns alltid redo att svara på 
frågor och vara behjälpliga i enskilda ärenden för att skapa de bästa 
förutsättningarna för nuvarande och blivande invånare i samband med utvecklingen 
av deras fastigheter men att ta ett stort och samlat grepp i en övergripande 
förmedling av ödehus är tyvärr inget som kan ingå i kommunens arbete.    
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 
Medborgarförslag, 2020-02-28 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Från: Maria Ström för Munkedal Kommun 
Skickat: den 28 februari 2020 10:45 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: Ödehus - medborgarförslag 
 
 
 

Från: Hervor Brandt <hervor@ymail.com>  
Skickat: den 28 februari 2020 10:39 
Till: Munkedal Kommun <kommun@munkedal.se> 
Ämne: Ödehus - medborgarförslag 
 

Om jag ägde ett ödehus 
 
då skulle jag se till att få det bebott så fort som möjligt. 
Jag skulle fråga mig varför det blivit stående obebott och när det senast varit bebott. 
Förmodligen finns svaren att hitta under andra halvan av 1900-talet när politiken gick ut 
på att få så många in i industriarbete som möjligt och landsbygdsbefolkningen var 
eftertraktad eftersom den var van vid mångsidigt praktiskt arbete. Politiken gick ut på att 
göra det svårt för att inte säga omöjligt för småbönder att fortsätta existera. De lockades 
med fasta löner, reglerad arbetstid och semester. Att man förlorade den frihet man haft i 
att kunna bestämma över sin dag själv och kunna se sina barn växa upp i kontakt med 
natur och djur och ha daglig och nära kontakt med sina ungdomar var det ingen som 
informerade om - det upptäckte man när man plötsligt fann sig instängd i en 
höghuslägenhet och kanske tog till flaskan i stället för att ta hand om sin familj. 
Problemen med detta har vi klara för oss idag. Visst var det många på landsbygden som 
hade det tungt och svårt också - statareländet är ju välbekant. Men att i dag med sin 
familj flytta till ett hus som stått öde ett antal år och kanske få en bit mark därtill borde 
vara rena vinstlotten särskilt för en småbarnsfamilj och säkert också vad många 
drömmer om. 
Alla kommuner borde, som Munkedals kommun redan gjort, göra en inventering av hur 
många ödehus man har och sedan ta kontakt med ägarna för att förhöra sig om hur 
villiga de är till en försäljning. Nästa steg blir att redovisa resultatet utåt och hoppas på 
köpare. Vatten och avlopp är det första man tänker på. Förmodligen finns det en 
gammal brunn som bara behöver rensas och avlopp kan i dag ordnas med slutna 
ekotankar. Det är viktigt att man inte staplar upp för sig en massa problem utan i stället 
ser möjligheterna. Att få unga familjer att bosätta sig i kommunen är väl en viktig 
målsättning. Är inte detta något för Munkedals kommun att ta fasta på? Bara att sätta 
fart! 
 
Vänliga hälsningar 
Hervor Brandt 
hervor@ymail.com 

 
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
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hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter  
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§ 186 Dnr 2020-000299  

Återrapportering av motion från Kristdemokraterna 
med anledning av den Nyazeeländska Dunedin 

studien. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 125 beslutade, efter motion av 

Kristdemokraterna i Munkedal, att ge ledningen inom barn- och 

utbildning i uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen 

implementera lämpliga delar av resultaten som framkommit i 

Dunedinstudien.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag 

att i början på nästa år bjuda in lämplig föreläsare för att ge en djupare 

förståelse angående vad som framkommit i studier som bygger på 

material från Dunedinstudien. 

På grund av pandemin avvaktade förvaltningen med föreläsningarna i 

början av året. Föreläsningar och workshop genomfördes av professor 

Anette Bolin på samverkansdag med förskola, skola och IFO den 22 

september. Professor Anna Dåderman föreläste för Barn- och 

utbildningsnämnden och Välfärdsnämnden den 23 september.  

Utvärdering från föreläsningen den 23 september 

 

Beslutsunderlag 

Beslut BUN 2020-10-21, § 78. 

Återrapport.  

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporten.   

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till 

beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporten.  
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§ 78 Dnr 2019-000039  

Återrapportering av motion från Kristdemokraterna 

med anledning av den Nyazeeländska Dunedin studien 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut KF 2018-12-13 § 125 

Kristdemokraterna i Munkedal föreslog att ge ledningen inom Barn- och 

utbildning i uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen 

implementera lämpliga delar av resultaten som framkommit i 

Dunedinstudien.  

Olle Olsson (KD) yrkade på: Bifall till motionen samt att Barn- och 

utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i början på nästa år 

bjuda in lämplig föreläsare för att ge en djupare förståelse angående vad 

som framkommit i studier som bygger på material från Dunedinstudien. 

På grund av pandemin avvaktade förvaltningen med föreläsningarna i 

början av året. Föreläsningar och workshop genomfördes av professor 

Anette Bolin på samverkansdag med förskola, skola och IFO den 22 

september. Professor Anna Dåderman föreläste för Barn och 

Utbildningsnämnden och Välfärdsnämnden den 23 september.  

Utvärdering från föreläsningen den 23 september 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-08 

Sammanfattning Dunedin utvärdering 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporten.      

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporten.    
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1(2) 

Datum 

2020-10-08 

 

Dnr: 2019-000039 

  

Återrapport till Kommunfullmäktige gällande 

Dunedinstudien 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporten.    

Sammanfattning 

Beslut KF 2018-12-13 § 125 

Kristdemokraterna i Munkedal föreslog att ge ledningen inom Barn- och utbildning i 

uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen implementera lämpliga delar 

av resultaten som framkommit i Dunedinstudien.  

Olle Olsson (KD) yrkade på: Bifall till motionen samt att Barn- och 

utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i början på nästa år bjuda in 

lämplig föreläsare för att ge en djupare förståelse angående vad som framkommit i 

studier som bygger på material från Dunedinstudien. 

På grund av pandemin avvaktade förvaltningen med föreläsningarna i början av 

året. Föreläsningar och workshop genomfördes av professor Anette Bolin på 

samverkansdag med förskola, skola och IFO den 22 september. Professor Anna 

Dåderman föreläste för Barn och Utbildningsnämnden och Välfärdsnämnden den 23 

september.  

Utvärdering från föreläsningen den 23 september bifogas.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnaden för föreläsningarna samt arvoden till nämndens deltagare uppgick till  

83 968 kr.  

Barnkonventionen  

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och 

möjlighet till lek.   

Dunedinstudien utgör en detaljerad studie av människors hälsa, utveckling och beteende. 

”Händelser under din barndom har bestående och långtgående inverkan på din hälsa som 

vuxen människa. Om man tar sig ur fattigdom som vuxen kan det ändå inte göra skadan som 

inträffat under barndomen ogjord, säger Richie Poulton, forskningschef för Dunedinstudien.” 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef BoU 

Ordförande BoU 

Slutarkiv 

151

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


Munkedals kommun 
Datum 

2020-10-08 
 

BOUN 2019-000039 
Sida 

2(2) 
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Sammanfattning Dunedine 

utvärdering 
(Helhetsbetygen är på en skala mellan 1–5, där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta betyg) 

14 tjänstemän BUN har svarat - helhetsbetyg på dagen i snitt 3,4 

6 politiker BUN har svarat – helhetsbetyg på dagen i snitt 4 

3 tjänstemän IFO har svarat- - helhetsbetyg på dagen i snitt 4,3 

2 politiker VFN har svarat- helhetsbetyg på dagen i snitt 3 

 

Inom VFN, IFO samt politiker BUN är de flesta överens om att uppdraget från KF är helt 

uppfyllt, endast något undantag som tycker delvis. 

Tjänstemän på BUN skiftar mellan att tycka att uppdraget är uppfyllt till att det endast 

delvis är det. Argument som lyfts fram är att själva Dunedinrapporten lyftes fram väldigt 

lite på samverkansdagen och detta hade man önskat mer av, så att man hade fått 

samma som politikerna. 

Tankar för framtiden som lyfts fram från politiken: 
Mer satsning på stöd, socialpedagoger mm. Satsa tidigt. 

Upptäcka problem så tidigt som möjligt och koppla ett tydligt åtgärdspaket till det. 

Satsa mer pengar på det förebyggande arbetet och på familj/barn/elevprojekt. 

Fördjupad samverkan mellan nämnderna. 

Att det upparbetas en tydlig plan för att investera i unga. Långsiktiga mål och breda 

överenskommelser i politiken.  

Ta reda på vilka möjligheter vi har att agera tillsammans juridiskt och etiskt.  

 

Tankar för framtiden som lyfts från tjänstemännen: 
Fortsatt samverkan mellan förvaltningarna och nämnderna. 

Röd tråd- dvs fortsätta arbeta med samma frågor nästa gång vi ses, så att vi kommer på 

djupet och inte bara är på ytan. 

Strukturera samverkan ytterligare. 

Tydligare gemensam samsyn bör utvecklas- vilka mål har VI för barnet? Vad kan VI bidra 

med? 

Utveckla arbetet med samordnade insatser. 

Mer infor till vårdnadshavare och skolans personal kring vad IFO kan erbjuda. 

Regelbundna träffar - skapar tillit. 

Mer likvärdighet och koncerntänk behöver utvecklas. 
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Stegtrapp med åtgärder - gemensam 

Utökat samarbete – säkerställa att barn som ligger i ”no man´s land” fångas upp - 

gemensamt uppdrag. 

Diskutera glappet mellan oss, hypotetiska dilemman mm - ges tid att skapa samsyn. 

Genomlysning av verksamhet ex familjecentral- när ska vi anmäla? 

Saknar formella rutiner- detta behövs. 

Problem när det kommer till pengar måste lösas. 

Arbeta mer förebyggande och främjande tillsammans. 

Gemensamt ansvar för barn och unga.  
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr 2020-000027  

Kommunstyrelsens redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt, november 

2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29-30 ska kommunstyrelsen 

och nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 

En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år från det att ärendet väcktes. Om beredningen 

inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 

motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 

motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-22 

 

Dnr: KS 2020-000027 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som 

ej beretts färdigt, november 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av motioner och 

medborgarförslag som ej beretts färdigt.    

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29-30 ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte 

beretts färdigt. Redovisning ska ske på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 

och november. 

 

En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 

inom ett år från det att ärendet väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom 

denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till 

fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 

medborgarförslaget från vidare handläggning.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Slutarkiv (avslutas) 
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Ansvarig Anmärkning

2020-000224 2020-06-17 Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet
Motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet om att införa fritt 
Wi-Fi i Munkedals kommun Peter Berborn

Anmäldes till KF 28 september. Till 
KS för beredning.

2020-000177 2020-04-29 Rolf Jacobsson, KD Motion från Rolf Jacobsson, KD om anställningsformen timanställd Pernilla Niklasson
Anmäldes till KF 29 juni. Till KS för 
beredning.

2019-000212 2019-10-04 Kristdemokraterna (KD)

Motion från Kristdemokraterna (KD) om öppen redovisning av 
kommunala engagemang i föreningar, styrelser, bolag och 
intresseorganisationer. Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 28 oktober 2019. 
Till KS för beredning.

2019-000189 2019-09-19 Vänsterpartiet
Motion från Vänsterpartiet (V) - 6 timmars arbetsdag för 
undersköterskor inom vård och omsorg med bibehållen lön Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 28 oktober 2019. 
Till KS för beredning.

2019-000127 2019-06-10 Fredrik Olsson (KD) 
Motion från Fredrik Olsson (KD) om införande av 
medborgarbudget Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 24 juni 2019. Till KS 
för beredning.

2019-000092 2019-04-15 Göran Nyberg (L)
Motion från Göran Nyberg (L) om utvecklingsplaner för 
kommundelarna Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 29 april 2019. Till KS 
för beredning.

2019-000051 2019-03-14 Sverigedemokraterna Munkedal
Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i 
Munkedals kommun Håkan Sundberg

Anmäldes till KF 25 mars. Till KS för 
beredning.

Pågående motioner (november) kommunstyrelsen 
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Ansvarig

2019-000089 2019-04-15 Gunilla och Hans A Strinning

Medborgarförslag från Gunilla och Hans A Strinning om klimatåtgärder för 
Munkedals kommun - Munkedals kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen Håkan Sundberg

Pågående medborgarförslag - kommunstyrelsen
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 2020-000293  

Kultur- och fritidsnämndens redovisning av motioner 
och medborgarförslag som ej beretts färdigt, 

november 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har inga pågående motioner eller 

medborgarförslag att bereda.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut KFN 2020-10-14, § 52 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 

fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag      

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 

fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag 
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                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 2020-000045  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 

beretts färdigt - Kultur- och fritidsnämnden november 
2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har inga pågående motioner eller 

medborgarförslag att bereda.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-06 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 

fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag      

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 

fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag    
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 188 Dnr 2020-000113  

Välfärdsnämndens redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt, november 

2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78, att välfärdsnämnden 

(och övriga nämnder), två gånger om året ska lämna en redovisning till 

fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som inkommit till 

fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte 

beretts färdigt av nämnden för beslut i fullmäktige. Redovisningen ska 

göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

november. 

Välfärdsnämnden har i oktober månad inga motioner eller 

medborgarförslag som kommunfullmäktige överlämnat till nämnden för 

beredning, som inte färdigställts.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut VFN 2020-10-22, § 75 

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.    

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till välfärdsnämndens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 

motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.  
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                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(17) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 74 Dnr 2020-000015  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt - Välfärdsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78, att välfärdsnämnden 
(och övriga nämnder), två gånger om året ska lämna en redovisning till 
fullmäktige over de motioner och medborgarförslag som inkommit till 
fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte 
beretts färdigt av nämnden för beslut i fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och november. 
 
Välfärdsnämnden har i oktober månad inga motioner eller 
medborgarförslag som kommunfullmäktige överlämnat till nämnden för 
beredning, som inte färdigställts.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-06 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen 
och finner att välfärdsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar 
den till kommunfullmäktige.  
 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
Nämndsekreterare 
 

Comfact Signature Referensnummer: 964581
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 189 Dnr 2020-000178  

Barn- och utbildningsnämnden redovisning av 
pågående medborgarförslag och motioner som ej 

beretts färdigt, november 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har inga pågående motioner eller 

medborgarförslag att bereda 

 

Beslutsunderlag 

Beslut BUN 2020-10-21, § 81 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 

utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner   

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till 

beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 

utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner 
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                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 2020-000006  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner som ej beretts färdigt 2020 - barn och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har inga pågående motioner eller 

medborgarförslag att bereda.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-13 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 

utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.    

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 

utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.  
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 190 Dnr 2020-000172  

Samhällsbyggnadsnämndens redovisning av motioner 
och medborgarförslag som ej beretts färdigt, 

november 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige (KF) beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder ska 

redovisa ej besvarade motioner och medborgarförslag två gånger per år. 

En nyligen mottagen motion angående gradering av jordbruksmark och 

implementering av arbetet i ÖP 2040 är obesvarad men under 

beredning. 

Ett nyligen mottaget medborgarförslag angående funktionsanpassning / 

handikappanpassning av Gårviks badplats är obesvarat men under 

beredning. 

 

För samhällsbyggnadsnämndens (SBN) del gäller att 

- det finns en obesvarad motion 

- det finns ett obesvarat medborgarförslag 

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-11-16, § 108.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 

samhällsbyggnadsnämnden   

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till  beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 

samhällsbyggnadsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

6 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-11-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 108    Dnr: SBN 2020–15 
 
Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder ska redovisa 
ej besvarade motioner och medborgarförslag två gånger per år. 
 
En nyligen mottagen motion angående gradering av jordbruksmark och 
implementering av arbetet i ÖP 2040 är obesvarad men under beredning.  
 
Ett nyligen mottaget medborgarförslag angående funktionsanpassning / 
handikappanpassning av Gårviks badplats är obesvarat men under beredning.  
 
För samhällsbyggnadsnämndens (SBN) del gäller att 

- det finns en obesvarad motion 
- det finns ett obesvarat medborgarförslag    

 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 20201104 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadschef  
Kansliavdelningen 
  

Comfact Signature Referensnummer: 978274
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                                KF valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 5 Dnr 2018–447  

Val till kommunala förtroendeuppdrag 2019 - 2022 

Sammanfattning av ärendet 
 
Carolina Gedda (SD) inkom 2020-10-16 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn och utbildningsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Yrkande 
 
Mattias Johansson (SD): Helen Greus (SD) 
 
 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Carolina Gedda (SD) välja Helen 
Greus (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
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Från: Karin Atienza Cortes 
Skickat: den 16 oktober 2020 08:02 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: Avsäga platsen BUN  
 
Till diariet 
 

Från: Carolina Gedda <Carolina.Gedda@munkedal.se>  
Skickat: den 15 oktober 2020 22:12 
Till: Karin Atienza Cortes <Karin.AtienzaCortes@munkedal.se> 
Ämne: Avsäga platsen BUN  
 
 
Hej Karin. 
Jag vill avsäga mig platsen i Barn och utbildningsnämnden. 
Mvh Carolina Gedda SD 
Hämta Outlook för iOS 

 
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter  

 
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter  
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