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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
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• samarbeta för att nå goda resultat
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• 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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Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Bokslut för Kommunstyrelsen 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat bokslut 2018 för Kommunstyrelse 
inkl. sektorerna.  

Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att 69,4 mnkr av ej ianspråktagna 
investeringsanslag för 2018 överförs investeringsanslag för 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett negativt resultat om knappt 17 mnkr 2018. Resultatet per 
sektor visar att det finns problem obalanser inom barn- och utbildning samt omsorg. 
Inom Omsorgen ligger resultatet på -19 Mnkr vilket dock är en förbättring än vad 
som prognostiserades under hösten. Ledningen för sektor omsorg har under 
sommaren/hösten arbetat för att minska underskottet. Ett flertal åtgärder har 
presenterats och genomförts. Inför 2019 har sektorn tilldelats en utökad budgetram 
med 6 mnkr så att det finns förutsättningar att närma sig en balans i budgeten 

Inom barn- och utbildning kan en del av underskottet hänföras till engångskostnader 
under 2018. Även förhyrningen av lokalmoduler för att klara ökningen av antal 
elever har bidragit underskottet. Så inför 2019 är förutsättningarna bättre att klara 
en budgetbalans. 

Sektor samhällsbyggnad visar på ett resultat strax över budget. 
Kommunledningskontoret har ett överskott på knappt 3,9 mnkr. Det hänförs till en 
förfogandepost som inte använts fullt ut. 

Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgår till 103 mnkr. Av det totala 
anslaget har drygt 32 mnkr nyttjats vilket är i linje med höstens prognoser. Ett 
beslut om att senarelägga en investering på Centrumskolan till 2019 förklarar 40 
mnkr av budgetavvikelsen. Huvuddelen av investeringarna ligger inom 
samhällsbyggnadssektorn. 69,4 Mnkr av återstående medel äskas över till 2019. 

Då en nämndorganisation införts från 2019 och sektorernas bokslut behandlats där 
bifogas sektorernas bokslut till kommunstyrelsen rapport som bilagor. I dessa 
återfinns en detaljerad redovisning av resultat för respektive sektor. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Period: December    År: 2018    Organisation: Kommunstyrelsen   Diarienr: KS 2018-254 

 

Bokslutsrapport  
Kommunstyrelsen 

 

2018 
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Sammanfattning kommunstyrelsen 

Ekonomi 

Resultaträkning (mnkr) 

 
Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Resultat 

2018 

Verksamhetens intäkter 191,10 183,04 111,00 72,05 

Verksamhetens kostnader -761,24 -776,07 -688,671 -87,40 

Nettokostnader -570,14 -593,05 -577,67 -15,35 

Kommunbidrag 596,83 605,59 605,47 0,12 

Resultat efter kommunbidrag 26,68 12,54 27,8 -15,23 

Kapitalkostnader -29,28 -29,25 -27,77 -1,48 

Årets resultat -2,59 -16,71 0,03 -16,71 

 

Kommunstyrelsen har ett negativt resultat om knappt 17 mnkr 2018 vilket är en försämring jämfört 
med 2017 med 14 mnkr. I jämförelse med 2017 har intäkterna minskat med 8 mnkr samtidigt som 
verksamhetens kostnader har ökat med 15 mnkr. Personalkostnaderna hr ökat mycket inom barn- och 
utbildningsverksamheten. Inom samhällsbyggnad har ökat underhåll av fastigheter bidraget till 
ökningar av övriga kostnader.   

Nettokostnaderna har ökat med 23 mnkr, 4,0 %, jämfört med föregående år. 

Arbetet med att minska det negativa resultatet har pågått under hösten. Bland åtgärderna infördes en 
anställningsprövning inom all verksamhet efter sommaren.  

 

Sammanfattning av Kommunstyrelsens verksamheter (mnkr) 

 Resultat 2017 Resultat 2018 

Kommunledningskontor 8.64 3,87 

Sektor Samhällsbyggnad 6.88 0,82 

Sektor Barn och utbildning 5.20 -2,25 

Sektor Omsorg -23.32 -19,16 

Summa Kommunstyrelsen -2.59 -16,71 

Fotnot: I bilaga för Samhällsbyggnad presenteras resultat inklusive Byggnadsnämnd. 

Resultatet per sektor visar att det finns problem obalanser inom barn- och utbildning samt omsorg. 
Inom Omsorgen ligger resultatet på -19 Mnkr vilket dock är en förbättring än vad som 
prognostiserades under hösten. Ledningen för sektor omsorg har under sommaren/hösten arbetat för 
att minska underskottet. Ett flertal åtgärder har presenterats och genomförts. Inför 2019 har sektorn 
tilldelats en utökad budgetram med 6 mnkr så att det finns förutsättningar att närma sig en balans i 
budgeten 
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Inom barn- och utbildning kan en del av underskottet hänföras till engångskostnader under 2018. Även 
förhyrningen av lokalmoduler för att klara ökningen av antal elever har bidragit underskottet. Så inför 
2019 är förutsättningarna bättre att klara en budgetbalans. 

Sektor samhällsbyggnad visar på ett resultat strax över budget. Kommunledningskontoret har ett 
överskott på knappt 3,9 mnkr. Det hänförs till en förfogandepost som inte använts fullt ut. 

Då en nämndorganisation införts från 2019 och sektorernas bokslut behandlats där bifogas sektorernas 
bokslut till kommunstyrelsen rapport som bilagor. I dessa återfinns en detaljerad redovisning av 
resultat för respektive sektor. 

 

Investeringar 
Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgår till 103 mnkr. Av det totala anslaget har drygt 
32 mnkr nyttjats vilket är i linje med höstens prognoser. Ett beslut om att senarelägga en investering 
på Centrumskolan till 2019 förklarar 40 mnkr av budgetavvikelsen. Huvuddelen av investeringarna 
ligger inom samhällsbyggnadssektorn. En mer detaljerad redovisning av investeringsprojekten finns 
under respektive sektors bokslutsrapport  
 
 

 
Utfall 
2018 Budget 2018 

Återstår 
2018 

Äskande 
till 2019 

Kommunledningskontor 1,452 3,950 2,498 0,857 

Sektor Samhällsbyggnad 28,833 95,265 66,432 65,966 

Sektor Barn och utbildning 1,712 2,000 0,288 0,288 

Sektor Omsorg 0,478 2,730 2,252 2,252 

Summa Kommunstyrelsen 32,475 103,950 71,47 69,363 

 

 

 

Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 12 Resultatmål 
är helt eller i hög grad uppfyllda, 14 är delvis uppfyllda och 3 är inte uppfyllda samt ett mål har inte 
kunnat bedömas.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 År:2018 Organisation: Kommunledningskontoret Diarienr: KS 2019-25 

 

Bokslutsrapport 
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Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledningskontoret utgörs av kommunens centrala administrativa funktioner. Där ingår ekonomi, 
HR- och den administrativa enheten. 

Ekonomienheten har hand om allt som rör kommunens ekonomi. Budget och bokslut, 
finansieringsfrågor, betalningsövervakning, ekonomiska utredningar samt inköp- och 
upphandlingsfrågor. Ekonomienheten ger också råd och stöd i ekonomiska frågor till övrig kommunal 
verksamhet. Inom enheten administreras även kommunens fordon. 

HR-enheten ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, samverkan, 
jämställdhet, rekrytering och framtida kompetensförsörjningsfrågor. Lag och avtalsfrågor, 
förhandlingar, statistik samt råd och stöd till chefer inom personalområdet ligger också inom enhetens 
arbetsområde. Enheten arbetar med förebyggande insatser för att minska ohälsotalen och arbetar 
konsultativt i rehabiliterings- och personalärenden. Bemanningsenheten som sköter vikarieanskaffning 
är också placerad inom HR-enheten. 

Administrativa enheten ansvarar för den administrativa verksamheten kring kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och valnämnd. Detta innebär bl. a sekreterarservice, post- och diariehantering, 
arkivvård, råd och stöd till andra, utrednings- och beredningsarbete, kommunrättsliga och civilrättsliga 
frågor m.m. Ansvaret för kommunens medborgarcentrum, folkhälsa och kommunikationsfrågor ligger 
även här. 

Viktiga händelser 

Året har präglats av en översyn av verksamhetsprocesser och styrdokument till den nya organisationen 
med förvaltningar och nämnder som ska börja gälla från årsskiftet. Även organisationen har anpassats 
med rekrytering av nya medarbetare för stöd till nämnderna. 

Prioriterade områden för HR under 2018 har varit arbetsmiljö, rekrytering och ledarskap som 
tillsammans siktar mot ett av de fem fokusområden för kommunen, d v s "Attraktiv arbetsgivare". 
Arbetsmiljöfokus på SAM, revidering av arbetsmiljöpolicy, uppdaterat rutin för rehabilitering samt rökfri 
arbetstid. Utbildning för chefer i hälsofrämjande ledarskap, försök med träning för chefsgrupp inom 
omsorgen, föreläsningar på APT om SAM samt Hälsoresan för alla anställda. Dessutom avslutades året 
med förändring av friskvårdsbidraget till 1000 kr/anställd utan egeninsats. Därmed ligger bidraget på 
samma nivå som Sotenäs och Lysekil. 

Under året uppgraderades systemet för verksamhetsuppföljning. Mycket arbete har lagts ned för att 
anpassa uppföljningen till den kommande organisationen. Upphandling av ett nytt e-handelssystem har 
påbörjats. 

Inom bilvården har hybridbilar köpts in. Dessa är en variant av el-hybrider som ger en mycket låg 
bränsleförbrukning. En ökning av andelen gasbilar kommer ske fortlöpande då utbyte sker. Ett 
införande av elbilar kommer ske där det är möjligt med hänsyn till hur infrastrukturen med laddstolpar 
ser ut. 

Arbete mot en ökad digitalisering av administrativa tjänster har kontinuerligt skett under året genom 
utveckling av verksamhetssystem. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 
Utfall 2017 Utfall 2018 

Årsbudget 
2018 

Resultat 
2018 

Verksamhetens intäkter 18,454 20,519 4,416 16,103 

Verksamhetens kostnader -58,234 -63,841 -52,962 -10,879 

Nettokostnader -39,780 -43,323 -48,546 5,224 

Kommunbidrag 51,970 50,165 50,048 0,116 

Resultat efter kommunbidrag 12,190 6,842 1,502 5,340 

Kapitalkostnader -3,545 -2,942 -1,472 -1,470 

Årets resultat 8,645 3,900 0,030 3,870 

Resultatet för helåret uppgår till 3,9 mnkr. Den stora delen av överskottet förklaras som tidigare av den 
förfogandepost som ligger under kommundirektörens ansvar. 

 

Utfall per ansvar (mnkr) 

 2017 utfall  2018 utfall  

Kommundirektör 7,411 2,716 

HR-avdelningen inkl. Bemanningsenheten -0,504 0,660 

Ekonomiavdelningen inkl. Bilvårdsenheten 0,556 0,307 

Administrativa avdelningen 1,182 0,217 

Summa kommunledningskontoret 8,645 3,900 

 

Inom de centrala posterna ligger resultatet på 2,7 mnkr. Orsaken är en förfogandepost som inte 
används fullt ut 2018.  

HR-avdelningens resultat för året ligger på 660 tkr. Överskottet beror främst på bidragsintäkter från 
Försäkringskassan ett aktivt bidragssökande från AFA försäkring och FK gällande rehabinsatser. 
Bemanningsenheten bidrar till resultatet med 490 tkr. Det beror främst på ett överskott inom 
personalkostnaderna för rekryteringspersonalen inom bemanningsenheten. 

Ekonomienheten har ett resultat på 307 tkr. Främst orsakas det av bilvården där resultatet är 212 tkr 
men även sjukskrivningar inom enheten har minskat personalkostnaderna. 

Administrativa avdelningen gör ett överskott på lite drygt 200 tkr för helåret.  Överskottet förklaras 
med mindre överskott inom folkhälsa och civilförsvar. 
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 2016 2017 2018 

Bidrag -1,241 -1,394 -0,701 

Köp av huvudverksamhet -19,119 -19,886 -21,390 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -19,934 -23,389 -25,850 

Lokal- och markhyror -0,511 -0,313 -0,271 

Bränsle, energi, vatten -0,030   

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -0,800 -0,977 -0,872 

Konsultkostnader -0,217 -0,723 -0,758 

Kapitalkostnader -3,321 -3,545 -2,942 

Övriga kostnader -10,381 -11,523 -13,951 

Summa Kostnadsutveckling -55,554 -61,749 -66,735 

 
Personalkostnaderna har ökat. Administrativa avdelningen har under året utökats med tre tjänster. Två 
av tjänsterna avser att möta behovet av administrativt stöd i den nya nämndsorganisationen. En av de 
tillkomna tjänsterna är flytt av tjänst från integrationsverksamheten till medborgarcentrum. Samtliga 
tre tjänster har tillkommit under hösten. Även kostnader för köp av huvudverksamhet har ökat. Det är 
främst kopplat till räddningstjänstförbundet och miljösamverkan. 

Intäktsutveckling (mnkr) 

 2016 2017 2018 

Externa intäkter 4,346 4,629 4,390 

- Taxor och avgifter    

- Bidrag 3,080 3,410 2,934 

- Övriga intäkter 1,266 1,218 1,456 

Interna intäkter 11,961 13,825 16,129 

Kommunbidrag 45,831 51,970 50,165 

Summa intäktsutveckling 62,139 70,424 70,683 

 

Intäkterna ligger totalt på samma nivå som 2017. Interna intäkter ökar vilket orsakas av intern handel 
med bemanningsenheten. I övrigt minskar externa bidrag och kommunbidrag. 

 
 
 
 
Investeringar  

Investeringsredovisning (mnkr) 

Projekt 
Utfall 
2018  

Årsbudget 
2018  

Tilläggs 

budget 
2018 

Budget  

Tot. 
2018  Avvikelse  

Äskande 
till 2019  

1003 Utbyte pc/skrivare 0,659 2,500 
 

2,500 1,841 0,200 

1005 Uppföljningssystem 0,000 0,200 0,610 0,810 0,810 0,665 

1082 Nätverkskomp o dataserver 0,243 0,250 0,390 0,640 0,397 0,397 

1299 Fibernät 0,550 
   

-0,550 
 

Summa alla projekt 1,452 2,950 1,000 3,950 2,498 0,857 

 
Den stora avvikelsen förklaras av att inköp av IT-utrustning har förändrats under 2018 genom att 
utrustningen leasas. Ett mindre investeringsbelopp på 200 tkr äskas över för att täcka upp för 
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eventuella övergångseffekter under 2019. Överskjutande del av anslaget för nätverkskomponenter 
äskas över i sin helhet då det finns behov av förtätning av nätverk inom såväl skolverksamhet som i 
äldreboenden. 

 

Utbyggnaden av fibernät på Tungenäset har kostat 550 tkr under 2018 vilket minskar överskottet som 
helhet. Kommunen kommer tilldelas investeringsbidrag från Västra götalandsregionen under 2019 som 
täcker halva kostnaden. 

 

Avseende 1005 Uppföljningssystem har 0,145 mnkr använts inom kostenheten till uppföljningssystemet 
Matilda och är bokfört inom sektor Samhällsbyggnad. 

 

 

 

Måluppfyllelse 
 

5.5 Resultatmål KLK: Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal som en 
attraktiv kommun. 

Status: Ej uppfyllt  
Trend: Oförändrad  

Kommentar: Handlingsplan är inte färdigställd. Arbetet med att stärka varumärket fortsätter under 
2019 och det kommer kopplas till strategin för besöksnäringen. 

Avseende det underliggande verksamhetsmålet kan nämnas att under 2018 har kommunen en anställd 
Turistutvecklare som binder samman aktörerna och bygger upp ett nätverk som ligger till grund för god 
dialog mellan kommunen och besöksnäringen. Kommunens näringslivsutvecklare är starkt kopplad till 
dialogen och har i förlängningen övriga näringsidkare i sitt nätverk. Med information och dialog byggs 
delaktighet. 

Att utveckla kulturen som tillväxtfaktor för både näringslivet och Munkedals kommun. 

Genom dialogmötena har kulturföreningarna blivit mer delaktiga och aktiva. Ungdomarna har fått upp 
ögonen för kulturella yrken. Kulturen har också prioriterats i kommunens arbete, musikskolan i 
Munkedals kommun utvidgas till Kulturskola med nya tjänster och kultur- och fritid får en egen nämnd 
fr o m 2019. 

En besöksnäringsstrategi är antagen. Besöksnäringsföretagen upplever en större närhet med 
kommunen och varandra. Munkedals utbud tar större plats i det västsvenska utbudet och kommunen 
marknadsför sig i turistsammanhang, som en del av Bohuslän. 

En metodhandbok är framtagen och ska ses om inspiration för andra att göra samma sak och för den 
egna organisationen att fortsätta med det relationsskapande arbetet med mycket dialog. 

I samband med en enkel undersökning sommaren 2017 bland invånarna om vad de uppskattade i sin 
kommun (#grejen med Munkedal), växte en stolthet fram. Dels uppskattades det att kommunen visade 
intresse för vad invånarna tyckte och dels lyftes många positiva och bra saker med platsen upp, vilket 
också gjorde att det blev positiva ringar istället för negativa. Detta var startskottet för en process som 
har fortsatt att skapa stolthet och bra relationer och en vilja att ha en bra dialog bland aktörer, 
invånare, kommun m fl. Det är detta som skapar attraktivitet! I samband med distributionen av 
besöksmagasinet "Grejen med Munkedal" har turistutvecklaren deltagit på lokala aktiviteter och 
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marknader. I direktmöten med medborgare uttrycker många en glädje över att de olika bygderna i 
kommunen lyfts fram och det blir en stolthet kring att vara synlig. 

Processen har haft fokus på att bygga dialog inom alla områden. Följande grupper är igång: 
näringslivet, föreningslivet, besöksnäringen och upphandling. Det är viktigt att dialogen inte avtar utan 
att det skapas strukturerade former som säkrar ansvaret för fortsatt dialog. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Färdigställd handlingsplan 0 1 
 

 

 

 
5.5 Resultatmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet 
 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad  

 
Kommentar: Under året har en ny Näringslivstrategi tagits fram för perioden 2019 till 2023 och blivit 
antagen av KF i slutet på 2018. Handlingsplaner kopplat till strategin har påbörjats och kommer att 
göras klart i början på 2019. 

Avseende underliggande verksamhetsmål så har det nya formatet på nyhetsbrev startats i januari och 
totalt har tio nyhetsbrev gått ut under året exklusive ett antal påminnelsebrev. 

I januari genomfördes ett kvällsseminarium kring Offentlig upphandling med Företagarnas chefsjurist 
samt Upphandlingsmyndigheten som huvudtalare. Detta seminarium genomfördes av Munkedals 
kommun med Sotenäs kommun, Lysekils kommun och Företagarna som medarrangörer. Här sattes det 
första fokuset på den ”tidiga dialogen” inom kostenheternas livsmedelsupphandling med att få fler 
lokala leverantörerna in i dialogen. 8 mars genomfördes en informationsträff för ett antal lokala 
livsmedelsleverantörer från vår kommun. Slutligen genomfördes en livsmedelsmässa den 12 april av 
Munkedals kommun med ett 15 tal leverantörer från norra Bohuslän samt kostenhetsansvariga och 
politiker från kommunerna. 

Fyra möten med Näringslivsrådet har genomförts under året, där formerna nu har satts för en tydlig 
dialog mellan Näringslivsrådet och kommunen. 

Frukostmöten har hållits vid sju tillfällen med varierade teman och platser. 
 
Under året har målet med två företagsbesök per vecka inte helt uppfyllts, då den nya 
Näringslivsutvecklaren startade sin tjänst på heltid under perioden samt att prioritering har lagts på 
den så kallade Utvecklingscentrum Munkedal. Detta har delvis tagits ikapp, men har inte fullt ut 
infriats. 
 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi 
(2017) 

1 1 

 

 

 

 

 

5.7 Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling. 

Status: Ej uppfyllt  
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Trend: Oförändrad  

Kommentar: Revidering av upphandlingspolicy och arbetet med att ta fram en upphandlingsstrategi 
har inte genomförts under 2018. Ett arbete med att revidera upphandlingspolicy, strategi och 
handlingsplan får göras i samverkan med styrgruppen för det upphandlingsnätverk som finns i Norra 
Bohuslän under 2019. 

Resultatmål är ej uppnådda men underliggande verksamhetsmål är uppnådda.  

Under 2018 har upphandling av snöröjning genomförts med tidig dialog i syfte att främja innovation. 
Med innovation avses här att hitta alternativa sätt att ställa krav på utförandet av entreprenaden med 
hjälp av entreprenörernas erfarenhet. Från entreprenörernas sida har bemötandet varit positivt och 
uppmuntrande till att göra på samma sätt igen. Hur utfallet blir i den specifika upphandlingen är ännu 
oklart eftersom anbudstiden inte löpt ut. 

Nästa upphandling som kommer att genomföras med tidig dialog är hantverkartjänster. Dialog påbörjas 
i juni 2018 och planeras för annonsering hösten 2018. 

Ökad dialog mellan upphandlare och näringslivet har uppnåtts vid två tillfällen, varav ett tillfälle hade 
specifikt tema om att underlätta upphandling för det lokala näringslivet. Upphandlare kommer fortsatt 
under året delta i forum där även näringslivet deltar. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Revidera nuvarande upphandlingspolicy 0 1 

Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan 0 1 

  
 
 

2.2 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. 

Status: Inget värde angivet   

Trend: Ökad  

Kommentar: Utifrån Koladas statistik avseende slutanvändning av energi inom transporter inom den 
geografiska kommunen (MWh/inv) är den offentliga statistik som finns. Det finns således ingen statistik 
för kommunens egna transporter. Vi kan inte bedöma måluppfyllelsen. 

Arbete pågår dock med att öka andelen fossilfria bränslen. Gamla bilar ersätts el-hybrider där detta är 
lämpligt. Infrastrukturen för el-bilar är på väg att förbättras. Beslut om att bygga ut med fler 
snabbladdningsplatser har beslutats och en ansökan om statsbidrag inom den statliga satsningen 
"klimatklivet" gjordes under hösten. Statens satsningar fortsatta satsningar inom "klimatklivet" är i 
dagsläget osäkra och vi har inte i nuläget inte fått beslut om statsbidrag. 

 

1,1 % kommer från förnybar energi under 2018 (fordonsgas). Utfallet är lågt men en ökning. Tio fordon 
som drivs av gas/bensin har upphandlats under hösten och levererats i slutet av året. Om dessa i 
huvudsak tankas med biogas kommer andelen förnybar energi öka. 

 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas med 
5 % utifrån 2009 års siffror 

 -1,00 % 

Andel av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för 
transporter ska komma från förnybara källor (%) 

1,10 %  

 
 

16



11 

 

Framtid 

De närmsta åren kommer fokus vara på fortsatt digitalisering av administrativa processer inom alla 
områden. 

Målet är att förenkla, förbättra och effektivisera alla processer. Det ska bidra till en förbättrad 
tillgänglighet och service. Vi ska som organisation svara upp mot de behov av våra tjänster som finns 
internt men även externt hos allmänheten. Antalet e-tjänster som på olika sätt underlättar för 
medborgaren ska bli fler och de ska alltid vara tillgängliga. 

Inom HR är långsiktiga verksamhetsmålen i fokus när kommunen utvecklar sin varumärkesstrategi som 
arbetsgivare så att man förstår vilka kritiska kompetenser man behöver få in i organisationen för att nå 
de övergripande målen. Kommunen behöver också strategin för att utifrån framtagna nyckeltal kunna 
följa hur Munkedal utvecklas som attraktiv arbetsgivare.   Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
rätt kompetens är viktiga parametrar som särskilt påverkar möjligheterna att nå framgång och 
möjligheter att hävda sig i en konkurrensutsatt omvärld. 

 

Övrig uppföljning 

Arbetsmiljö 

HR har under året haft fortsatt stort fokus kring arbetet med sjukfrånvaron och arbetsmiljön. 
Kommunen har vid årets slut en sjukfrånvaro på 7.16 % för 2018. Det innebär en procents sänkning 
sedan årsbokslutet 2017, som låg på 8.16 %, vilket är mycket positivt. Sjukfrånvaron som överstiger 
60 dagar har minskat till att uppgå till 50 procent av sjukfrånvaron. Av en övergripande analys av 
orsaken till sjukfrånvaron, kan vi se att den psykiska ohälsan dominerar både på kort- och 
långtidssjukfrånvaron, där flertalet består av ej arbetsrelaterad sjukfrånvaro. En annan orsak till 
långtidssjukskrivning är fysiologisk och medicinsk rehabilitering av t ex höftoperationer och 
cancerdiagnoser. HR-avdelningen har under januari, april och augusti genomfört uppföljning av 
sjukfrånvaron och med samtliga chefer. Råd och stöd i analysen kring personalflikarna i Hypergene, d v 
s SAM-arbetet, rehabutredningar och ärenden. HR har även under året avslutat ca 10 anställningar och 
lotsat personerna vidare till andra arbeten via Omställningsfonden. Utbildning i hälsofrämjande 
ledarskap genomfördes i feb och mars, för chefer och skyddsombud inom samtliga sektorer samt 
vidareutbildning del 2 i slutet av året. Nystart för "Hälsoinspiratörer" ca 50-tal från olika verksamheter 
som bildar nätverk kring hälsofrämjande frågor på arbetsplatserna. Ett dialogmaterial har tagits fram 
kring det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet och kommuniceras på APT i 
äldreomsorgen, kost och flera skolor under året.  

Under hösten 2018 startade Munkedals kommun upp friskvårdssatsningen Hälsoresan. 
Hälsoinspiratörerna och HR-avdelningen vill inspirera alla anställda i kommunen till mer rörelse och 
träning för en starkare kropp och knopp både i arbete och på fritid. Hälsoresan startade med två 
workshops riktad till alla anställda, som handlade om hur vi kan motivera oss till motion och träning 
och hur vi med enkla medel kan få till en hälsosam förändring. Stegräknartävling och erbjudande om 
gratis träning har också ingått som delar i hälsosatsningen. 

 
På samtliga enheter lyfts arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar. Frågor kring fysisk och psykisk arbetsmiljö tas även 
upp under medarbetarsamtal. 
 
Ohälsa 
 

 Utfall 2017 Utfall 2018 
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Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt, (%) 

10,21 % 8,28 % 

 

Sjukfrånvaron har minskat inom kommunledningskontoret jämfört med 2017. I flera fall beror 
minskningen på att långtidssjukskrivna återgått i tjänst. Överlag är sjukfrånvaron låg inom 
kommunledningskontoret. 
 

 

Jämställdhet 
 

Andelen kvinnor som är anställda inom kommunledningskontoret är hög. Det beaktas löpande vid 
rekryteringar. I stort sett alla på kommunledningskontoret har en heltidsanställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare/Personalstruktur 

 

 Antal årsarbetare 
december 2017  

Antal årsarbetare 
december 2018 

Avvikelse  

Kommundirektör 2,0 3,0 1,0 

HR-avdelningen  5,0 5,0 0,0 

Ekonomiavdelningen  10,0 10,0 0,0 

Administrativa avdelningen 11,5 14,5 3,0 

Summa kommunledningskontoret 28,5 32,5 4,0 

 

Utökningen har skett inom nämndsadministration, medborgarcentrum och övergripande 
verksamhetsutveckling. 

 

 Antal 
anställningar 
december 2017  

Antal 
anställningar 
december 2018 

Avvikelse  

Kommundirektör 2 3 1 

HR-avdelningen  6 6 0 

Ekonomiavdelningen  11 11 0 

Administrativa avdelningen 14 17 3 

Summa kommunledningskontoret 33 37 4 

 

Se kommentar ovan. 
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Bilaga 2 

 

 År:2018 Organisation: Sektor samhällsbyggnad samt Byggnadsnämnd Diarienr: SBN-2019-42 

 

Bokslutsrapport 
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Omfattning 
Denna bokslutsrapport innehåller resultatet från fem enheter som under 2018 låg under KS och en enhet (plan- och 
bygg) som låg under Byggnadsnämnden. 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Sektorn hade sex enheter, varav fem var underställda KS och en servade Byggnadsnämnden. 
Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god service och kvalité. Enheten 
park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens fastigheter samt skötsel av 
kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning av kommunala gator och platser, offentlig 
belysning, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom gata/mark. Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök 
inom skola, förskola och äldreomsorg. Städenheten svarar för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Tekniska enheten 
ansvarar för övergripande frågor, administration av energirådgivning med mera. 
 
Byggnadsnämndens verksamhetsområden omfattar bygglov och detaljplanering med närbesläktade arbetsområden. 
Verksamheten regleras bl.a. enligt Plan- och bygglagen, Lagen om skydd mot olyckor samt av kommunens ambitioner 
inom verksamheterna. Plan- och byggenheten ingår i Samhällsbyggnadssektorn tillsammans med enheterna fastighet, 
park och skog, mark/exploatering, städ samt kostenheten. De ärenden som hanteras av nämnden är framförallt bygg-, 
rivnings- och marklov, anmälan och samråd, godkännande av förrättningar, obligatorisk ventilationskontroll, 
adressättning mm. Information och rådgivning, remissyttranden mm. utgör även en icke försumbar del av 
arbetsuppgifterna. Krav på att beslut om startbesked vid anmälningsärenden ska fattas inom 4 veckor har införts i PBL. 
Nämnden ansvarar för detaljplanearbete samt arbetet med Översiktsplanen. 
 
 

Viktiga händelser 

Försäljning av mark för bostäder och företag är fortfarande på en hög nivå. Senaste försäljningen på Säleby var till 
Kynningsrud som planerar en betongfabrik. Planeringen för ny industrimark på Gläborg, Håby och Säleby väster pågår. 
För de av KF beslutade skolrenoveringar och -utbyggnader pågår förberedelserna. Underhållsåtgärder har påbörjats på ett 
stort antal kommunala byggnader. På Utvecklingscentrum (UM) används allt fler av byggnader för verksamhet. Kost- och 
städverksamheten utökas när verksamheten inom andra sektorer utökas. Ett nytt system för internhyror införs 2019.  
 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 
Utfall 2017 Utfall 2018 

Årsbudget 
2018 

Resultat 
2018 

Verksamhetens intäkter 25,457 26,505 21,475 5,030 

Verksamhetens kostnader -97,174 -105,589 -101,730 -3,859 

Nettokostnader -71,717 -79,084 -80,255 1,171 

Kommunbidrag 102,842 104,431 104,431 0,000 

Resultat efter kommunbidrag 31,126 25,346 24,176 1,171 

Kapitalkostnader -23,535 -24,188 -24,176 -0,012 

Årets resultat 7,590 1,159 0,000 1,159 

 
Sektor samhällsbyggnad redovisar som helhet ett överskott på 1,159 mnkr varav 0,336 mnkr avser tidigare 
Byggnadsnämnden.  
 
Fortsatta ökade intäkter för verksamheten, + 1 mnkr från föregående år och + 5 mnkr över budgeterat. De externa 
intäkterna står för den största ökningen till följd av vidarefakturering av kostnader för kommunkoncern bolaget Munkbo. 
Detta får även påföljden av ökade kostnader då dessa ej är budgeterade. Externa intäkter i form av bidrag från Boverket, 
ökade intäkter för uthyrning av sporthallar samt verksamhetsutökning inom kost- samt städenheten bidrar även till att 
årets utfall avviker från det budgeterade. 
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Utfall per ansvar (mnkr) 

 2017 utfall  2018 utfall  

GATA- OCH MARKENHETEN 0,620 0,408 

TEKNISKA ENHETEN 0,204 0,587 

FASTIGHETSENHETEN 5,831 -0,325 

PARK OCH SKOG 0,030 0,194 

KOSTENHETEN 0,038 0,003 

STÄDENHETEN 0,161 -0,045 

BYGG OCH PLANENHETEN 0,706 0,336 

Summa Sektor Samhällsbyggnad 7,590 1,159 

 
Gata och mark: Överskott till följd av lägre kostnader än budgeterat för bostadsanpassning. Kostnad för 
bostadsanpassning är problematisk att bedöma, varav fluktuation mellan åren förekommer. Höjda elpriser under året 
vilket syns tydligt på kostnadsutvecklingen över åren, samtidigt har enheten installerat i energisnålare belysning vilket i 
sin tur dämpat kostnadsökningen. 
 
Tekniska enheten: redovisat ett överskott till följd av framför allt lägre konsultkostnader. 
 
Fastighet: Fastighet redovisar ett negativt utfall som är i nivå med årsprognosen i oktober. Det negativa resultatet beror 
framför allt av högre elpriser. Enheten har även haft hög fjärrvärmeförbrukning och beställt mycket underhållsarbete. 
 
Park och skog: Enheten redovisar ett positivt överskott till följd av ökade intäkter under årets slut samt medveten 
kostnadsåterhållsamhet. 
 
Kostenhet: Utfallet landade för kostenheten som helhet på plus 3 tkr. Detta trots de ökande livsmedelspriserna på 7% i 
snitt som blivit följden av årets torka. Enheten har flaggat för ett underskott sedan delårsbokslutet i augusti, många olika 
åtgärder har satts in för att försöka hålla budgeten i balans. 
 
Städenheten redovisar ett underskott på grund av ökade kostnader i form av personalkostnader samt övrigt material till 
följd av verksamhetsutökning. Trots medvetenhet gällande kostnader har enhet inte lyckats hämta in hela underskottet. 
Resultatet är dock betydligt lägre än det prognosticerade resultatet per oktober. 
 
Bygg- och planenheten: Positivt utfall till följd av låga personalkostnader då nämnden fortfarande har och har haft 
vakanta tjänster. Dock har konsulter anlitats till viss del för att täcka bristen av personal. Ny planhandläggare påbörjade 
sin tjänst under sommaren, och en ny bygglovshandläggare har precis börjat. Nämnden har dock fortfarande en vakant 
tjänst vilket bidrar till det positiva resultatet.  
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 2016 2017 2018 

Bidrag -2,706 -2,583 -2,101 

Köp av huvudverksamhet -0,371 -0,177 -0,248 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -36,712 -46,945 -50,427 

Lokal- och markhyror -9,799 -9,420 -9,481 

Bränsle, energi, vatten -11,254 -11,975 -13,265 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -8,999 -9,576 -10,104 

Konsultkostnader -0,821 -1,342 -1,277 

Kapitalkostnader -23,283 -23,535 -24,188 

Övriga kostnader -12,697 -15,158 -18,686 

Summa Kostnadsutveckling -106,642 -120,709 -129,777 

 
Ökade personalkostnader från och med 2017 till följd av att sektorn tagit över personal från kommunkoncernbolaget 
Munkbo. Viss nyanställning inom sektorn ligger även det till grund för årets ökade kostnader. UM förvärvades 15/2 2017 
och i år redovisar sektorn kostnader för 12 mån till skillnad mot föregående år (10,5 mån) vilket medför generellt ökade 
kostnader jämfört med jämförelseåren. Inledningsvis en kall period för året vilket tillsammans med ökade elpriser gör att 
kostnaderna för el och uppvärmning är högre jämfört med tidigare år.  
 
Kostnader för konsulter avser främst bygg- och planenheten där en markant ökning skett de senaste åren till följd av 
bland annat inhyrda tjänster för hantering av bygglov till följd av rekryteringssvårigheter. 
 
Övriga kostnader har ökat med hela 3,53 mnkr eller motsvarande 23 % jämfört med föregående år. Bland de övriga 
kostnaderna står kostnader för underhåll på kommunala fastigheter för en betydande ökning. En förklaring till detta är att 
det ifjol upphandlades ramavtal gällande bygg- och hantverkartjänster som överklagades och medförde att planerade 
underhållsinsatser försenades kraftigt.  
 
Intäktsutveckling (mnkr) 

 2016 2017 2018 

Externa intäkter 11,565 18,836 19,691 

- Taxor och avgifter 1,624 2,594 2,101 

- Bidrag 2,792 2,058 2,603 

- Övriga intäkter 7,149 14,183 14,987 

Interna intäkter 4,943 6,621 6,814 

Kommunbidrag 92,245 102,843 104,431 

Summa intäktsutveckling 108,752 128,300 130,935 
 

Fortsatt höga externa intäkter +4,5 % jämfört med föregående år, vilket främst avser vidarefakturering av kostnader för 
personalen för Munkbo som sker varje tertial och är därmed varierande beroende av gjorda insatser. Intäkter gällande 
bidrag är åter i nivå med 2016, och består främst av lönebidrag för anställda inom sektorn men även bidrag från Boverket 
för upprustning av Bruksskolans skolgård.  
 
Året inkluderar även 12 månaders erhållna hyresintäkter samt försäljning via kostenheten avseende UM 
(Utvecklingscentrum Munkedal) jämfört med endast 10,5 månader ifjol då fastigheten förvärvades 15/2 2017.  
 
Bygg- och planenhetens intäkter uppgår till ca 1,781 mnkr och är ca 0,300 mnkr lägre än föregående år. Fortsatt hög 
aktivitet gällande bygglovsansökningar i kommunen, en trend som hållit i sig flera år. För perioden är dock de externa 
intäkterna något lägre jämfört med samma period föregående år vilket bedöms bero på vakanta tjänster under året. Två 
nya handläggare har påbörjat sina anställningar under sommaren, vilket även påverkat befintlig personal med upplärning 
etc. Debiterade bygglovsavgifter ligger strax över budget medan planavgifter haltar till följd av att handläggare saknats 
det första halvåret. 
Äskande av utökat kommunbidrag har beviljats i juni, och skall kompensera utökning av en bygglovshandläggare där 
halva årslönen kommer täckas av kommunbidrag och resterande del av externa intäkter. 
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Investeringar  

Investeringsredovisning (mnkr) 

Projekt 
Utfall 
2018  

Årsbudget 
2018  

Tilläggs 
budget 
2018 

Budget  
Tot. 

2018  Avvikelse  
Äskande 
till 2019  

1004 Fiberanslutning vht   0,100   0,100 0,100 0,000 

1005 Uppföljningssystem 0,145    0,145 0,145 0,000 

1048 Byte Fordon och redskap P&S 0,689 1,300   1,300 0,611 0,250 

1074 Beläggning och broarbete 1,123 0,800   0,800 -0,323 -0,318 

1078 Ombyggnad Munkedals station   1,000   1,000 1,000 1,000 

1092 Åtg. Dingle Naturbruksskola 3,491 2,000 0,920 2,920 -0,571 -0,571 

1096 Exploatering Vadholmen 0,332 1,000 2,000 3,000 2,668 2,668 

1097 Munkedals brandstation   -6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 

1098 Ombyggnad Forum 0,048       -0,048   

1099 Lekplats Hedekas skola 0,859 0,377 0,500 0,877 0,018 0,018 

1103 Anpassning äldreboende 1,085   5,210 5,210 4,125 4,125 

1104 Sprinkler LSS     0,500 0,500 0,500 0,500 

1105 Äldreboende Dingle 0,146 1,000 1,500 2,500 2,354 2,354 

1106 Munkedalsskolan skolgård -0,370   -0,630 -0,630 -0,260 -0,260 

1109 Tillyggn kunskapshus mm 2,947 7,000 -3,030 3,970 1,023 0,760 

1114 Kungsmarkskolan kök/café 0,058 2,000   2,000 1,942 1,942 

1115 Planunderhåll pipfabriken   2,000   2,000 2,000 2,000 

1116 Centrumskolan reinvestering 0,251 20,000   20,000 19,749 19,749 

1117 Centrumskolan nyinvestering 0,795 20,000   20,000 19,205 19,205 

1123 Kök Centrumskolan ombyggnation 0,017   2,950 2,950 2,933 2,933 

1140 Byte av armatur gatubelysning 0,093 0,300   0,300 0,207 0,207 

1142 Handikappanpassning fastigheter 0,027 0,100   0,100 0,073 0,073 

1157 Datanät Forum     0,600 0,600 0,600 0,600 

1169 Säkerhetshöjande åtgärder 0,239 0,400   0,400 0,161 0,161 

1178 Detaljplaner 0,385 0,750   0,750 0,365 0,365 

1200 Strat fastighetsförvärv 0,250 0,300 0,300 0,600 0,350 0,350 

1204 Omb kommunala fastigheter 1,723 3,586 0,310 3,896 2,396 2,024 

1212 UTB Bostads områden 0,035 0,300   0,300 0,265 0,265 

1218 Gc Skolvägen 1,713 1,000   1,000 -0,713 0,000 

1219 Torget Munkedal   1,000   1,000 1,000 1,000 

1220 Gårvik strandzon   2,000   2,000 2,000 2,000 

1225 Handikappanpassning lekplats   0,000   0,000 0,000 0,000 

1233 Handikappåtgärder badplats 0,442 0,687   0,687 0,245 0,000 

1256 Energi åtgärder 0,186 1,000 0,090 1,090 0,904 0,904 

1269 Utbyggnad bostadsområde Tegelverk 3,448 1,000 2,260 3,260 -0,188 -0,179 

1270 GC-bro bruksvägen/älven 0,264 1,000 0,670 1,670 1,406 1,406 

1273 Samhällsförbättrande åtgärder 0,391 0,500 0,460 0,960 0,569 0,569 

1282 Kök ombyggnad Kungshöjden 7,820 5,350 2,160 7,510 -0,310 -0,310 

1313 Kost 10 år 0,124 0,300   0,300 0,176 0,176 

1316 Städ allmänt 0,077 0,200   0,200 0,123 0,000 

Summa alla projekt 28,833 72,350 22,770 95,265 66,577 65,966 

 
Totalt har 28,833 mnkr förbrukats av den totala budgeten på 95,265 mnkr. Ett flertal investeringar har av olika 
anledningar blivit försenade vilket förklarar årets låga utfall. Av den återstående investeringsbudgeten önskas 65,966 
mnkr äskas med till nästa år. 
Projekt 1048: 250 tkr äskas med till lekutrustning i Hedekas. 1078: Arbetet försenat på grund av sena inkomna 
synpunkter från Västtrafik. 1096: Inväntar VA utredning samt planarbeten. 1103: Överskottet äskas med till 2019 då 
arbetet pågår. 1105: Planarbete pågår, överskott äskas med.1114: Projektet är beroende av utredning av ny skola, 
bollhall alternativt multiarena. 1115: Projektet är beroende av planer för UM. 1116: Arbetet har inletts och fortlöper. 
1117: Avvaktar beslut. 1123: Hänger samman med proj 1116. 1204 och 1256: Arbeten fortlöper, I projekt 1204 
inkluderas projekt “Kommunal ledningsplats”. 1218: Underskottet beror på ej erhållna statsbidrag samt miss i 
hanteringen av budgetmellen åren 2018 samt 2019.Projektet är avslutat och kommer att slutredovisas under kommande 
år. 1219: Avvaktar VA  
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utredning. 1220: Planering pågår och arbetet fortlöper. 1270: Arbetet är försenat och beräknas utföras under 2019. 
1313: resterande överskott önskas äskas med över till nästa år.  
 

Måluppfyllelse 

2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Kostenheter jobbar aktiv med svinn, både produktions- och tallrikssvinn. Med hjälp av en inköpt avfallsvåg 
genomförs specifika tema veckor på våra verksamheter för att öka medvetenhetsgraden kring svinn. Enheten följer samma 
mönster som finns i riket som helhet, minst svinn i förskolan medan äldreomsorgen står för merparten av svinnet. Kostenheten 
sopsorterar där de faktiska möjligheterna tillåter. När det gäller sortering av matavfall görs det på några av våra förskolor i 
mindre omfattning, enheten väntar på Rambos möjlighet till hämtning - planerat till hösten 2019. Under första kvartalet 2019 
kommer kostenheten att investera i en Greenbox som reducerar organiskt avfall. Denna kommer att placeras på 
Kungsmarksskolan. 

 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) 90.00% 25.00% 

Andel sortering av matavfall i kommunala verksamheter (%) 8-10 % 10.00% 

Andel källsortering införd i alla kommunala verksamheter (%) 5.00% 20.00% 
  

2.2 Resultatmål SB: Biologisk mångfald. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Oförändrad skötsel av kommunens parkyta. I nuläget slås ytan en gång per år, för att kunna möta målet 2020 (två 
slagningar) behövs budgeten förstärkas. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Andel av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark 70.00% 10.00% 

Ängsmark ska slås antal gånger om året 1 1 
 

2.3 Resultatmål SB: God vattenstatus. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Oförändrad  
Kommentar: Minskning sker när gamla avlopp åtgärdas eller när fastigheten ansluts till kommunalt VA. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska minska -1,2% -5.00% 

Antal fastigheter med enskilda avlopp 2252 2 232 
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2.4 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad  

Kommentar: Problem med flispanna på UM innebar att mer olja användes för uppvärmning.  

 Utfall 2018 Mål 2018 

Minska energianvändningen i kommunens fastigheter (utgångsvärde 2009 189 
kWh per m2) 

172 
157 

Andel av den energi som kommunerna konsumerar för uppvärmning av 
kommunala fastigheter ska komma från förnyelsebara källor 

95,6% 
98.00% 

 

5.1 Resultatmål SB: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad 
beredskap. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Arbetet pågår, personalomsättning på planavdelningen har påverkat. Mängden industrimark är oförändrad. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Mängden färdigställd industrimark (m2) 19 000 20 000 

 

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

Status: Delvis uppfyllt    

Trend: Ökad  

Kommentar: Tomter finns i samtliga kommundelar och tomterna finns presenterade på hemsidan. Arbetet påbörjades under 
hösten men har ej slutförts och arbetet fortlöper. Broschyr om industrimark framtagen. Uppdaterad hemsida. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Tomter ska finnas i samtliga kommundelar 1 1 

Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter 1 1 

 

5.3 Resultatmål SB: Minska antalet extern inhyrda fastigheter. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Under 2018 har kommunen lämnat inhyrda lokaler för förskola samt beroendemottagningen. Planering för 
ytterligare flytt av extern inhyrda lokaler pågår. Denna process är beroende av politiska beslut samt hur verksamheterna 
utvecklas. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2) -310 -310 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.4 Resultatmål SB: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande 
i mässor. 
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Status: Helt uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Kraftig ökning av försäljningen av industrimark, på villatomter är efterfrågan oförändrad. 

Marknadsföring har skett via deltagande på mässa i Oslo. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Minst en mässa per år         1        1 
 

6.1 Resultatmål SB: Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra 
trygghetsvandringar). 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Trygghetsvandring i Dingle och Munkedal är genomförda. Vissa fysiska åtgärder är utförda efter synpunkter från 
allmänheten. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Genomföra trygghetsvandringar varje år 2       2 
 

6.2 Resultatmål SB: Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra 
bostäder. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: En "bygga och bo träff" har anordnats för att informera lokala entreprenörer om möjligheter att bygga i 
kommunen. Ett antal intressenter har erbjudits möjlighet att delta i planerandet av nya bostadsplaner. Ett antal möten har hållits 
med nya aktörer avseende byggnation i Munkedal. Byggrätterna kommer att marknadsföras via GIS-verktyget, påbörjades under 
hösten och fortlöper. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

En intressent per år 1 1 
 

6.3 Resultatmål SB: Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll 
både akut och planerat. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Ökad  
Kommentar: Underhållsplan är uppdaterad samt redovisad politiskt, arbetet pågår kontinuerligt och uppdateras löpande vid 
behov. Redovisning av större underhållsinsatser sker i samband med delår- samt årsbokslut. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut) 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Resultatmål BN: Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark. 

Status: Delvis uppfyllt  
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Trend: Ökad  
Kommentar: Arbetet med detaljplaner pågår. Två planer har antagits och två antogs i januari 2019. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

4 planer per år 2 4 
 

6.5 Resultatmål BN: Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden. 
 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  
Kommentar: Ingen mätning har kunnat utföras under hösten som planerat. Två informationsmöten har hållits och flera är 
inplanerade under hösten. 

 Utfall 2018 Mål 2018 

Handläggningstid (dagar)  26 

Informationsgivning via träff för allmänheten (antal träffar) 2 2 
 

Framtid 

Rekryteringsfrågor och viss anpassning till den nya politiska organisationen står i fokus. Fortsatt god tillgång till mark för 
bostäder och verksamheter är önskvärt. Samordningen mellan Munkbos bostäder och kommunens verksamheter 
fortsätter utvecklas. 
 
Att få ordning på personalsituationen är en förutsättning för att kunna handlägga bygglov, detaljplaner etc inom rimliga 
tider. Det är mycket på gång i kommunen så att kunna leverera planer för bostäder och industrimark är viktigt. Från och 
med 2019 ingår byggnadsnämndens verksamhet i den nya Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Fortsatt underhåll av kommunens byggnader och mark är av stor vikt eftersom det omfattar stora värden. 
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Redogörelse för investerings- och underhållsinsatser av kommunala 
verksamhetsfastigheter 

Enligt resultatmål 6.3 skall sektorn årligen redogöra för planerat samt akut underhåll. Dingle 2:56 redovisas separat. 
För 2018 har följande åtgärder utförts: 
 
Projekt Belopp Status 

Kungsmarksskolan: Takåtgärder 110 tkr Klart 

Kungsmarksskolan byte armaturer belysning utvändigt 109 tkr Klart 

Kungsmarksskolan: Belysning matsalen 70 tkr klart 

Hällevadsholms skola: Takåtgärder 50 tkr klart 

Dingle förskola: Takåtgärder 750 tkr flyttas till 2019 

Hedekas skola: lekutrustning 550 tkr klart 

Hedekas förskola: Belysning o akustik 70 tkr klart 

Hedekas brandstation: Vattenskada 250 tkr 

disk med 
räddningstjänst 
förbundet 

Forum: Ytterdörr 50 tkr flyttas till 2019 

Forum anpassning samtalsrum 80 tkr pågår 

Forum skalskydd 472 tkr pågår 

Dingle sporthall: Belysning, utrymningsdörr 120 tkr belysning klart 

Bruksskolan: Ny utrymningsväg 290 tkr klart 

Bruksskolan: Ny lekutrustning 650 tkr klart 

Kungshöjdens förskola: renovering 6 mnkr klart 

Pipfabriken: renovering, ombyggnad 3 mnkr Planeras 

Allégården: 6 nya lägenheter mm 
8 mnkr 

Anbud hösten 
2018, byggstart 
april 2019 

Brandstation Munkedal: Nya portar 290 tkr Klart 

Skolgård Bruksskolan och Hedekas skola 1,55 mnkr Klart 

Ombyggnad kunskapens hus 2,9 mnkr Klart 
 

Dingle 2:56 

Projekt Belopp Status 

Ugn kök hus 35 119 tkr  klart  

Rivning hus 28 90 tkr  klart 

Fönster och fasad på hus 38 900 tkr  klart 

Renovering hiss hus 35 450 tkr  klart 

Yttre underhåll hus 3 410 tkr  klart 

Solskyddsfilm hus 35 50 tkr  klart 

Sporren invändigt. 500 tkr klart 

Belysning hus 3 50 tkr klart 

Oljetanksarbete 35 tkr klart 

Larm- o passagesystem hus 38 Offert begärd klart 

Belysning hus 19 130 tkr klart 

Anpassning AME hus 13 och 18 5,1 mnkr Planeras 

Lektionssal i hus 8 233 tkr Klart 

Anpassning hus 4 1,6 mnkr Påbörjat 

Yttre underhåll hus 4 0,355 mnkr Påbörjat 
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Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

Övergripande för samtliga enheter är att en OSA enkät har skickats ut där medarbetarna får ge sina åsikter. Uppföljning 
av detta sker under början av 2019. Kontinuerliga APT hålls på såväl enhetsnivå som chefsnivå.  

Fastighet: Ombyggnad av flispannan på tvecklingscentrum är genomförd för att få en säkrare arbetsmiljö. Driftsledare 
och fastighetstekniker lyfter frågor som rör arbetsmiljön. Fysisk skyddsrond görs på skolor, boende mm där medverkar 
fastighetsteknikerna.  

Park o skog: Kontinuerliga APTn hålls där arbetsmiljön diskuteras. Riskanalyser sker och skyddsrond görs en gång om 
året. Avdelningen har två skyddsombud, där diskussioner om exempelvis tillbud sker. Har även gjort en risk och 
konsekvensanalys inför anställningen av Parkens arbetsledare 2019. 

Kost: Arbetar efter årshjul med rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta innefattar bla medarbetar och 
lönesamtal, semesterrutiner, möteskalender för APT ( 5 möten/månad för ökad dialog), Loksam, fortbildning, 
skyddsronder ( 2 st/enhet/år), tillbud, rehab, enkäter m.m. Under året har satsning på att öka personalens rapportering 
kring tillbud gjorts, glädjande nog har enheten lyckats. Detta har lett till att fler förebyggande åtgärder har vidtagits.  

Ohälsa 
 
Sjukskrivningsstatistik 
För åren 2016, 2017 respektive 2018 ser sjukstatistiken för de olika grupperna inom Samhällsbyggnadssektorn ut så här: 

 Helår 2016 Helår 2017 Helår 2018 

Fastighet 0,40 1,99 1,48 
Gata/mark 0,69 0,58 0,70 
Park o Skog 7,78 4,20 5,64 
Städ 5,41 6,23 3,53 
Kost 9,04 5,55 4,39 
Övr samhällsb 0,66 7,23 8,25 
Samhällsb tot 6,18 4,80 4,01 
Kommunen tot 8,14 8,03 7,16 

 
Fortsatt minskning av sjuktalen till följt av systematiskt arbete inom de enheter där talen tidigare varit högre. En stor del 
av sjukfrånvaron beror på icke arbetsrelaterad sjukdom, tex förkylning, influensa, olyckor mm. Det finns arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro. Inom kost finns viss arbetsrelaterad frånvaro, tex ryggbesvär och allergi, men rehabinsatser ger resultat. 
Långtidssjukskrivning, ej arbetsrelaterad, finns.  
 

Tillbud 
 
 2016 2017 2018 

Städ 2 1 - 
Kost 16 4 29 
Fastighet 0 0 1 
Park o skog 0 3 5 
Övriga Samhällsbyggnad 0 0 0 

 

Den stora mängd tillbudsrapportering inom kostenheten beror till stor del på bemanningssituationen under jul och nyår på 
grund av sjukskrivning mm. 

 

 

 

 

Medarbetare/Personalstruktur 
Anställningsform: Alla anställningsformer 
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Alla anställningar 
Antal 
årsarbetare 2017 

Antal 
årsarbetare 2018 Avvikelse 

Samhällsbyggnadssektorn 99,0 102,0 3,0  
Fastighetsenheten 17,8 16,6 -1,2  
Gata- och markenheten 3,0 3,0 0,0  
Kostenheten 39,5 41,4 1,9  

Park o Skogenheten 10,8 9,5 
-1,3 

  
Samhällsbyggnadssektorn 7,0 9,0 2,0  
Städenheten 21 22,8 1,8  

 

Alla anställningar 

Antal 
anställningar 
2017 

Antal 
anställningar 
2018 Avvikelse 

Samhällsbyggnadssektorn 115 139 24 
Fastighetsenheten 18 17 -1 
Gata- och markenheten 3 3 0 
Kostenheten 44 56 12 
Park o Skogenheten 13 11 -2 
Samhällsbyggnadssektorn 7 12 5 
Städenheten 29 40 11 

 
Samhällsbyggnadssektorn har totalt ca 139 anställda, varav 102 årsarbetare. Detta är en ökning med 24 anställda samt 
3,0 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Anledning till ökning är kopplad till elevantalsökning, fler 
städområden på t.ex. UM samt den höga planerade investeringsnivån kommande år. Medelåldern är generellt hög och 
inom de närmsta åren kommer 5-10 personer att gå i pension. Det kan bli svårt att rekrytera personer till vissa 
funktioner. Gemensamma aktiviteter hålls två gånger per år för all personal inom sektorn. 
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Bilaga 3 

 

 

Period: December    År: 2018    Organisation: Sektor Barn och Utbildning 

Bokslutsrapport  
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Verksamhetsbeskrivning 

Sektor Barn- och utbildning bedriver verksamhet från förskoleverksamhet till vuxenutbildning. 
 
Det finns nio förskolor med 29 avdelningar utspridda i alla delar av kommunen. På Stale i Munkedal 
ligger Önnebacka förskola, i centrala Munkedal finns Kungshöjden, Inspiratören, Herrgården och Älgen. 
Hedekas, Dingle och Hällevadsholm har också var sin förskola. 
 
Sektorn har även fyra dagbarnvårdare som bedrivs i kommunal verksamhet. 
 
En Central elevhälsa finns inom sektorn och består av följande verksamheter; Resursteamet, 
Familjecentral, modersmålsundervisning och två olika träningsskolegrupper.  
 
Sektorn har fyra grundskolor åk F-6 med integrerad särskola och tillhörande fritidshem samt en 
högstadieskola skola inklusive grundsärskola. Skolorna Munkedalsskolan, Bruksskolan och Hedekas har 
åk F-6. Hällevadsholms skola och Centrumskolan i Dingle är fr.o.m. ht-18 uppdelade i åk F-3 respektive 
åk 4–6. Kungsmarkskolan har åk 7–9. 
 
Barn- och utbildning inrymmer även Utvecklingscentrum Munkedal där gymnasiet i form av IM-
programmet och Processtekniska Gymnasiet finns. Där bedrivs också Vuxenutbildning och 
gymnasiesärskola.  
 
Till sektorn hör likaså Musikskolan samt Kultur och Fritid. Musikskolan undervisar alla elever som vill 
spela något instrument. Verksamheten bedrivs på alla grundskolor i kommunen efter skoltid. I Kultur 
och Fritid ingår biblioteksverksamhet, turism, föreningsbidrag, kultur samt fritidsgårdsverksamhet. 
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Viktiga händelser 
Resursteam och Familjecentral flyttade till nya lokaler i början av året. 

För förskolorna Önnebacka och Kungshöjden tillsattes en ny förskolechef vilket medförde en förändrad 
organisation. Önnebacka har under året startat upp som testpilot för det digitala 
närvarohanteringssystemet Tieto. 
 
Det togs beslut om projektering av en ny förskola i centrala Munkedal och projektering av ny förskola i 
Dingle påbörjades. Personal inom förskolan tillsammans med kostenhetens hade en gemensam 
fortbildningsdag om Måltidspedagogik. Pedagogerna hade en inspirationsdag om digitalisering och en 
introduktionsdag i programmering. 
 
En nulägesanalys på förskolorna har genomförts gällande nyanlända barn. 

Kulturrådet beviljade 90 tkr till Skapande förskola vilket har möjliggjort teater-, drama- och 
dansaktiviteter. Erhållna statsbidrag för kvalitetshöjande aktiviteter har använts till att utveckla ICDP 
och lärgrupper för kollegialt lärande. Nya rutiner har skapts för vikarier med introduktion kopplad till 
ICDP fortbildning med handledare. Sökta statsbidrag för minskade barngrupper kunde beviljas för 
endast tre förskolor. Den lyckade renoveringen av förskolan Kungshöjden innebar att tre avdelningar 
fick husera i lokal Herrgården. Ett intensivt arbete har pågått under året gällande personalärenden. 

Kommunen upphandlade skolskjuts i egen regi och ny skolskjutsorganisation sjösattes i och med 
höstterminens start. 

Svarteborgs rektorsområde fick en ny rektor och organisationsförändring genomfördes där inför 
höstterminens start. Organisationsförändringen innebär att Hällevadsholms skola har årskurs F-3 och 
Centrumskolan i Dingle har årskurs 4-6. Under hösten har en orolig situation eskalerat på 
Hällevadsholms skola. Extra resurser har tilldelats enheten och även andra insatser har genomförts. 
Skolinspektionen beslutade att göra en riktad tillsyn på skolan. 

Projekt Hedekas skola, har pågått under året och resulterat i en fungerande organisation inom alla 
områden. 

Munkedalsskolan, Hedekas och Bruksskolan har fått nya skolgårdar. 

Förskoleklassbarnen har fått simundervisning. 

Elevenkäten på Kungsmarksskolan visade att högre andel elever trivs i skolan, upplever bättre studiero 
och färre kränkningar. Lovskolan har givit goda resultat. Parallellt med lovskolan har även 
simundervisning bedrivits för de elever som inte är simkunniga. Samarbetet med Barnkullen har varit 
lyckat. Det har gett skolan en chans att kunna kommunicera och arbeta med eleverna och deras 
familjer på ett mer utvecklande sätt än tidigare. 

Språkvalsundervisning för åk 6 startades upp på Kungsmarksskolan i och med ny timplan höstterminen 
2018. 

Utvecklingscentrum Munkedal har under året utvecklats mot det som beskrevs som möjligheter i 
samband med att kommunen köpte fastigheten. 

Mycket hög andel av dem som läste yrkesutbildningar vid Kunskapens Hus fick arbete direkt efter 
avslutningen. Skolbibliotek och tillika filialbibliotek på Kunskapens Hus färdigställdes och är i gång. 

Sommarlovsaktiviteterna har varit kvalitativt bra. Elevantalet i Musikskolan gick uppåt under hösten. 

Bidrag från kulturrådet har medfört att kulturskolan under november och december kunnat erbjuda 
gratis kurser i konst, slöjd, origami samt drama. 

Utökningen av personal på fritidsgården har resulterat i en utökning av antal besökande ungdomar. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning  

Resultaträkning (mnkr) 

 
Utfall 2017 Utfall 2018 

Årsbudget 
2018 

Resultat 
2018 

Verksamhetens intäkter 67,494 69,769 46,807 22,962 

Verksamhetens kostnader -277,318 -296,409 -271,196 -25,213 

Nettokostnader -209,825 -226,640 -224,389 -2,250 

Kommunbidrag 216,243 225,657 225,657 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

6,418 -0,983 1,268 -2,250 

Kapitalkostnader -1,218 -1,267 -1,268 0 

Årets resultat 5,200 -2,250 0 -2,250 

 
Sektor Barn och utbildning har för året ett negativt resultat om 2,25 mnkr. Nettokostnadsavvikelsen 
mellan åren 2017 och 2018 är 8 %. En av anledningarna är ökade volymer av barn och elever vilket 
också justerats i kommunbidraget. De externa intäkterna har ökat med 2,3 mnkr i jämförelse med 
2017. Ett oväntat bidrag från Migrationsverket avseende lokalkostnader från 2015 om 1,6 mnkr är en 
del av denna intäktsökning. Detta är också en anledning till att prognosen från oktober avviker från 
sektorns utfall.  

Kostnaderna har ökat med 18,9 mnkr jämfört med föregående år där merparten är personalkostnader. 
Orsaken är att grundskolan har många elevärenden av extraordinär karaktär. Detta har bidragit till att 
skolorna har anställt fler resurser för att skapa individuella lösningar. Verksamheten har också under 
året påbörjat och avslutat arbetet med mångåriga personalärenden som medfört ökade kostnader för 
året.  

Vidare har grundskolan, på grund av trångboddhet på Munkedalsskolan och Bruksskolan, hyrt in sju 
moduler. Hyres- och etableringskostnader för moduler som för året uppgår till ca 2,2 mnkr har varit 
obudgeterade. 

 

Utfall per verksamhet 

Verksamhet 2017 2018 2018 2018 

Barn och Utbildning 
Utfall 
helår 

Utfall 
helår 

Budget 
helår Avvikelse 

  (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) 

Barnomsorg 52,35 54,38 56,81 2,43 

Grundskolan 82,61 95,45 88,70 -6,75 

Särskolan 12,41 10,98 12,60 1,62 

Gymnasieskola 39,26 43,73 44,14 0,41 

Vuxenutbildning 7,09 5,95 5,89 -0,06 

Kultur och fritid 13,00 12,54 12,68 0,14 

Övrig verksamhet 4,33 4,88 4,83 -0,05 

Totaler 211,05 227,91 225,65 2,25 
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Barnomsorg 2 430 tkr  
Barnomsorgen innefattar verksamheterna Öppen förskola, Dagbarnvårdare, Förskola samt Fritidshem 
och har ett årsresultat på 2 430 tkr. En anledning till det gynnsamma resultatet är att antalet köpta 
platser är lägre än förväntat inom pedagogisk omsorg. Fler antal inskrivna barn inom fritidshemmen 
genererar mer intäkter för föräldraavgifter. Öppen förskola har ingått i ett projekt som finansierat stora 
delar av verksamheten. Inom förskola har antalet sålda plaster till andra kommuner varit fler än 
prognostiserat. Bidrag från Migrationsverket för asylsökande barn samt schablon för nyanlända med 
uppehållstillstånd blev 1 000 tkr mer än budgeterat vilket påverkar resultatet för året markant.  
 

Antal barn inom Barnomsorg 2016 2017 2018 

Barnomsorg totalt 968 1008 1072 
Källa: Procapita/Hypergene snitt aprilj och okt. 
 
Antal inskrivna barn i Barnomsorg har ökat med 64 barn i jämförelse med 2017. Verksamhet förskola 
och fritidshem i kommunal regi har ökat med 6 barn respektive 46 barn medan pedagogisk omsorg har 
minskat med 4 barn. Pedagogisk omsorg har gått från 5 till 4 dagbarnvårdare därav minskningen av 
inskrivna barn. Antal köpta platser från fristående aktörer samt andra kommuner har ökat med 16 
barn, från 44 till 60 st i jämförelse med föregående år.  
 
Grundskola – 6 750 tkr 
Det negativa resultatet på 6 750 tkr innefattar verksamheterna förskoleklass och grundskola. 
Verksamheten har under året påbörjat och avslutat arbetet med mångåriga personalärenden som 
medfört ökade kostnader för året. Många elevärenden av extraordinär karaktär har lett till att 
verksamheten har anställt fler resurser för att tillgodose elevernas behov. Färre elever än väntat har 
blivit inskrivna i särskolan. Resurser för dessa elever har då istället belastat grundskolan. Tanken är att 
se över fördelningen av elevpeng för integrerade särskoleelever.  
 
Kostnaderna för datorer överskrider budget med ca 600 tkr för grundskolan. Införandet av 1-1 datorer 
har nu gjorts i årskurserna 1, 4, 7, 8 och 9. Gamla datorer har börjat bytas ut och kostnaderna för 
administration ses över. 
 
Vidare har grundskolan, på grund av ökat elevantal i centrala delarna av Munkedal hyrt in 7 moduler. 
Hyres- och etableringskostnader för dessa moduler uppgår till ca 2,2 mnkr och har varit obudgeterade. 
 

Antal elever inom grundskolan 2016 2017 2018 

Grundskola totalt 1189 1181 1212 
Källa: Procapita/Hypergene snitt april och okt. 
 
Antal elever har ökat med 31 st. i jämförelse med föregående år. Svarteborg har minskat med 11 
samtidigt som övriga skolor i kommunen har ökat. Brukskolan och Munkedalsskolan sticker ut med en 
elevtalsökning på 20 respektive 21 elever.  
 
Särskola 1 620 tkr 
Verksamheten innefattar både grundsärskola och gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan har valt att ha 
elever i egen regi i samarbete med gymnasieskolan och därmed nås ett bättre resursutnyttjande och 
lägre kostnader. Färre elever än väntat har blivit inskrivna i särskolan. Resurser för dessa elever har då 
istället belastat grundskolan. Tanken är att se över fördelningen av elevpeng för integrerade 
särskoleelever. Grundsärskolan har minskat med 1 300 tkr i jämförelse med 2017. 
 

Antal elever inom särskolan 2016 2017 2018 

Grundsärskolan 12 10 10 

Gymnasiesärskolan 15 15 16 
Källa: Procapita/Hypergene april och okt. 

35



30 

 
Gymnasiet 410 tkr 
Gymnasieskolan har ett bra resultat för året om 410 tkr. Ett bidrag som söktes 2015 för lokaler, 
beviljades och betalades ut av Migrationsverket i slutet av året. En intäkt som verksamheten inte 
räknat med. I övrigt inom ram.   
  

Antal elever inom Gymnasiet 2016 2017 2018 

Gymnasieskola totalt 420 430 441 
Källa: Procapita/Hypergene april och okt. 

 
Antal elever som går gymnasiet i annan kommun eller hos annan anordnare är 326 st, en ökning med 
20 elever jämfört med föregående år. Antalet elever som går i kommunens egna gymnasium är 115 st 
varav 23 st. platser säljs till annan kommun. Kommunen egna gymnasium minskade med 10 elever 
jämfört med 2017.   
 

Vuxenutbildning -60 tkr 
Vuxenutbildningen består av verksamheterna Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial Vuxen- och 
påbyggnadsutbildning och Svenska för invandrare (Sfi). Vuxenutbildningen visar för året ett mindre 
underskott om 60 tkr. Verksamheten har ställt iordning lokaler inför start av nya utbildningar och 
därmed haft kostnader för elinstallation, ventilation och byggmaterial. Enheten har tillsammans med 
Lysekil och Sotenäs sökt och beviljats bidrag för Yrkesvux, Lärlingsvux och Trainee inom vården samt 
Lärcentra vilket har varit fördelaktigt. 
 
Kultur och fritid 140 tkr 

Kultur och fritid omfattar verksamheterna Bibliotek, Kultur, Fritid, Turism, Ung Fritid och Musikskola. En 
utökning av föreningsbidrag har skett inför 2018. Dock släpar ansökningarna och administrationen över 
åren, därav enhetens överskott om 140 tkr. 

 

Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

 
Utfall 
2018 

Budget  
2018 

Avvikelse 
2018 

Äskande 
till 2019 

Konst i offentlig miljö 0,061 0,100 0,039 0,039 

Inventarier Barn och 
Utbildning 1,651 1,900 0,249 0,249 

Summa Alla projekt 1,712 2,000 0,288 0,288 

 
Under perioden har det investerats i först och främst möbler till personalutrymmen vid flytt till nya 
lokaler. De nya modulerna på Munkedalsskolan och Bruksskolan har försetts med klassuppsättningar. 
Utbildningen Trädgård och anläggning har startat upp och investeringar av maskiner har därför gjorts. 
 
Kungshöjdens förskola har under årets genomgått en ombyggnation där upprustning av gamla 
inventarier gjordes innan inflyttning. Även komplettering av inventarier för att tillgodose förskolans 
verksamhet gjordes när förskolorna Ugglan och Grävlingen slogs ihop till en gemensam enhet. 
 
Upprustning av skyltar på kulturhistoriska platser har gjorts samt skyltar till turistbyrån har 
införskaffats. Även ljusrampen till konstväggen i Forum är utbytt. 
 
Sektorn äskar över 288 tkr från 2018 till 2019 fördelat på projekten; Kultur 95 tkr, Konst i offentlig 
miljö 39 tkr, Inventarier BoU: 154 tkr 
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 Jan - Dec 
2016 

Jan - Dec 
2017 

Jan - Dec 
2018 

Bidrag -3,122 -3,144 -3,048 

Köp av huvudverksamhet -43,131 -48,324 -50,780 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -163,8 -184,084 -202,806 

Lokal- och markhyror -3,343 -1,765 -2,998 

Bränsle, energi, vatten -0,353 -0,574 -0,886 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -5,694 -10,282 -5,084 

Konsultkostnader -0,252 -0,697 -1,037 

Kapitalkostnader -0,917 -1,218 -1,267 

Övriga kostnader -27,989 -28,439 -29,758 

Summa Kostnadsutveckling -248,6 -278,527 -297,664 

 
Personalkostnaderna har ökat med 18,8 mnkr jämfört med föregående år. Grundskolan står för den 
mest betydande ökningen mellan åren om 11 mnkr. Verksamheten har under året påbörjat och 
avslutat arbetet med mångåriga personalärenden som medfört ökade kostnader för året. En ökning av 
specialanpassade lösningar för elever med särskilda behov har bidragit till att personalkostnaderna har 
eskalerat. Även Gymnasiets kostnader har ökat, 4 mnkr i jämförelse med föregående år. Köp av 
huvudverksamhet har ökat med 2,5 mnkr där köp av gymnasieplatser står för merparten. Höjningen av 
kostnaden för lokal- och markhyror kan härledas till införskaffandet av 3 nya moduler. 

Intäktsutveckling (mnkr) 

 Jan - Dec 
2016 

Jan - Dec 
2017 

Jan - Dec 
2018 

Externa intäkter 40,183 64,437 67,038 

- Taxor och avgifter 7,774 7,943 7,824 

- Bidrag 27,205 50,881 50,541 

- Övriga intäkter 5,204 5,613 8,673 

Interna intäkter 4,455 3,057 2,731 

Kommunbidrag 207,913 216,243 225,657 

Summa intäktsutveckling 252,551 283,736 295,426 

 

Externa bidrag har minskat något i jämförelse med föregående år, ca 340 tkr. Sektorn ser nu att 
Migrationsverket har kommit ikapp med sina utbetalningar och har stabiliserats i jämförelse med 2016 
och 2017. Övriga intäkter i form av försäljning av barn- och elevplatser inklusive elevstöd till andra 
kommuner har ökat med 3 mnkr i förhållande till 2017. Kommunbidraget har ökat med ca 9,4 mnkr 
jämfört med 2017 vilket kan sammanfattas med lönerevisionen och resurstilldelning för volymökningar 
av barn- och elevantal. 
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Måluppfyllelse 

1.1 Resultatmål BoU: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som gäller trygghet 
och hälsa på lika villkor. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar:  
Centrala elevhälsan Under perioden har Elevhälsans personal arbetat med fokus att öka det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet på skolorna. Detta har inneburit fortbildning samt en inventering av arbetet på skolorna som idag 
är förebyggande och hälsofrämjande. Inventeringen visar på många goda exempel men det finns fortfarande en del 
arbete kvar innan elevhälsan främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande enligt författningens krav. 

Förskola Förskolorna ser i föräldraenkäterna, som genomfördes i våras, att föräldrarna känner oro över 
personalomsättningen men samtidigt har samtliga föräldrar svarat positivt på frågan hur föräldrarna upplever att barnet 
trivs. Överlag visar barnintervjuerna att barnen känner sig trygga och glada och slutsatsen är att de gärna vill gå till 
förskolan. Varje avdelning arbetar med plan mot kränkande behandling där de undersöker risker, analyserar, genomför 
åtgärder, följer upp och utvärderar. Planen finns nu i Unikum och man kan där arbeta i verktyget Reflektion/analys. 
Arbetet blir på så sätt mer levande och förankrat. 

All personal arbetar med att utveckla barnens språkliga förmågor och sociala samspel för att motverka konflikter mellan 
barnen. Personalen har haft tre handledningstillfällen under hösten med fokus på värdegrund och kommunikation för att 
förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

Hälsa är också en del i arbetet kring måltidspedagogik och samarbetet mellan kostenheten och pedagoger har fördjupats. 

Grundskola Utifrån svaren på vårens enkäter kan man se att både elever, föräldrar och personal upplever att 
grundskolorna i kommunen har en trygg och säker verksamhet i stor utsträckning. Arbetsron på lektionerna är dock ett 
område som det kontinuerligt arbetas vidare med. För de barn som har fritidsomsorg kan man via elevsvaren se att det 
under fritidstid finns barn som känner oro för äldre kamrater. 

Från och med hösten 2018 är en omorganisation gjord med stadieindelade skolor i Svarteborg. I Hällevadsholm går 
årskurs F-3 och på Centrumskolan går årskurs 4-6. 

Arbetet med värdegrund och likabehandling/trygghet är prioriterat arbete under hösten på alla enheter. 

Högstadieskolan har en fungerande elevhälsa med EHT-träffar varje vecka och det förebyggande arbetet står alltid med 
på agendan. Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 8 och rapporterar till EHT från dessa individuella 
intervjuer med eleverna. Täta uppföljningsmöten sker med elever och dess vårdnadshavare om elevers skolfrånvaro är 
hög. Fortsatt arbete med ELOF-planen är prioriterat och att ha ett fortsatt bra samarbete med IFO. Kuratorn på 
Kungsmarksskolan har arbetat med tjej- och killgrupper i syfte att skapa trygghet på skolan. 

Gymnasie- och Vuxenutbildning Vid egen mätning på Kunskapens Hus 2018 trivdes 83% av eleverna mycket bra eller 
bra. Lägger man till dem som trivs ganska bra också så blir det totalt 100%. Positivt att det är så många som känner 
trivsel på skolan. ELOF-planen har börjat användas även på gymnasienivå. 

Anmälan om kränkande behandling finns nu i det digitala verktyget KB Process (Draftit) för förskola till vuxenutbildning. 
Detta för att göra arbetet mer rättssäkert, levande och systematiskt. 

 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Skolinspektionens/egen mätning (%) 91 % 92 % 

 
Egen mätning i mars 2018 visade att 91% av eleverna trivdes bra eller mycket bra i grundskolans lägre åldrar. I 
högstadiet var det 87% som trivdes i skolan. Lägger man ihop högstadieskolan med skolorna i de lägre åldrarna blir det 
91,5% som känner sig trygga i skolan. Vårdnadshavarna har liknande uppfattning. Fritidsbarnen kan känna lite oro inför 
de äldre barnen. Svarteborgs rektorsområde har inte genomfört enkäterna på grund av omorganisation och 
personalombyten. 
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2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Kommunen har satsat på hälsoarbetet och hälsoinspiratörerna på förskolor och skolor lyfter fram 
föreläsningar och träningsmöjligheter för sina kollegor. Förskolorna och skolorna arbetar för att vara en del i miljöarbetet. 
Många avdelningar och klasser är delaktiga på Håll Sverige Rents aktivitet Skräpplockardagarna. Avdelningar och klasser 
har även deltagit i Kartongmatchen och Batterijakten. Centrumskolan vann förstapris i Batterijakten och vann en stor 
summa pengar. Barnen upplever det som positivt att få vara delaktiga i miljöarbetet. 

Förskolorna har en miljöplan utifrån arbetet kring att skapa en giftfri förskola. Endast miljömärkta leksaker och möbler 
köps in. All gammal elektronik har rensats bort. Förskolorna tar inte emot gamla leksaker då materialet inte kan säkras. 
Vid inköp tänker förskolorna på att undvika plast, tänka hållbart och även att samarbeta över avdelningarna med det 
material som köps in. 

Personalen källsorterar tillsammans med barnen och källsorteringen står väl synligt i den gemensamma matsalen. 

Flera avdelningar har arbetat med Måltidspedagogik, där det förekommer samtal om en hållbar livsstil. Förskolorna har en 
god kosthållning med varierad kost och mycket grönt. Det serveras också vegetarisk mat vissa dagar. Varje skola har 
också en hälsoinspiratör. 

Två enheter är certifierade enligt Grön Flagg men för övrigt arbetas det inte med att fler enheter ska bli certifierade. Det 
pågår ett aktivt miljöarbete på andra sätt inom samtliga enheter. 

 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Enheter på förskolor och skolor ska påbörja certifiering utifrån "grön flagg" 0 4 

 
 
3.1 Resultatmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Förskolorna har fokuserat sitt arbete på språkutveckling utifrån Språkplanen då de sett ett behov i 
barngruppen att arbeta språkförberedande inför förskoleklass. Dessa barn har nu testats och resultaten visar att antalet 
barn som klarar Stanine-testet har ökat tack vare det medvetna språkarbetet. Samverkansdagen från F-3 gav alla en bild 
av hur läget ser ut utifrån Stanine och gav ett kollegialt lärande utifrån tankar om förbättringsåtgärder såsom att utveckla 
arbetet kring bokstäver. 

Man kan i resultaten utläsa att flera barn hade en bra fonologisk medvetenhet redan vid det första testet som 
genomfördes i september. Efter andra testet i december, då de som hade ett lågt värde testades om, hade de flesta höjt 
sig. En andel av de barn som fortfarande låg under Stanine-värdet efter andra testomgången är andraspråkselever med 
annat modersmål än svenska. Utifrån resultaten kan man också utläsa att ett högt resultat är kopplat till 
förskollärartätheten och ett lägre vid hög personalomsättning. 

Kommunens Språkplan revideras varje år. Syftet med språkplanen är att ge alla barn i Munkedals kommun en likvärdig 
grund för att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Språkombud finns på varje avdelning och de deltar på två 
språkombudsträffar per termin med logoped och specialpedagog och utvecklar språkarbetet och detta har lett till en 
likvärdighet i kommunen vilket var syftet. Under hösten har två pedagoger som läst till Läs-, skriv- och språkutvecklare 
via högskolan varit delaktiga i planeringen av träffarna. Dessa två pedagoger har även gjort en enkät om vårt 
kartläggningsmaterial TRAS för att följa upp hur vi använder materialet och sedan utvärdera materialet. Språklust 
används på alla förskolorna och flera av avdelningarna har haft kvalitetsarbete som fokuserat på språket, bland annat har 
det arbetats mycket med flerspråkighet. 

Förskolorna har en gemensam fortbildningsplan. På en av fortbildningsdagarna erbjöd Resursteamet i kommunen en 
föreläsning om TAKK som ett led i att öka användandet av tecken som stöd på förskolorna. 

Barnhälsomöten genomförs en gång per termin. På dessa träffar deltar en personal från varje avdelning och de träffar 
logoped och specialpedagog. Ett tema för mötet presenteras av logoped och specialpedagog, men personalen har 
möjlighet att lyfta egna frågor från verksamheten. 

Det har tidigare varit svårt att rekrytera förskollärare, vilket påverkar kvalitén i vår verksamhet. Vikarierna är ofta 
obehöriga. Ett arbete pågår med att införa en vikarieintroduktion för att ge vikarierna fortbildning i bemötande och 
förhållningssätt. Men arbetet med fria arbetskläder, fria pedagogiska måltider och vårt fortbildningsutbud har resulterat i 
att förskollärare i högre grad söker sig till kommunen. 

Vi har tagit emot barnskötarpraktikanter och VFU elever på många avdelningar för att skapa ett intresse av att arbeta hos 
oss. 
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Vi har skapat en vikarieintroduktion i samarbete med några pedagoger som läst ICDP nivå 2 för att öka kvalitén i 
bemötande och förhållningssätt hos de unga och outbildade vikarier som kommer in i verksamheten. 

Arbetet kring läroplanen i lärgrupper fortsätter på förskolan, vilket kommer att leda till större kunskap kring förskolans 
uppdrag även för de som inte är förskollärare och kommer också med stor sannolikhet skapa bättre förståelse för 
språkplan och andra planer kopplade till uppdraget. 

 

 
Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Andel barn som uppnår minst fyra i Stanine test i förskoleklass. (%). 89 % 95 % 

 
Resultat visar på att 89% ligger över 4 på skalan vilket är ökning från föregående år med 24%. 

I Hedekas låg 100% över 4 på skalan vid testet. På Bruksskolan var det 88% som hade ett värde på 4 eller över. I 
Svarteborg var det 77% av de testade barnen som låg på 4 eller över. Munkedalsskolan hade ett värde som låg på 90% 
över godkänt och vid test i december låg värdet på 98,5%. 
 
 
3.2 Resultatmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna utbildningar som 
matchar det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet. 

Status: I hög grad uppfyllt  
Kommentar: Under höstterminen startar vuxenutbildningen åtta yrkesutbildningar mot sju under vårterminen. 

De senaste åren har Munkedals kommun tagit emot ett stort antal nyanlända. Kunskapens Hus har lagt ner mycket tid 
och resurser på att starta ett antal nya yrkesutbildningar. Detta har gjorts i samarbete med Arbetsförmedlingen, 
Fyrbodals kompetensplattform samt direktkontakter med det lokala näringslivet. På detta sätt säkerhetsställs att det finns 
möjlighet till anställning efter avslutad utbildning. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än) 20 >2017 

 
Kunskapens Hus har fler än 100 vuxenstuderanden och har 20 fler platser i år jämfört med föregående år. 

 
 
7.1 Resultatmål BoU: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i samtliga delar av 
kommunen i form av allaktivitetshus. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Under första halvåret 2018 har en fritidsledare varit anställd inom Ung Fritid med fokus på aktiviteter i 
Dingle. Fritidsledaren har samarbetet med Samhällsföreningens mötesplats "Grottan" och Kunskapens Hus i Dingle. Ett 
flertal aktiviteter har genomförts med en bra uppslutning. Inför framtiden har Kultur och Fritid sökt medel från 
Länsstyrelsen för fortsatt arbete med samma upplägg. Ett flertal dialogmöten med kommunens olika föreningar har 
genomförts. Vi har inte nått målet att samla alla aktiviteter i ett och samma hus.  Däremot har en mängd aktiviteter 
erbjudits på flera ställen runt om i kommunen som t ex kulturskolan, fritidsgården, biblioteken, Forum och alla 
föreningars engagemang. 
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 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården. 126 200 

Kommentar:  
Två föreningar har haft regelbunden verksamhet i Örekilsgården. Dessutom har några privatpersoner 
hyrt lokalen för barnkalas. 

Antal utvecklingsmöten med föreningslivet. 3 2 

Kommentar:  
Dialogmöten har genomförts med ungdoms- och idrottsföreningar samt "övriga föreningar" i 
kommunen. Dessa kommer att fortsätta under 2019. 

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 0 1 

Kommentar:  
Arbetet med allaktivitetshus står tillbaka på grund av fokusering på idrottshall. 

 
 
 
7.2 Resultatmål BoU: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Inför sommaren 2018 gav kommunen ut besöksmagasinet "Grejen med Munkedal". Målet var att stimulera 
invånare till att upptäcka sin hembygd samt informera besökare utifrån. Magasinet har fått mycket stor uppmärksamhet 
och uppskattats av i stort sett alla. Under hösten har "Grejen med Munkedal" utökats så att det även finns information på 
kommunens hemsida och på Facebook. 

Turistinformationen är flyttad från Rasta i Håby till Medborgarcentrum i Forum. Första turistsäsongen är avslutad och det 
har varit positivt. Arbetet fortsätter med fokus på skyltning som tydligt informerar var Turistinformationen i kommunen är 
placerad. Fyra InfoPoints är också på plats i Hedekas, Hällevadsholm, Håby och centrala Munkedal. 

Genom deltagande i projektet "Stärkt lokal attraktionskraft" har enheten förvärvat ny kunskap kring medborgardialog. 
Marknadsföringsgruppen arbetar med att genom Besöksnäring och Turism ta fram material i byggandet av varumärke 
utifrån att Munkedal är en "Friluftskommun/Out-door area". Arbetet har lett till en reklamfri Turisttidning samt en 
turistkarta. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på dessa 
och koppla till Platser berättar 

0 
200 

Kommentar: 
Ambitionen är att under 2019 lära in hur mätning genomförs via YouTube-kanalen som QR-koderna är 
kopplade till 

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen 
sidstatistik 

867 
300 

Kommentar:  
Tidigare mätningar har ej gjorts. Mål för 2018 är beräknad från en önskad besöksfrekvens. Målet 
uppnått med råge. 
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8.1 Resultatmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Trots att trenden för betygen där alla ska ha minst godkänt i alla kurser i årskurs 9 visar på sämre siffror 
än förra året kan man ändå se att andelen som kommer in på gymnasiet har ökat från 68,9% till 76,07%. Kunskaperna i 
svenska och matematik har ökat för årskurs 6. Mycket tid har satsats på att följa Språkplanen både på förskolan och i 
skolan. Detta kan man se i Stanine-testerna som görs i förskoleklass, de nationella proven för årskurs 3 och betygen för 
årskurs 6. 

Familjecentralen kommer att erbjuda stöd till föräldrar som har barn i skolåldern, detta sker i samarbete med personal 
från socialtjänsten. Det har gjorts en kartläggning av kommunens föräldrastöd som visat på brister i stöd till föräldrar 
vars barn är äldre än 6 år. Tillsammans med BVC ombesörjer Familjecentralen att alla föräldrar får en bok om 
föräldraskap i samband med 5-årskontrollen. 

De gymnasieskolor som Munkedal har i egen regi är Processtekniska Gymnasiet och IM-programmet. Efter avslutat 
gymnasieprogram på process är i stort sätt 100% anställningsbara. På IM-programmet är det en stor del nyanlända som 
kan behöva ytterligare utbildningstid. 

 

 

 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens 
aktivitetsansvar 

8 80 

Kommentar:  
Alla IM-elever är inskrivna under kommunens aktivitetsansvar. Om vi bortser från de som går på IM-
programmet är det endast ett fåtal elever som är inskrivna i aktivitetsansvaret. Under 2018 har Dua-
arbetet utvecklats. Representanter från Arbetsförmedlingen, socialtjänst, AME och Kunskapens Hus 
träffas regelbundet för att kartlägga och erbjuda relevanta åtgärder för nämnd ungdomsgrupp. 

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%) 59,80 % 70.00 % 

Kommentar: 
Enligt Hypergene är vi ganska långt ifrån målet på 70% vad gäller att alla i årskurs 6 ska ha godkänt i 
alla ämnen. Trenden är nedåtgående då vi de två tidigare åren har legat runt 63%. Glädjande är dock 
att andel elever som uppnått E i matematik är 90,2% och i svenska 91,8%, vilket är en uppåtgående 
trend 

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 54,7 % 80.00 % 

Kommentar:  
Enligt Hypergene har vi en lägre andel elever än förra året som har godkänt i alla ämnen. Däremot 
har andelen elever som har gymnasiebehörighet ökat från förra årets 68,9% till 76% i år. 

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år 70,00% 75.00 % 

Kommentar:  
De gymnasieskolor som Munkedal har i egen regi är Processtekniska Gymnasiet och IM- programmet. 
Efter avslutat gymnasieprogram på Processtekniska är i stort sätt 100% anställningsbara. På IM- 
programmet är det en stor del nyanlända som kan behöva ytterligare utbildningstid. Under 2018 har 
Munkedals IM- program utökat och utvecklat IM-yrkes, vilket innebär att fler elever kan bli 
anställningsbara. 
På IM-programmet är det en stor del nyanlända som kan behöva ytterligare utbildningstid. När det 
gäller yrkesvux-utbildningar så hade cirka 85% någon form av anställning i samband med avslutad 
utbildning. En av de viktigaste förutsättningarna för ett gott studieresultat är elevernas närvaro. Detta 
har det arbetats aktivt med och det har även utarbetats en handlingsplan som ett komplement till 
Elof-planen. 
Munkedal ligger något under riksgenomsnittet för elever med gymnasieexamen efter fyra år. 
Riksutfallet är 71,5%. Tyvärr är det en nedåtgående trend då vi förra året hade 73% med 
gymnasieexamen efter fyra år. 
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Framtid 
 
Sektorns framtida utmaningar är att: 

-verkställa ny förvaltningsorganisation samt arbeta ihop förvaltningen med ny politisk organisation och 
påbörja arbetet med ny målprocess. 

-behålla behöriga lärare inom förskola och skola samt kunna rekrytera när vakanser uppstår. Även 
rekrytera legitimerade fritidspedagoger då detta blir ett krav 2019. 

-höja resultaten, kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i kommunen utifrån tilldelade resurser 

-höja den digitala kompetensen och förtäta med digitala verktyg 

-de insatser för nyanländas lärande som gjorts också består och gör skillnad framåt. 

- kompetensen bibehålls samt utvecklas 

-få till ett genomgripande systematiskt arbete på alla nivåer inom samtliga verksamhetsformer. 

-ombyggnationer, tillbyggnader och nybyggnader av skolor och förskolor blir anpassade till behov och 
volym 

-fortsatt utveckla samverkan med socialtjänst och andra aktörer som BVC, polis med flera i syfte att 
arbeta preventivt och få till tidiga insatser 

-vidare utveckla Utvecklingscentrum Munkedal. 

-medverka till inkludering/integration 

-arbetet med att minska sjukfrånvaron på de enheter som har höga sjuktal 

-budget i balans 

-skapa yrkesutbildningar som matchar arbetsmarknaden 

-komma tillrätta med den segregation som uppstått på en del förskolor 

- implementera den reviderade läroplanen inom förskolan som kommer träda i kraft från juli 2019. 

- under våren arbeta fram ytterligare förslag till riktlinjer för föreningsbidragen. 

-utveckla samarbetet mellan skolbibliotek, kulturskolan och skolan. 
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Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

APT, LOKSAM, skyddsronder och brandöversyn har genomförts på enheterna enligt upprättat årshjul. 

Personalen på fritids har framfört att de önskar kunna medverka på APT fullt ut vilket medfört att APT 
planeras att förläggas kvällstid alternativt att vikarier sätts in. APT har en stående arbetsmiljöpunkt på 
dagordningen. Flera enheter har utvecklat upplägget och innehållet på APT i syfte att skapa delaktighet 
och engagemang. HLR- och brandutbildning genomförs för personalen var tredje år. Några 
uppföljningsinsatser gjordes under året på grund av eftersläpning. Nästa tillfälle blir 2020. Tillbuden på 
träningsskolan har minskat efter anpassningar av lärmiljön. 75% av inrapporterade tillbud och 
skadeanmälningar gällande personal handlar om hot och våld på grund av elevers frustration. 
Träningsskolan toppar statistiken. Förskolorna står för flest Inrapporterade skadeanmälningar gällande 
barn och då handlar det mestadels om slag, fall och stötskador. Önnebacka har flest inrapporterade 
anmälningar därefter kommer skolor F-6. 

Miljö och hälsa genomförde inspektioner som visade på brister främst gällande lokaler. Den 
psykosociala enkäten som genomfördes i höstas har presenterats och hanterats på APT. Utifrån 
medarbetarsamtal har det visat sig att på förskolorna i centrum och söder är det vikarieanskaffning och 
inskolningar som är stressande moment. Brandbilen en avdelning i Dingle vilken har undermåliga 
lokaler. Hög trappa för att komma upp till andra våningen där avdelningen ligger. Rummen är i fil, 
vilket gör att det inte går att stänga mellan rummen. Utemiljön är en parkeringsplats, och inte 
inhägnad. Arbetsplatsen är svårarbetad och ineffektiv. 

Nya miljöer på skolgårdarna har upprättats på Munkedalsskolan, Bruksskolan och Hedekas skola. 
Moduler sattes upp vid Munkedalsskolan och Bruksskolan inför skolstarten. Personalen på Önnebacka 
förskola har fått handledning under temat värdegrund och kommunikation som ett led i att förbättra 
den psykosociala arbetsmiljön. SAM föreläsning och träningspass är planerat att genomföras på flera 
enheter. Utbildning i Våld och hot för all personal inom BoU ska planeras inför 2019. Kunskapens Hus 
genomförde den i början av höstterminen. 

APT, LOKSAM, skyddsronder och brandöversyn har genomförts på enheterna enligt upprättat årshjul. 

Personalen på fritids har framfört att de önskar kunna medverka på APT fullt ut vilket medfört att APT 
planeras att förläggas kvällstid alternativt att vikarier sätts in. APT har en stående arbetsmiljöpunkt på 
dagordningen. Flera enheter har utvecklat upplägget och innehållet på APT i syfte att skapa delaktighet 
och engagemang. HLR- och brandutbildning genomförs för personalen var tredje år. Några 
uppföljningsinsatser gjordes under året på grund av eftersläpning. Nästa tillfälle blir 2020. Tillbuden på 
träningsskolan har minskat efter anpassningar av lärmiljön. 75% av inrapporterade tillbud och 
skadeanmälningar gällande personal handlar om hot och våld på grund av elevers frustration. 
Träningsskolan toppar statistiken. Förskolorna står för flest Inrapporterade skadeanmälningar gällande 
barn och då handlar det mestadels om slag, fall och stötskador. Önnebacka har flest inrapporterade 
anmälningar därefter kommer skolor F-6. 

Miljö och hälsa genomförde inspektioner som visade på brister främst gällande lokaler. Den 
psykosociala enkäten som genomfördes i höstas har presenterats och hanterats på APT. Utifrån 
medarbetarsamtal har det visat sig att på förskolorna i centrum och söder är det vikarieanskaffning och 
inskolningar som är stressande moment. Brandbilen en avdelning i Dingle vilken har undermåliga 
lokaler. Hög trappa för att komma upp till andra våningen där avdelningen ligger. Rummen är i fil, 
vilket gör att det inte går att stänga mellan rummen. Utemiljön är en parkeringsplats, och inte 
inhägnad. Arbetsplatsen är svårarbetad och ineffektiv. 

Nya miljöer på skolgårdarna har upprättats på Munkedalsskolan, Bruksskolan och Hedekas skola. 
Moduler sattes upp vid Munkedalsskolan och Bruksskolan inför skolstarten. Personalen på Önnebacka 
förskola har fått handledning under temat värdegrund och kommunikation som ett led i att förbättra 
den psykosociala arbetsmiljön. SAM föreläsning och träningspass är planerat att genomföras på flera 
enheter. Utbildning i Våld och hot för all personal inom BoU ska planeras inför 2019. Kunskapens Hus 
genomförde den i början av höstterminen. 
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Ohälsa 

Nyckeltal ohälsa 

 Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

6,61 % 5,34 % 
 

Trots en ovanligt influensaintensiv period under årets första månader har ändå ohälsotalet minskat för 
sektorn i sin helhet. Cheferna tillsammans med HR har under året arbetat kraftfullt med mångåriga 
ärenden med målbilden att kunna avsluta dessa. Företagshälsovården har också varit inkopplad för att 
stödja samt genomföra arbetsförmågebedömningar. Insatserna under året har visat resultat genom att 
ohälsotalen minskat markant. Förskolor norr har låg sjukfrånvaro i jämförelse med övriga förskolor i 
kommunen. Området har en hög andel behöriga förskollärare samt en högre grundbemanning än 
övriga enheter. Sjukfrånvaron är högre i de arbetsgrupper som arbetar med barn och elever i de lägre 
åldrarna. Det är mycket hög andel kvinnliga medarbetare i dessa arbetsgrupper. Det florerar mer 
sjukdomar bland barnen i de lägre åldrarna. 

 
Jämställdhet 
Kungsmarksskolan och Kunskapens Hus har en jämlik fördelning mellan män och kvinnor vilket verkar 
vara en fördel i rekryteringssammanhang. Jämställdhet är alltid aktuellt att utveckla inom förskolan. 
Förskolorna arbetar utifrån Jämställdhetsplanen för förskolorna. Det handlar om att ge barnen 
möjligheter, utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster genom att vidga rollerna för barnen, 
inte se flickor och pojkar som varandras motsatser. Förskolepersonal ska särskilt uppmärksamma 
situationer och tillfällen när det faktiskt är jämställt för att arbeta oftare med framgångsrika situationer. 
Manliga förebilder är något som eftersträvas inom förskolan, under året har det varit 7 manliga 
vikarier. Inom grundskolorna F-6 är fördelningen ca 20% män och 80%kvinnor men ändå en god 
fördelning åldersmässigt. Centrala resursen har hög andel kvinnor och ytterst få manliga sökande på 
tjänster. 

 

Medarbetare/personalstruktur 

Åldersstrukturen är blandad på de flesta enheterna vilket är en styrka. Det blir bättre dynamik i 
arbetslagen. De med lång erfarenhet tillsammans med nyutbildad personal är bra förutsättningar för 
utveckling av verksamheterna. Enheter med hög åldersstruktur blir mer sårbara om många går i 
pension ungefär samtidigt. Positivt med ett normalt flöde av avgångar och tillsättningar. På 
Kunskapens hus har de anställts en del pensionärer vilket på sikt inte är en hållbar lösning men har 
kortsiktigt varit en fantastisk tillgång. Vid omställningar p.g.a. vikande elevunderlag kan det vara 
positivt med visstidsanställda pensionärer. Antal årsarbetare har ökat med 46 under året. 
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Intern kontroll 

ELOF-PLANEN 

Enligt resursteamets analyser fungerar arbetet enligt Elofplanen i varierad grad på de olika enheterna. 
En enhet har exempelvis ännu inte påbörjat frånvarohanteringen elektroniskt. Målet bör därför kvarstå. 
Planen är under revidering i början av 2019. För F-6 är en vinst i att uppmärksamma föräldrar tidigt 
när elever har 20 % frånvaro. Frånvaron minskar omedelbart drastiskt. På högstadiet har 70 elever 
över 20 % frånvaro trots åtgärder enligt planen. Arbetet med att öka skolnärvaron behöver därför 
utvecklas vidare. 

SAMVERKAN SKOLA SOCIALTJÄNST 

Samverkan med socialtjänsten har upplevts positivt av såväl resursteamet som träningsskolans 
personal. En samverkansträff mellan rektorer, elevhälsa och socialtjänst har genomförts och resulterat i 
en samverkansinsats på familjecentralen. Samarbetet har förbättrats och har varit ett stort stöd i vid 
krishantering. Medverkan på APT på hösten uteblev på en av förskolorna men planeras för våren 2019. 
I övrigt fungerar det enligt den lagda planen. 

REKRYTERA BEHÖRIG PERSONAL 

Resursteamet har behörig personal på alla tjänster. Inom träningsskolan har det varit svårt att 
rekrytera behörig personal men det finns en behörig lärare i varje grupp. Inom skolan är 91 % behöriga 
i de ämnen de undervisar i. Det finns 20 % legitimerade fritidspedagoger. Övergripande insatser görs 
på kommunnivå för att rekrytera behörig personal med bl.a. arbetskläder och fria pedagogiska måltider 
inom förskolan. Lokalt pågår ett arbete kring arbetsmiljö för att skapa en attraktiv arbetsplats. Ser 
större möjligheter att rekrytera behörig personal till enheter om det kan tillskapas ändamålsenliga 
lokaler. Visst intresse har visat sig från personal i närliggande kommuner utifrån perspektiv som kläder, 
måltider, fortbildning och mindre barngrupper. Under hösten har det varit svårt att rekrytera behörig 
personal i Hedekas. Två vakanta tjänster har inte kunnat tillsättas. En av anledningarna tros vara att 
det är svårt att rekrytera behöriga lärare under pågående läsår. Ett försök att lösa situationen är att 
rekrytera annan typ av personal som på annat sätt kan stötta upp i verksamheten. Rekrytering av 
behöriga lärare är inget problem i dagsläget på Kungsmarksskolan. Det har varit svårt att få behöriga 
lärare till processutbildningarna. Speciellt i ämnen matematik och teknik samt specifika processkurser 
En av anledningarna är löneläget samt konkurrens mellan kommuner. Det är svårt att leva upp till 
branschens behov. Att rekrytera behöriga förskollärare har inte varit några problem för området i 
Svarteborg. 
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Bilaga 4 

 

 

Period: December    År: 2018    Organisation: Sektor Omsorg 

Bokslutsrapport  
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Verksamhetsbeskrivning 
Sektor omsorg samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd under sig. 
Sektorns primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de utmaningar socialtjänsten står inför och lever med. 

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL 
(socialtjänstlagen) för barn 0–21 år, familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i samverkan med 
primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen har även en enhet som arbetar med 
myndighetsfrågor gällande integration. Avdelningen består av en avdelningschef, 1: sekreterare, socialsekreterare, 
familjebehandlare och kuratorer, totalt är avdelningen 34 medarbetare. 

Avdelning Stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri, 
integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en avdelningschef och fyra enhetschefer samt ca 
140 anställda. 

Avdelning Vård och äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, vård- och 
omsorgsboende, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd. Avdelningen leds av 
avdelningschefen och 10 enhetschefer och har över 300 anställda. 

 

Viktiga händelser 
 
Inom avdelning Stöd: 
 
Ny enhetschef på Arbetsmarknadsenheten under 2018. 

Kommunens PUT boende har avvecklats fullt ut och stängt, viss personalkostnad har belastat verksamheten under 
2018. 

Personer inom socialpsykiatrin och LSS har tillsammans med personal gått på teaterlektioner och varit på 
studiebesök på Regionteatern. Under hösten har fem fulla föreställningar genomförts på temat Tillhörig.  

En verksamhet inom LSS gruppboende har utökat sin verksamhet från sovandejour till vakennatt för att möta det 
ökade behovet hos brukare. 

Två Lex Sara har skrivits på avdelningen. En inom LSS och en inom AME. Båda är utredda och beslut har fattats 
utav myndighetutskottet. Den inom AME ansågs utagerad och ingen ytterligare åtgärd krävdes. Den inom LSS 
ansågs allvarligare och gick vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Där konstaterades det att 
kommunen agerat korrekt efter händelsen uppdagats. 

Ytterligare IVO anmälan är gjord till följd av ett icke verkställt beslut inom ledsagarservice. Ett förslag om vite på 
100 tkr är överlämnat till förvaltningsdomstolen. 

En inspektion har genomförts av IVO på stödboendet. Rapporten kommer att komma under 2019.  

Beslut har fattats och arbetet är påbörjat med en flytt av delar av Arbetsmarknadsenheten till jobbecenter i Dingle. 

En brukare inom personlig assistans har efter sjukdom avlidit och verksamheten har arbetat med att ställa om 
personal mm. 
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Inom avdelning Vård och Äldreomsorg; 

Mer sjukvård bedrivs i ordinärt boende och dessutom mer avancerad vård. Hemtjänsten utför i genomsnitt 300 fler 
delegerade HSL timmar per månad jämfört med 2017. 

En verksamhetsutvecklare har anställts för att framförallt arbeta med patientsäkerhet. Digital läkemedelssignering 
är en viktig satsning som genomförts för att öka patientsäkerheten. Ny enhetschef till Hemsjukvården har 
rekryterats och påbörjat sin anställning. 

Under 2018 arbetade man fram en åtgärdsplan som beskriver möjliga verksamhetsanpassningar för att nå budget i 
balans inom hemtjänsten. En del är att revidera styrdokument för biståndsbedömning. Uppföljning och 
återrapportering kommer ske under första kvartalet 2019.  

I september började kommunerna tillsammans med Västra Götalandsregionen tillämpa den nya lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med lagen är också att enskilda som bedöms 
som utskrivningsklara inte ska vårdas på sjukhus i onödan. Enligt lagen ska därför kommunen ta över 
betalningsansvaret för patienter som tre veckodagar efter att de har bedömts som utskrivningsklara fortfarande är 
kvar på sjukhus. Tidigare inträdde betalningsansvaret efter fem vardagar. 

Genom kompetenssamverkan SML har 24 medarbetare inom VoÄ och Stöd gått handledarutbildning 100 p. Flera 
fördjupningskurser har genomförts under året, bland annat i demens, specialpedagogik, palliativ vård, psykiatri 
samt IT i vård och omsorg. Samtliga kurser ger gymnasiepoäng. 

Chef i beredskap har införts inom avdelningarna Vård och äldreomsorg och stöd. Det innebär att medarbetare som 
arbetar på obekväm arbetstid alltid har möjlighet att kontakta en chef om det behövs, och att cheferna får 
möjlighet att vara helt lediga. 

Inom avdelning Individ och familjeomsorg: 

Familjecentralen "Skatten" har flyttat till nya lokaler på Bruksvägen vilket förbättrat arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av socialsekreterarnas arbetssituation och öppnade ett ärende kring att 
det saknades samtalsrum till socialsekreterarna. Svaret till arbetsmiljöverket är att två nya samtalsrum på 
skapades på IFO's våningsplan samt fyra rum på entréplan kommer byggas om till samtalsrum åt IFO. 

Som en åtgärd att komma ner i kostnader sa avdelningen under hösten upp avtalen med samtliga konsulter. De 
har arbetat som enhetschefer då avdelningen har haft svårt att rekrytera dessa tjänster. 

Avdelningen har färre ärenden när det gäller ensamkommande barn, på grund av att de uppnått 18 års ålder och 
fallit inom ramen för annan huvudman (Migrationsverket), förenats med sin familj eller flyttat av annan anledning. 
Detta har gjort att de två tjänster som avslutats under 2018 inte kommer att tillsättas. 

Har tillsammans med Arbetsmarknadsenheten startat upp ett nytt projekt, Steg 1. Projektet är delfinansierat till 
50% via EU medel samt Folkhälsopolitiska rådet. Steg 1 riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 16–29 år 
med diffus problematik och står långt i från arbetsmarknad och studier, de så kallade "hemmasittarna". 
Målsättningen med projektet är att en stegförflyttning görs mot egen försörjning, ökad livskvalitet och förbättrad 
fysik och psykisk hälsa. 

 

 

 

Ekonomi 

Resultaträkning Drift 
(mnkr)     

     

Resultaträkning drift 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Årsbudget 
2018 

Resultat 
2018  

Verksamhetens intäkter 81,870 65,696 40,299 25,397 
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Verksamhetens kostnader -331,971 -311,683 -267,128 -44,555 

Nettokostnader -250,100 -245,987 -226,830 -19,157 

Kommunbidrag 227,797 227,734 227,734 -0,000 

Resultat efter kommunbidrag -22,303 -18,253 0,905 -19,157 

Kapitalkostnader -1,018 -0,905 -0,905 0,000 

Årets resultat -23,321 -19,157 -0,000 -19,157 

 

Sektorn förbättrar sin prognos från oktober, -20 214 tkr, med 1 057 tkr och redovisar ett negativt resultat om -19 
157 tkr för 2018. IFOs utfall avviker från prognosen med -257 tkr och vård och äldreomsorgen med -181 tkr. De 
största avvikelserna från prognosen står avdelning Stöd för, där avvikelsen uppgår till +1 954 tkr, anledningen är 
ett beslut om extern köp av plats som skjutits fram till mars 2019 samt inom personlig assistans. Även ledning 
avviker från sin prognos med -460 tkr där bedömningen av antalet hemtjänsttimmar var för låg. 

Nettoavvikelsen mellan åren 2017 och 2018 är 8%. Jämfört med 2017 så förbättrar sektorn sitt resultat med 4 164 
tkr. Anledningen är att det under 2017 låg en engångskostnad på 10 330 tkr på grund av ändrade 
ersättningsregler från migrationsverket. Jämför vi istället -12 991 tkr (-23 321+10 330) mot -19 157 tkr så 
försämrar sektorn sitt resultat 2018 med 6 166 tkr. 

Största underskottet uppstår på Individ och familjeomsorgen som redovisar ett resultat om -11 357 tkr. 
Underskottet kan till största del hänföras till kostnad för placerade barn och unga. Även Vård och äldreomsorgen 
redovisar ett underskott om -7 512 tkr, varav enbart hemtjänsten inkl. resursfördelningen står för -7 247 tkr. 
Förklaringen till den stora skillnaden i resultatet för avdelning vård och äldre mellan 2017 och 2018 är framförallt 
att kommunbidraget för Vässjegården minskade först 2018, men viss del av avvecklingen genomfördes redan 
2017. Det ökade behovet av hälso- och sjukvårdsbehovet 2018 har medfört ökade kostnader i både hemsjukvård 
och hemtjänst. 

Minskningen av sektorns intäkter är framför allt kopplat till statliga ersättningar från migrationsverket. Att 
kostnaderna minskat beror också på att sektorn minskat sin verksamhet avseende migration och integration för att 
matcha de lägre ersättningarna och behovet. Att kostnaderna inte minskat i samma nivå som intäkterna beror på 
ett utökat antal köp av externa platser inom IFO och Stöd. 

 

 

 

 

 

 

Utfall per avdelning 

Sektorns enheter Resultat 2017  Resultat 2018  

30-31 Avdelning Vård och Äldreomsorg 0,854 -2,741 

32 -33 Avdelning Individ och familjeomsorgen -9,901 -11,357 

34-35 Avdelning Stöd -0,771 0,200 

39 Ledning sektor Omsorg -13,503 -5,260 

Summa 3 Sektor Omsorg -23,321 -19,157 

 

Utfall per verksamhet 

Sektorns verksamheter Resultat 2017 Resultat 2018 

Hemtjänst -1 644 -2518 
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Resursfördelning hemtjänst -2 412 -4771 

Hemsjukvård  894 -532 

Rehabenheten -91 462 

Särskilt boende inkl. korttids 1768 524 

Trygghetslarm -537 -288 

Institutionsvård vuxna 21-år -1 450 -1716 

Institutionsvård barn och unga 0–20 år -3 557 -5028 

Familjehemsvård barn och unga -2 469 1577 

Öppna insatser inkl. familjerätt -1 760 -593 

Ekonomiskt bistånd -643 -663 

Alkoholtillstånd -204 -13 

Personlig assistans inkl. kontaktpersoner -2 507 1205 

Boende enligt LSS och SoL 2 902 -1 636 

Daglig verksamhet -270 -942 

Arbetsmarknadsenheten -71 893 

Flyktingmottagande -9033 -614 

Gemensamma kostnader Välfärd -2 237 -4 504 

Summa verksamheter Omsorg -23 321 -19 157 

 

Hemtjänsten -2 518 tkr samt resursfördelning -4771 tkr; Visar ett underskott som till stor del beror på 
delegerade HSL-insatser. Hemtjänstpersonal har utfört HSL-insatser motsvarande 20 268 timmar men endast 
kompenserats för 12 600 timmar. Den beviljade SoL tiden har i genomsnitt minskat mot 2017.   

Antal personer med trygghetslarm har ökat under året vilket medfört att personalen åtgärdar fler larm per månad.  

Hemtjänsten har under året även belastats med merkostnader i samband med sammanslagningen av Dingle och 
Hällevadsholms hemtjänstdistrikt. Att underskottet inte blivit större beror till stor del på minskad sjukfrånvaro, 
förändrat arbetssätt med en mer flexibel bemanning samt stor restriktivitet av att ersätta frånvaro. Verksamheten 
har även erhållit ett statsbidrag om 600 tkr.  
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  2016 2017 2018 

Beviljad hemtjänst 89 591 90 515 90 094 

Delegerad HSL-uppdrag 15 064 17 808 20 899 

Total beviljad tid (SOL,HSL) 104 655 108 323 110 993 

Beviljad tid snitt/mån (SOL) 7 466 7 543 7 508 

Antal brukare snitt 194 203 207 

Beviljad tid snitt/brukare (SOL) 38 37 36 

Verkställd tid SOL 83 622 84 198 81 397 

Verkställd delegerad HSL 13 564 16 813 20 268 

Totalt verkställd tid (SOL,HSL) 97 186 101 011 101 665 

Verkställd tid snitt/månad (SOL,HSL) 8099 8418 8472 
Kostnad för hemtjänst (mnkr) 39,7 38,6 41,8 
Kostnad per verkställd timme inkl HSL (kr) 409 382 411 

Verkställd tid i % av beviljade tid 93% 93% 90% 

Delegerad HSL % av beviljad tid 16% 20% 23% 
 
Beviljad hemtjänst minskade mellan åren 2015 och 2016 för att sedan återigen öka 2017. Den beviljade tiden (SOL-insatser) 2018 ligger på en 
något lägre nivå än 2017, men däremot har den delegerade HSL-tiden ökat för varje år, en trend som verkar fortsätta där fler vårdas i hemmet 
istället för på sjukhus. Det innebär att en allt större del av hemtjänstens arbetstid går åt till att utföra sjukvårdsinsatser. 
 

Under 2018 gjordes en Kostnad per brukare undersökning med hjälp av Ensolution. Undersökningen påvisade att 
kommunens nettokostnad för hemtjänst är i nivå med liknande kommuner medan kostnaden för särskilt boende 
ligger något högre än medel. 

Hemsjukvård - 532 tkr; Orsaken till årets underskott är oförutsett höga kostnader under sommaren. På grund av 
stora svårigheter att rekrytera semestervikarier i samband med sjukskrivningar har det varit nödvändigt att anlita 
bemanningssköterskor och ordinarie sjuksköterskor har gått på sommaravtal. 

Rehabenheten +462 tkr; Svårigheter att rekrytera fysioterapeuttjänst som inneburit vakanta tjänster under del 
av året vilket är förklaringen till överskottet. 

Särskilt boende inkl. korttids +524 tkr; Vässegården har avvecklats fullt ut med 11 platser som fanns kvar vid 
årets ingång. Detta har genererat ett överskott som balanserat upp ökade kostnader på andra enheter. 
Dinglegården samt Allégården har utökats med 7 platser (inkl. korttidsplatser) vilket ger en nettoeffekt på 4 
minskade plaster i kommunen under 2018. Att överskottet inte är större beror på en kostsam sommar, 
övertalighet av personal i samband med Vässegårdens nedläggning samt kostnader av engångskaraktär. 
Verksamheten har erhållit ett statsbidrag om 1 400 tkr. 
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Särskilda boende ÄO, inkl korttid 2016 2017 2018 

Särskilt boende äldre inkl korttidsplatser 140 136 132 

Varav vård och omsorgsboende  126 123 116 

Varav antal korttidsplatser 15 13 16 

Antal korttidsdygn  4 739 4 678 5 766 

Korttidsdygn snitt/månad 395 390 481 

Antal personer i kö till SÄBO 1/10   1 8 

Beläggningsgrad korttids 87% 99% 99% 

Beläggningsgrad SÄBO   97% 98% 
 
Antalet särskilda boende inom äldreomsorgen, vård och omsorgsboende har minskat i takt med Vässjegården avveckling. Den omstrukturering 
som pågår av särskilda boenden är en orsak till att det inte är möjligt att göra en helt korrekt uppdelning mellan demensboende, somatiskt och 
korttids. Korttidsdygnen kan variera stort över året, men under 2018 har antal korttidsdygn ökat rejält (5766) jämfört med åren innan. Att fler 
svårt sjuka personer skrivs ut snabbare från sjukhus i samband med den nya samverkanslagen är en förklaring till ökningen, en annan förklaring 
kan vara färre antal SÄBO-platser. 
 
Institutionsvård vuxna -21 år -1 716 tkr; En kostsam LVM placering kostat mer än hela budgeten för placeringar. Här har vi lyckats dämpa 
kostnader genom att arbeta för hemmaplanslösningar genom våra beroendehandläggare och även genom samverkan. I snitt har verksamheten 
haft 10 vuxna placeringar under 2018. 
 

Institutionsvård barn och unga 0–21 år -5 028 tkr; Kostnaderna för barn och unga är fortsatt höga gentemot 
budget. Detta underskott gäller framförallt placeringar på HVB. Vi har haft ett flertal ungdomar som inte kunnat bo 
kvar hemma på grund av svår problematik där HVB har en hög dygnskostnad, dessutom har vi två ungdomar som 
fått flytta från familjehem till HVB på grund av omständigheter med svår problematik. 

Antal placerade barn 2016 2017 2018 
Antal i HVB 7 6 7 
Köpt familjehem 10 13 11 
Egna familjehem 18 19 18 
SUMMA 35 38 35 

 
Antal placerade barn har ligger på samma antal som 2016, tre färre än 2017. Vi har haft fokus på att ha egna familjehem till nya placeringar.  
 
Kostnad för Barn på HVB 2016 2017 2018 

Kostnad placering barn (tkr) 11 900 11 220 14 590 
Antal dygn på institution  2 711 2 299 2 331 
Kostnad/dygn kr ex overheadkostnader 4 390 4 880 6 259 

 
Kostnaden och dygn för HVB har ökat från 2016 till 2018. Att kostnad per dygn ökat beror på att i ett ärende betalas dubbel vårdavgift. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Familjehemsvård barn och unga +1 577 tkr;  

Kostnad Familjehem barn 2016 2017 2018 

Kostnad köpta Familjehem barn (tkr) 6 805 9 571 8 417 
Genomsnittlig månadskostnad per köpt familjehem 
(kr) 56 712 62 554 66 276 
Kostnad egna Familjehem barn (tkr) 5 093 4 883 4 238 
Genomsnittlig månadskostnad per egna familjehem 
(kr) 23 577 21 417 19 530 
Gemensamma kostnader (personalkostnad mm) (tkr) 5 222 4 998 3 961 
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Ekonomisk bistånd -663 tkr; Försörjningsstödet i Munkedal har inte ökat under 2018 utan är linje med 2017. Vi har fått täckning från 
Migrationsverket för de kostnader som integrationsärendena kostat hittills och vi har sett en minskning av dessa ärenden då de gått ur 
etableringen till egen försörjning men även några till försörjningsstöd som kommunmedborgare. Det finns en differens också i förväntade 
intäkter i form av återbetalning av försörjningsstöd, detta kan variera från år till år. 
 
IFO Försörjningsstöd 2016 2017 2018 
Utbetalt försörjningsstöd (tkr) 7 800 8 248 7 907 
Försörjningsstöd netto inkl återbetalning (tkr) 7 500 8 056 7 697 
Totalt antal hushåll som erhållit bistånd 237 206 196 
Nettokostnad per hushåll (tkr) inkl återbetalning 31,8 39,1 39,3 

 
Försörjningsstödet har ökat trots att antal hushåll har minskat. Detta kan förklaras med att varje hushåll är större och får högre utbetalningar 
som förklaras med en högre nettokostnad per hushåll. Vi har fler större familjer med fler barn att försörja. 
 
IFO Försörjningsstöd Flykting 2016 2017 2018 

Utbetalt försörjningsstöd (tkr)  1 215 2 540 1483 
Försörjningsstöd netto inkl återbetalning (tkr) 1 215 2 534 1 110 
Totalt antal hushåll som erhållit bistånd 47 54 47 
Nettokostnad per hushåll (tkr) inkl återbetalning 25,9 46,9 23,6 

 
 

Personlig assistans inkl. kontaktpersoner +1 205 tkr; Verksamheten visar ett stort överskott vilket förklaras 
dels med att i ett av ärendena har försäkringskassan beviljat en högre timersättning på 330 kr per utförd timma 
jämfört med 295 kr. Verksamheten har under sista kvartalet även haft två sjukhusärenden där vi fakturerat NU 
sjukvården. Största påverkan på resultatet är att en brukare avlidit under sista kvartalet. Budgeten har legat kvar 
på ärendet men vi har kunnat nyttja den personalen hos andra brukare så inga vikarier har nyttjats. 

Personlig assistans 2017 2018 
Antal personliga assistansärenden 17 16 
Antal ärenden i egen regi 5,5 4,8 
Antal utförda personligassistans timmar, egen regi 41 515 34 560 

 

Boende enligt LSS och SoL -1 636 tkr; Årets underskott består till stor del av köp av plats externt. Per 31/12 
2018 köper verksamheten 4 särskilt boende platser, dubbelt så många som 2017. Den brukargrupp som finns på 
de egna boendena har blivit sämre och kräver mer resurser. På ett av gruppboendena har en utökning av 
nattpersonal varit nödvändigt, vilket påverkat resultatet. 

Särskilda boende LSS och SoL 2016 2017 2018 
Frejvägen 2 6 6 5/6 

Frejvägen 4  6 6 6 
Allmänna vägen  6 6 5/6 
Centrumvägen 8 (serviceboende) 9/11 11 13 

Totala antal platser 29 29 31 
Antal personer i kö till boende   0 1 

 
Antalet platser som verkställs enligt 9:9 LSS. Kommunen har tre gruppboende och ett serviceboende. Finns sex platser på gruppbostäderna och 
13 platser på Serviceboendet. Under 2018 utökades platserna på serviceboendet med en plats. Det finns två vakanta platser på gruppboendena 
2018. 
 

Kostnader per plats, Särskilda 
boende/Servicebostad LSS 

2016 2017 2018 

Frejvägen 2 (tkr) 978,6 1023,4 1076,1 
Frejvägen 4 (tkr) 574,4 571,7 700,4 
Allmänna vägen (tkr) 872,1 888,5 902,9 
Centrumvägen 8 (serviceboende) (tkr) 215,2 222,8 209,2 

 

54



49 

Kostnaderna per plats och år. Det har skett en ökning av kostnaderna där platserna har varit konstanta. Det är en kostnadsökning som en följd 
av löneuppräkningar och att det finns en utökat behov av stöd särskilt på Frejvägen 4 där en utökning på natten skett. Att kostnaderna har gått 
ner på Centrumvägen 8 är som en följd av antalet utökade platser.  
 
Köpta platser LSS och SoL 2017 2018 
Köpt LSS plats, gruppbostad 0 1 
Köpt LSS korttidsplatser 6 7 
Köpt LSS boende barn 3 3 
Köpt plats särskilt boende SOL 2 3 

 
Stöd gemensamt +1 610 tkr; Visar ett överskott främst på grund av vakanta tjänster som till viss del kommer vara tillsatta under 2019. 
 

Arbetsmarknadsenheten +893 tkr; Visar ett positivt resultat för 2018 mycket på grund av flera 
projekt/statsbidrag som slutredovisats under året. 

Flyktingmottagande -614 tkr; Verksamheten har minskat mot 2017. Främst kostnader för konsulter som 
belastat året på IFO. Under året har det i snitt varit sex personer på Stödboendet. Sektorn har även fått en inäkt 
på 600 tkr från migrationsverket som är hänförlig till 2015. 

Gemensamma kostnader -4 504 tkr; Här går löner för samtliga chefer inom sektorn, sektorchef, 
avdelningschefer och enhetschefer. Men även kostnader för programlicenser, färdtjänst och biståndsenheten.  
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Investeringar 

Investeringsuppföljning 
(mnkr)         
          

Projekt Utfall 2018  
Budget  

2018 Avvikelse  
Äskande till 

2019 

2308 ÄO arbetstekniska hjälpmedel 0,136 0,250 0,114 0,114 

2333 Gem inventarier ÄO 0,342 1,680 1,338 1,530 

2335 ÄO larm 0,000 0,300 0,300 0,300 

2336 Inv MuSoLy Magna Cura 0,000 0,500 0,500 0,500 

Summa Alla projekt 0,478 2,730 2,252 2,252 

 

Gemensamma inventarier: I samband med omstrukturering i äldreomsorgen och ombyggnad på Allégården 
kommer det vara nödvändigt med att investera i div möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp och annan inredning. En 
del investeringarna är gjorda under 2018 men fler investeringar kommer ske i samband med strukturförändringen 
som pågår. Ombyggnationen av Allégården har inte startat än och det är orsaken till att det låga utfallet. 
Ombyggnationen är framflyttad till 2019. 

Larm: Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är dörr larm, passagelarm samt så 
kallade hotell lås, en åtgärd enligt målsättning 2016–2018 om att förbättra och skapa en tryggare miljö för 
personer med demenssjukdom. Investeringen får göras i takt med den pågående och planerade 
strukturförändringen av kommunens äldreboende. 

Magna Cura: På grund av förhandlingar med leverantör som inte kunnat leverera de delar/moduler enligt kravlista 
har inte investeringarna blivit gjorda. Det pågår fortfarande förhandlingar med leverantör och jurist är inkopplad. 
Förändringar i lagstiftning och nationella krav kräver kompletteringar och förändringar i verksamhetssystemet 
inom såväl ÄO, Stöd som IFO. Sektorn planerar att uppgradera systemet till en digital lösning istället för den 
analoga som är idag. Förhoppningen är att detta kan komma att ske under 2019. 

Sektorn äskar över 2 252 tkr från 2018 till 2019 fördelat på projekten; Arbetstekniska hjälpmedel 114 tkr, 
Gemensamma inventarier ÄO 1 338 tkr, Larm 300 tkr och Magna Cura/Combine 500 tkr. 
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Intäktsutveckling (mnkr)       

        

Intäktsutveckling 
Jan - Dec 

2016 
Jan - Dec 

2017  
Jan - Dec 

2018 

Externa intäkter 21,940 80,228 64,005 

- Taxor och avgifter 3,866 5,404 5,468 

- Bidrag 4,357 57,052 42,394 

- Övriga intäkter 13,717 17,772 16,143 

Interna intäkter 0,875 1,642 1,691 

Kommunbidrag 133,813 227,797 227,734 

Summa intäktsutveckling 156,628 309,667 293,430 
 

Intäkterna har minskat med 16,2 mnkr mellan 2017 och 2018. Det är erhållna bidrag som har minskat, resterade 
intäkter är i nivå med 2017. Enbart minskningen av ersättningen från migrationsverket uppgår till 19,1 mnkr. Dock 
har vi balanserat upp med ökade intäkter på 2,1 mnkr från arbetsförmedlingen vilket tyder på att vi har fler 
bidragsanställningar och extratjänster i verksamheterna. Ytterligare en ökning under 2018 är stadsbidragen för 
diverse projekt bland annat för ökad bemanning, psykisk ohälsa och våld i nära relationer.  

Kostnadsutveckling (mnkr)       

        

Kostnadsutveckling 
Jan - Dec 

2016 
Jan - Dec 

2017 
Jan - Dec 

2018  

Bidrag   -16,947 -15,177 

Köp av huvudverksamhet -0,624 -44,925 -43,251 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -142,372 -240,832 -227,350 

Lokal- och markhyror   -2,158 -0,858 

Bränsle, energi, vatten   -0,084 -0,038 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -4,122 -4,840 -4,584 

Konsultkostnader -0,220 -6,774 -3,528 

Kapitalkostnader -1,136 -1,018 -0,905 

Övriga kostnader -7,716 -15,383 -16,866 

Summa Kostnadsutveckling -156,191 -332,961 -312,556 

 

Kostnaderna har minskat mellan 2017 och 2018 med 20, 4 mnkr. Främst är det kostnader hänförliga till 
integration och flyktingmottagande som minskat. Personalkostnaderna har minskat med 14 mnkr mellan åren. 
Även det är främst tjänster inom integration som försvunnit i och med att verksamheten minskat i omfattning.  

Dock kan vi se en ökning med 1,5 mnkr av köp av huvudverksamhet på avdelning Stöd och då inom LSS och 
psykiatrin. Även kostnad för barn och unga på HVB hem har ökat med 3,4 mnkr 2018 jämfört med 2017.  

Konsultkostnader har minskat mellan 2017 och 2018 främst på IFO där man valt att säga upp samtliga konsulter 
som en besparingsåtgärd. 
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Måluppfyllelse 

2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Sektorn har inga farliga kemikalier eller produkter i våra verksamheter. Sektorn har påbörjat ett arbete med miljöombud, vi 
arbetar aktivt med källsortering, återbruk och up-cykling (förädling av återbrukat material). Inom Vård och Äldreomsorg pågår en 
utbildningssatsning på miljövänlig bilkörning. IFO arbetar med att minska antalet resor genom Skype- möten samt att öka andelen resor med 
buss och tåg istället för med bil. 
 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) 100% 25% 

Andel sortering av matavfall i kommunala verksamheter (%) 20% 10% 

Andel källsortering införd i alla kommunala verksamheter (%) 100% 20% 

 

4.1 Resultatmål Omsorg: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i omsorgssektorn. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Sektorn har under året haft en måttlig personalomsättning. Framför allt är det yrkesgrupper med en god 
arbetsmarknad som har en hög personalomsättning. Konsultkostnaderna minskar kontinuerligt. Avdelningarnas 
enheter har stabiliserat sin personalstruktur. Kompetensnivån inom sektorn är mycket god. Förbättringar av 
introduktionen av nyanställd personal har genomförts. 

Sektorn har 433 anställda. Under året har 68 personer slutat sin anställning varav 9 var på grund av pension. 
Framför allt sjuksköterskor och socialsekreterare har hög personalomsättning. God arbetsmarknad för dessa 
yrkesgrupper. Högt bland baspersonal i verksamheter som varit aktuella för åtgärder i syfte att minska ekonomiskt 
underskott. 

  
 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst inom omsorg (exkl. pension) 13,61% 7% 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget 97% 90% 

Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016) -52 -50 

Framtagande av plan för att behålla och rekrytera medarbetare inom omsorg 0 1 
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4.2 Resultatmål Omsorg: Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i 
största mån undvikas. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Minskad  

Kommentar: Sektorn genomför flertalet hemmaplanslösningar där vi tidigare haft behov av att köpa vården. 
Kompetensförstärkning i verksamheterna genomförs, samverkansavtal med andra huvudmän arbetas fram. Individ 
och familjeomsorgen arbetar intensivt förminska de köpta familjehemmen och ersätta med familjehem i egen regi 
vilket gett gott resultat. Dock har HVB placeringar ökat något. Inom LSS särskilda boenden och missbruk ser vi en 
ökning av köpta platser. Sektorn fortsätter att arbeta systematiskt och strategiskt för att kunna möjliggöra 
hemmaplanslösningar. 

 

 Utfall 
2018 Mål  2018 

Antal köpta vårddygn 7.83% -10% 

 

4.3 Resultatmål Omsorg: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att förbättra och 
effektivisera vård och omsorgsverksamheterna. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Ett pilotprojekt med digital signering pågår i syfte att öka patientsäkerheten och frigöra tid för personal. 
Två undersköterskor har uppdraget att säkra upp teknikanvändandet inom äldreomsorgen. Vårdplaneringar och 
andra möten sker via Skype för att minska resor och frigöra tid. Matglad-appen introduceras i äldreomsorgen. En 
ny app har implementeras i syfte att öka brukarens möjlighet att själv kunna beskriva sin tillvaro samt sin förmåga 
till självständighet. Identifiering av e-tjänster pågår, bland annat digital tidsbokning och provberäkning för 
försörjningsstöd på hemsidan samt e-blankett för ansökan om försörjningsstöd. E-blanketten är under bearbetning 
av IT inför publicering. I början av december startade ett pilotprojekt med taligenkänning inom IFO. Detta kommer 
utökas till Hemsjukvården i början av februari 2019. 

 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal nya E-tjänster som startats upp 4 4 

 

4.4 Resultatmål Omsorg: Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska erbjudas tillsammans med 
föreningar och frivilliga. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Två projekt inom integrations har startats upp tillsammans med ABF. Seniornätverken fortsätter vara 
aktiva. En arbetsgrupp startar upp tillsammans med intresseorganisationerna för att planera en seniormässa till 
våren 2019. Ung Omsorg har aktiviteter på Ekebacken och Dinglegården på helger. Torsdagsgruppen och No Limits 
arbetar idag med aktiviteter för verksamheternas målgrupper (psykisk ohälsa). Aktiviteterna sker ibland i 
samarbete med andra aktörer. Ett projekt har skapats under 2018 vid namn Tillhörig där aktiviteter för målgrupp 
psykisk ohälsa kommer ske under året i form av teater, möten och studiebesök kommer ingå. Ett arbete med att 
stödja barn och unga att delta i sommaraktiviteter samt uppstart av gruppverksamhet för barn i olika typer av 
utsatta situationer. IFO har initierar samarbete med AA och Svenska kyrkan. Enheten har också samarbete med en 
idrottsförening i kommunen kring praktikplatser. IFO har utvecklat en god och nära samverkan med NARANON 
(anhöriga till narkotikamissbrukare) där vi ger ut kontaktuppgifter och rekommenderar anhöriga att ta kontakt. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 
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Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga 11 15 

 

 
4.5 Resultatmål Omsorg: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd och 
medborgare som har en insats inom sektorn. 
 
Sysselsättning ska ske genom samverkan mellan kommunens olika sektorer. 

Status: i hög grad uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Enheten AME samarbetar såväl inom kommunen som med externa aktörer för att öka andelen 
kommuninvånare som är i arbete eller anställningsbara. Alla som uppbär försörjningsstöd och inte har en 
sjukskrivning eller ett pågående aktivt missbruk är inskrivna på AME för en sysselsättning och stöttning ut i praktik 
eller arbete. IFO har även stöttat barn i att deltaga i sommaraktivitet samt i gruppverksamhet för barn i olika 
utsatta situationer. 

En mycket god samverkan mellan jobbcentrum AME och vuxengruppen har arbetats fram, där det behov av 
sysselsättning och arbetsträning för personer med försörjningsstöd tillgodoses. En gång i månaden ingår pater från 
sektorn i samverkansmöte utifrån gemensamma ärenden med öppenspykiatrin i Munkedal. Regelbundna möten 
sker även mellan enhetschefen för vuxengruppen och Munkbo för att diskutera behov av bostäder. 

 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Antal OSA-anställningar 19 15 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. 
Börjat arbeta, andel (%) 29% 20% 

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie kommunala 
verksamheten. (Antal platser) 5 10 
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Framtid 
Inför 2019 står förvaltningen inför att verkställa ny förvaltningsorganisation samt arbeta ihop förvaltningen med ny 
politisk organisation och påbörja arbetet med ny målprocess. Ny förvaltningschef kommer att tillsättas. Viss 
omorganisation inom förvaltningen kommer ske, bland annat så kommer bemanningsenheten from 1/1 2019 ingå i 
avdelning Vård och Äldreomsorg samt att Biståndsenheten brytas ut från ledning och får en enhetschef som även 
har budgetansvaret för hemtjänstens resursfördelning. 

Utbyggnaden av Allégården kommer påbörjas under 2019 och planen är 6 nya demensplatser. Som en följd av att 
ombyggnationen dragit ut på tiden kommer det vara en utmaning att hantera behovet av särskilt boende och 
korttidsplatser under en tid framöver.  

Planeringen av det nya äldreboendet i Dingle kommer fortgå även under 2019. Målsättningen är att boendet är 
inflyttningsbart slutet av 2021. 

SKL och Kommunal har gjort en överenskommelse om att heltid ska vara norm senast 2021. Heltidsresan har 
startat i Munkedals kommun med samma målsättning, att heltid ska bli norm även inom vård och omsorg. Ett 
viktigt arbete för att skapa attraktiva jobb, öka jämställdheten men också för att minska rekryteringsbehovet 
framöver. 

Under 2019 kommer ett förvaltningens verksamhetssystem bytas ut till ett nytt modernt system, vilket är en 
positiv utveckling men som kommer krävamycket arbete, tid och utbildning. Projektet kommer genomföras i 
samverkan med Sotenäs och Lysekils kommun. 

Många föräldrar har idag svårt att få stöd i förebyggande syfte. Även föräldrar med äldre barn frågar efter 
samtalsstöd men har svårt att få detta utan att söka bistånd på IFO. En utmaning är att kunna hitta vägar för att 
möta upp det ökade antalet familjer med behov av samtal som en serviceinsats, därför tänker vi börja erbjuda 
detta på Barnkullen för i första hand föräldrar med barn i ålder 7–18 år. 

Vårt arbete inom rekrytering av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner skall vi utveckla då det fortsatt är 
svårt att hitta de som vill ta dessa uppdrag. En planering kring detta är påbörjad kring annonser, medverkan i 
kommuntidningen samt inbjudan till informationskvällar. 

I samarbetet med Sotenäs har även IFO cheferna tillsammans i Norra Bohuslän börjat se på en gemensam 
familjerätt där även då Strömstad, Tanum och Lysekil är intresserade. Inom Fyrbodal kommer en verksamhet som 
riktar sig till ungdomar med någon form av beroende / missbruk och deras familjer, Mini Maria starta upp under 
senare delen av 2019 som planen ser ut nu. 

Inom Stöd kommer det ske en översyn av boendestrukturen utifrån funktionsvarianter och ålder. Målet är att 
undvika extern hantering av omsorg och höja kvalitén utan att öka kostnaden.  

Det arbetas ständigt med att hitta åtgärder för att få en budget i balans och det kommer krävas mycket 
engagemang och kreativitet för att hitta nya lösningar för att kunna hålla kostnader nere och ändå klara möta 
framtidens behov. Ett arbete som förvaltningen kommer lägga stort fokus på under 2019. 
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Övrig Uppföljning 

Arbetsmiljö 
Samtliga enheter har arbetat hårt med effektiviseringar och det innebär att samtliga medarbetare måste lära sig 
nya arbetsuppgifter för att ta över eller kunna stötta för de som inte ersätts. Det är dessutom inte bara sektorns 
effektiviseringar som ställer krav på nya arbetssätt utan även målgruppen förändras i snabb takt och kraven 
kommer fortare än socialtjänsten klarar av att ställa om.  

Avdelningarna har en kvartalsredovisning och genomgång av avvikelser, tillbud och arbetsskador som har 
rapporterats in. Rutin och system finns för att registrera tillbud eller arbetsskada och är känt bland cheferna. Det 
är känt hur man som anställd går till väga när olyckan är framme och hur det rapporteras. Åtgärder sker när chef 
tar emot anmälan från anställd. Går det inte att som enhet åtgärda problem förs frågan uppåt. 

Under 2018 finns utbildade Hälsoinspiratörer på alla enheter. 

Jämställdhet 
Sektorn är en kvinnodominerande arbetsplats och vi brottas med lika möjligheter till jämlika arbetsvillkor såsom 
rätten till heltid. Vid rekrytering arbetas aktivt med att differentiera utbildning, erfarenhet, kön, etnicitet och ålder. 
Mångfald skapar bredare förutsättningar för individanpassad omsorg. En av enhetscheferna inom sektorn har 
genomfört en ledarskapsutbildning med inriktning på jämställdhet, JGL-jämställdhet, grupp och ledarskap. 

Sexuella trakasserier/Våld och hot: Förekommer i olika grad på arbetsplatserna inom sektorn. Det har skett en 
ökning av upplevda hot- och våldssituationer framförallt på boende för demenssjuka. Handlingsplaner och rutiner 
samt ytterligare behov av utbildning behövs. En handbok för "Våld i nära relationer" som främst riktar sig till 
omsorgspersonal är framtagen och finns tillgänglig för hela sektorn. 

Förutsättningar för ledarskap: Inom sektorn har cheferna ansvar för stora organisationer med många medarbetare 
och mycket lite verksamhetsstöd. Det innebär att cheferna inte alltid har förutsättningar till ett närvarande 
ledarskap i den utsträcknings som behövs. Chef i beredskap startade upp i december och ska ge chefer möjlighet 
att vara helt lediga. 

Rutinen för diskriminering och kränkande särbehandling är känd bland cheferna och alla har fått en genomgång av 
personalavdelningen. 

Dialog och ett öppet klimat på arbetsplatserna är viktigt, om diskriminering och kränkande särbehandling kan vara 
rent konkret och hur tillvägagångssättet är vi anmälan. 

Medarbetare 

Alla anställningar 

Antal 
årsarbetare 

dec 2017 

Antal 
årsarbetare 

dec 2018 Avvikelse 
Sektor Omsorg 428,2 417,2 -11,0 

Avdelning IFO 30,1 31,1 1,0 

Avdelning Stöd 122,9 112,5 -10,4 
Avdelning Vård och 
Äldreomsorg 260,9 260,3 -0,6 

Sektors ledning 14,3 13,4 -0,9 

 

Antal årsarbetare i sektorn har minskat med 11 st. och det beror framför allt på förändringar inom integration och 
personlig assistans. Antalet anställda i sektorn minskar, samtidigt som antalet medarbetare med 
heltidsanställningar ökar. Den successiv ökningen som skett är en del i målet att erbjuda heltid till medarbetare i 
det omsorgsnära arbetet. 2013 hade 45 st. heltidsanställningar, idag har 128 personer heltid. 93 personer inom 
sektor Omsorg är över 60 år vilket innebär att ca 18% väntas gå pension inom 5–7 år. 

Alla anställningar 

Antal 
anställningar 

dec 2017 

Antal 
anställningar 

dec 2018 Avvikelse 
Sektor Omsorg 688 653 -35 

Avdelning IFO 31 34 3 

Avdelning Stöd 160 143 -17 
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Avdelning Vård och 
Äldreomsorg 481 461 -20 

Sektors ledning 16 15 -1 

 

Ohälsa 

Inmatning nyckeltal ohälsa     

      

  Utfall 2017  Utfall 2018  

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 9,51% 9,46% 

 

Sjuktalet har inte förändrats nämnvärt mellan åren, något lägre 2018. Kostnaden för korttidsfrånvaro uppgår 2018 
till 2 865 tkr (2917 tkr) och långtidssjukskrivning till 556 tkr (582 tkr). En marginell minskning på 58 tkr jämfört 
med 2017. 

Det är gruppen 29 år och yngre som står för den högsta korttidsfrånvaron. Det finns en ökning av bland psykiska 
åkommor, primärt depressioner och utmattning viket är mer komplext att stötta i återgången till arbete då risk för 
ytterligare sjukdomsperioder är påtaglig. Unga vuxnas osäkerhet i yrkesrollen och privat, kan förklara deras 
förhöjda risk att drabbas av ohälsa. Chefer kan spela en viktig roll genom att stötta de unga i arbetslivet. 

Svårare fysiska sjukdomar är de vanligaste orsakerna till långtidsfrånvaro men även psykisk ohälsa har lett till 
längre sjukskrivningsperioder. Även om frånvaron oftast inte är direkt kopplad till arbetet kan det vara svårt att 
orka eller klara av svårigheter i privatlivet om man har en hög arbetsbelastning och det ställs stora krav på 
prestation i arbetet. Arbetsgivaren behöver därför fokusera på hela medarbetarens situation i rehabutredningen, 
vilket ställer krav på ledarskap och stöd från personalenheten. 

 

Intern kontroll 
Internkontrollen för 2018 är sammanställd och återrapporterad till Kommunstyrelsen i oktobermånad. 

1. Känner medarbetarna i sektorn till sin sekretess och vad begreppet tystnadsplikt innebär. 
Ny sekretessförbindels fastslogs av kommundirektör i juni 2018 och uppmanade alla chefer att säkerställa att samtliga medarbetare flått 
information och undertecknat den nya sekretessförbindelsen. Sammantaget i sektorn har 169 personer undertecknat den nya 
sekretessförbindelsen och sektorn har 424 anställda vilket gör 43 %. Ny påminnelse går ut till samtliga chefer inom sektorn och ny kontroll 
görs i januari.  

 
2. Mätning av nattfastans längd på särskilda boenden 

Resultatet i mätningen är inte tillfredsställande, däremot visar analysen att varje enhet arbetar med flera olika 
åtgärder för att minska nattfastan. Analys av resultatet har skett både på individnivå samt på teamträffar/APT 
och kostombudsträffar där även kostchef medverkar. Konkreta åtgärder finns dokumenterade på samtliga 
enheter. I internkontrollen 2019 föreslås kontroll av andel brukare som uppvisar undernäring eller risk för 
undernäring samt om åtgärdsplan upprättats och följts upp 

3. Känner medarbetarna till den kommunala målprocessen? 
Kontrollområdet fungerar väl och medarbetare inom sektorn känner till mål och målprocessen. Ett förbättringsområde är dock att målen 
läggs ut på insidan då det verkar vara den för medarbetarna mest logiska placeringen av information.   
  

4. Brukarnas kunskap om sin rätt till Samordnad Individuell Plan (SIP) 
6 av 30 personer som har insatser inom ÄO, socialpykiatri och LSS kände till vad en SiP var och rätten till att 
få en SiP upprättad. Resterande personer var helt ovetande. Kontrollområdet fungerar inte och behöver 
utvecklas. 
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  2018-12-19 Dnr: KS 2018-447
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Val av ledamöter till kommunstyrelsens 
personalutskott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja 3 ledamöter till kommunstyrelsens 
personalutskott. 

Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, § 9 att återremittera val av ledamöter till 
personalutskottet för att invänta kommunfullmäktiges beslut om hur många 
ledamöter utskottet ska bestå av. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 7 att kommunstyrelsens 
personalutskott ska bestå av 3 ledamöter. 
 
 
    
     

 

 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Berörd förtroendevald 
Förtroendemannaregistret 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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   Dnr: KS 2019 -42
      

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linn Karlsson 
Folkhälsostrateg 
Administrativa enheten 

Åtgärdsplan brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete i Munkedals kommun 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Åtgärdsplan 2019. 
 

Sammanfattning 
I december 2009 träffades en gemensam avsiktsförklaring mellan Polisen och 
Munkedals kommun. Avsiktsförklaringen anger att parterna genom samverkan och 
ömsesidiga åtaganden ska motverka problem med brottslighet och otrygghet i 
Munkedals kommun utifrån en gemensam problembild. 
 
Munkedals kommun och Polisen har också tecknat en samverkansöverenskommelse 
för perioden 2017–2019. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att öka, 
fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och Polisen. Samarbetets 
uppbyggnad ska beskrivas i en åtgärdsplan som ska tas fram årligen. 
 
Åtgärdsplan 2019 omfattar åtgärder och aktiviteter som ska genomföras under året. 
Den gemensamma problembild som kommunen och Polisen har tagit fram som grund 
för detta dokument bygger på den medborgardialog som genomfördes hösten 2018, 
men också på uppgifter om anmälda brott, befolkningsstatistik, lokala 
brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppfattning om olika problem i samhället samt 
polisens operativa underrättelserapporter. 
 
Munkedals kommun och Polisen har gemensamt identifierat följande områden som 
prioriterade under 2019: 
 
 

 Trafikrelaterade problem 
 Polisnärvaro 
 Grannsamverkan 
 Utvecklad intern samverkan i det trygghetsfrämjande arbetet 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Att förebygga brott är mer kostnadseffektivt än att ta hand om problem som brott 
och otrygghet skapar. En samordning av det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet tillsammans med Polisen innebär ytterligare 
kostnadseffektivitet eftersom vi lägger gemensamma resurser mot samma mål. 

Folkhälsa 
Upplevd trygghet är mycket viktig för folkhälsan. Vår hälsa påverkas av många 
faktorer i den omgivande miljön och otrygghet kan leda till att människor inte vågar 
röra sig ute i sin närmiljö. Det i sin tur kan leda till att man inte tar del av 
hälsofrämjande aktiviteter, inte vågar vara delaktig i samhället och till och med 
isolerar sig. För att våra invånare ska kunna må bra måste vi arbeta 
brottsförebyggande och för den upplevda tryggheten på ett strukturerat sätt. 

Barnkonventionen 
Flera av åtgärderna i Åtgärdsplan 2019 involverar aktiviteter kring barn och unga. 
Åtgärderna kommer att ta hänsyn till Barnkonventionen genom att lyssna in barns 
åsikter och tankar, samt värna om deras rättigheter. 

 
   
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Säkerhetsstrateg 
Folkhälsostrateg 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Välfärdsnämnden 
 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommundirektör 
Kommunledningskontoret  
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Bakgrund 
I december 2009 träffades en gemensam avsiktsförklaring mellan Polisen och 
Munkedals kommun. Avsiktsförklaringen anger att parterna genom samverkan och 
ömsesidiga åtaganden ska motverka brotts- och trygghetsproblem i Munkedals 
kommun utifrån en gemensam problembild. Den gemensamma problembilden ska 
bygga på kartläggning och analys av situationer och förhållanden som orsakar brott 
eller otrygghet.  
 
Med utgångspunkt från den gemensamma problembilden ska förslag på 
prioriteringar och lämpliga åtgärder utarbetas.  
 

Samverkansöverenskommelse 2017-2019 
Munkedals kommun och Polisen har tecknat en samverkansöverenskommelse för 
perioden 2017-2019. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att öka, 
fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och Polisen. Därigenom ska 
tryggheten för medborgare och verksamma i kommunen öka. Genom att 
samarbeta skapas större effektivitet i det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet. Samarbetets uppbyggnad ska beskrivas i en 
åtgärdsplan som ska tas fram årligen. 
 

Utgångspunkter och prioriteringar i Åtgärdsplan 2019 
Denna åtgärdsplan omfattar åtgärder och aktiviteter som ska genomföras under 
2019. Den gemensamma problembild som kommunen och Polisen har tagit fram 
som grund för detta dokument bygger på den medborgardialog som genomfördes 
hösten 2018, men också på uppgifter om anmälda brott och polisens operativa 
underrättelserapporter.   

Munkedals kommun och Polisen har gemensamt identifierat följande områden som 
prioriterade under 2019: 
 

 Trafikrelaterade problem 
 Polisnärvaro 
 Grannsamverkan 
 Utvecklad intern samverkan i det trygghetsfrämjande arbetet 
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(M) 

(M) 

(M) 

(M) 

Åtgärder/aktiviteter Polisen 
(Ansvarig) 

Kommunen  
(Ansvarig) 

Övriga aktörer 

  

Uppföljning 

  

Social insatsgrupp SSPF är uppstartad 
och möten ska genomföras kontinuerligt. 

Polis deltar i styrgrupp och 
arbetsgrupp. 

IFO-chef Skola, Fritid Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per år.  

Besök fritidsgård Munkedal och Dingle. Genomförs i 
linjeverksamheten, 
kommunpolis ansvarig. 

 Ung Fritid Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per halvår. 

Skolbesök Kungsmarksskolan. Genomförs i linjeverksamheten 
alt. Mobila Poliskontoret, 
kommunpolis ansvarig. 

 Kungsmarksskolan Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per halvår. 

Kommunen inför den trygghetsfrämjande 
arbetsmetoden Effektiv Samordning för 
Trygghet (EST). 

 Kommunpolis Säkerhetsstrateg   Folkhälsostrateg Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per halvår. 

Munkedals kommun och Polisen tar varje   
månad fram en gemensam lägesbild 
utifrån EST. 

 Kommunpolis Säkerhetsstrateg  Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per halvår. 

Munkedals kommun tar två gånger om 
året fram en kommunikativ lägesbild som 
görs känd för allmänheten. 

 Kommunpolis Säkerhetsstrateg  Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per halvår. 

Riktade kontroller mot buskörning med 
EPA-traktorer och bilar i tätorterna i 
kommunen. 

Genomförs i 
linjeverksamheten, 
kommunpolis ansvarig. 

  Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per halvår.  
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(M) 

(M) 

(M) 

 
 
(M) Medborgarlöfte 2019. 

Hastighetskontroller på vägar som 
medborgardialogen pekat ut. 

Genomförs i 
linjeverksamheten, 
kommunpolis ansvarig. 

  Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per halvår.  

Besök av mobila poliskontoret i Hedekas, 
Dingle och Hällevadsholm. 

 

Genomförs av Mobila 
Poliskontoret, 
kommunpolis ansvarig. 

   Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per halvår. 

Trygghetsvandring i Hällevadsholm Kommunpolis Säkerhetsstrateg Samhällsbyggnad,  
lokalsamhället 

Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per halvår.  

Årligt möte med huvudkontaktombud och 
kontaktombud per 
grannsamverkansgrupp                     (M) 

 

Kommunpolis Säkerhetsstrateg Befintliga grann-
samverkansgrupper 

Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per år. 

Årligt uppstartsmöte för nya 
grannsamverkansområden                (M) 

Kommunpolis Säkerhetsstrateg Lokalsamhället Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per år. 

 
Insats mot narkotikabruk bland 
ungdomar. 

 
Kommunpolis 

 
Elevhälsa, SSPF 

 
Socialtjänst, skola och 
fritid. 

 
Uppföljning i BRÅ eller 
motsvarande en gång 
per år. 
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Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en 
kartläggning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Munkedals 
kommun genomfört under 2018.  

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den 
lokala lägesbilden baserades på anmälda brott, befolkningsstatistik, lokala 
brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppfattning om olika problem i samhället samt 
polisens operativa underrättelserapporter. 

 

 

Problemområde 

Utvecklad intern samverkan i det trygghetsfrämjande arbetet 
Kartläggningen visar att otryggheten i Munkedals kommun till största del beror på 
trafikbrott i form av ”buskörning”, höga hastigheter och ”fyllekörningar”. Eftersom 
åtgärderna som togs fram till 2017 för att beivra ”buskörning” inte verkar ha fått en 
effekt ännu bedöms behovet av dessa kvarstå.  

En upplevd låg polisnärvaro är ytterligare en orsak till otrygghet eller att människor 
inte fullt ut känner sig trygga, precis som bristfällig belysning har samma negativa 
effekt.  

Grannsamverkan kan samtidigt konstateras vara en framgångsfaktor för känslan av 
trygghet. 

 
Medborgarlöfte som kommer att löpa under 2019 

Polisen och kommunen ska under 2019 arbeta med att öka tryggheten i Munkedals 
kommun genom följande åtgärder: 

 Polisen kommer utföra riktade kontroller mot buskörning med EPA-traktorer 
och bilar i tätorterna i kommunen. 

 Polisen kommer utföra hastighetskontroller på vägar som 
medborgardialogen för 2016/2017 pekat ut. Kontrollerna kommer att ske på 
tider och platser som baseras på resultaten från kommunens 
hastighetsmätningar. 

 Mobila poliskontoret kommer att besöka Hedekas, Dingle och 
Hällevadsholms tätorter vid några tillfällen utöver det ordinarie besöket i 
Munkedal varje vecka. 

 

 

71



 

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

 
 

 Polisen och kommunen kommer att genomföra en trygghetsvandring i 
Hällevadsholm. 

 Kommunen sammankallar till årligt möte med huvudkontaktombud och 
kontaktombud per grannsamverkansgrupp för att möjliggöra utveckling av 
det ideella grannsamverkansarbetet. 

 Kommunen sammankallar, tillsammans med Polisen till årligt uppstartsmöte 
för nya grannsamverkansområden. 

Samordning av trygghetsfrämjande resurser genom arbetsmetoden EST (effektiv 
samordning för trygghet).  

 Kommunen inför den trygghetsfrämjande arbetsmetoden Effektiv 
Samordning för Trygghet (EST). 

 Munkedals kommun och Polisen tar varje månad fram en gemensam 
lägesbild utifrån EST. 

 Munkedals kommun tar två gånger om året fram en kommunikativ lägesbild 
som görs känd för allmänheten.  

 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om 
arbetet har haft effekt t.ex. genom en uppföljande enkät för medborgardialog samt 
en granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt 
uppnåtts kan medborgarlöftet förlängas. I annat fall tas ett nytt medborgarlöfte 
fram.  

 

Munkedal 2019-02-XX 
 

 

 

_____________________ ________________________  

Stefan Kristiansson   Jan Hognert 

Chef lokalpolisområde   Kommunstyrelsens ordförande 

Västra Fyrbodal  Munkedals kommun 

 

 

______________________   

Håkan Sundberg    

Kommundirektör 

Munkedals kommun
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  2019-02-28 Dnr: KS 2018-109
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Skreberg Karlsson 
Registrator 
Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 

Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-
01-14, § 5 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-01-01 – 2019-02-28. 
  
 
   

 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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linand001
Rektangel



 

 

 

 
 
Kommunstyrelsen 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-01-01 – 2019-02-28 

 

  

Anmälan av delegationsbeslut för januari – februari månad 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-02-18 70572 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 
Anställningsbeslut från område 
omsorg, barn-och utbildning och 
kommunstyrelsen för januari 
månad. 
 

Linda Rundahl  

2019-02-05 70506 I Handläggare färdtjänst 
och riksfärdtjänst 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd 
till färdtjänst perioden 2019-01-01 
-- 2019-01-31. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 

 

2019-01-15 70408 I Personalavdelningen Anställningsbeslut från områden 
välfärdsförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunstyrelsens förvaltning. För 
december månad. 
 

Pernilla Niklasson  
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-01-01 – 2019-02-28 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-01-15 70401 I Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 1.11 - Kommunstyrelsen 
överlämnar ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för 
handläggning - Initiativärende, 
utreda möjligheten att bygga 
förskola i anslutning till nytt 
äldreboende. (Dnr SBN 2019-24) 
 

Jan Hognert 2018-000576 
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  Anteckningar 
   
 
 

  
 
 

Sida 1 av 3 
 

 
Tid och plats Måndagen den 18 februari 2019 

 
 
 

Närvarande 
Jan Hognert (M), kommunstyrelsens ordförande 
Göran Nyberg (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Liza Kettil (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

 

  
 
Övriga närvarande 
Håkan Sundberg, kommundirektör 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Bertil Andersson, redovisningsekonom 
Linda Ökvist, sekreterare 
 

 

 
Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag kommunen 
helt eller delvis äger, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 
 
 
1. Rambo AB 
Närvarande: Theresa Eldsjö, Ralf Olofsson och Said Lundin. 
 
- Kort beskrivning av verksamheten. 
- Redovisning av året som gått. 
- Viktiga frågor under 2019. 
 
Dialog förs mellan bolagets representanter och kommunstyrelsens presidium. 
 
Presentationen delges kommunstyrelsens presidium. 
 
2. Munkbo AB 
Närvarande: Mats Tillander och Said Lundin. 
 
- Kort beskrivning av verksamheten. 
- Bolaget kan ännu inte redovisa resultat för 2018 då redovisningen ännu inte är klar. 
- Viktiga frågor under 2019. 
- Utmaningar framåt. 
 
Dialog förs mellan bolagets representanter och kommunstyrelsens presidium. 
 
Presentationen delges kommunstyrelsens presidium. 
 
Kommunstyrelsens ordförande kallar till nytt möte med Munkbo AB den 4 april, kl. 13.00 
för information om årsredovisning 2018. 
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  Anteckningar 
   
 
 

  
 
 

Sida 2 av 3 
 

3. Kooperativa hyresgästföreningen Grönskan 
Närvarande: Eva Tisell. 
 
- Kort beskrivning av verksamheten. 
- Redovisning av året som gått. 
- Viktiga frågor under 2019 
- Utmaningar framåt, budget 2020. 
 
Dialog förs mellan bolagets representanter och kommunstyrelsens presidium. 
 
Presentationen delges kommunstyrelsens presidium. 
 
4. Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
Närvarande: Bernt Eriksson och Per-Arne Brink. 
 
- Kort beskrivning av verksamheten. 
- Redovisning av året som gått. 
- Viktiga frågor under 2019 
- Utmaningar framåt, budget 2020. 
 
Dialog förs mellan bolagets representanter och kommunstyrelsens presidium. 
 
Presentationen delges kommunstyrelsens presidium. 
 
5. Munkedal Vatten AB 
Närvarande: Royne Hansson och Jeanette Strömberg. 
 
- Kort beskrivning av verksamheten. 
- Redovisning av året som gått. 
- Viktiga frågor under 2019 
- Utmaningar framåt, budget 2020. 
 
Dialog förs mellan bolagets representanter och kommunstyrelsens presidium. 
 
Presentationen delges kommunstyrelsens presidium. 
 
6. Dilab 
Närvarande: Mats Tillander och Per-Arne Brink. 
 
- Kort beskrivning av verksamheten. 
- Redovisning av året som gått. 
- Viktiga frågor under 2019 
- Utmaningar framåt, budget 2020. 
 
Dialog förs mellan bolagets representanter och kommunstyrelsens presidium. 
 
Presentationen delges kommunstyrelsens presidium. 
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  Anteckningar 
   
 
 

  
 
 

Sida 3 av 3 
 

7. Vadholmen Foss AB 
Närvarande: Mats Tilander 
 
- Kort beskrivning av verksamheten. 
- Redovisning av året som gått. 
- Viktiga frågor under 2019 
- Utmaningar framåt, budget 2020. 
 
Dialog förs mellan bolagets representant och kommunstyrelsens presidium. 
 
Presentationen delges kommunstyrelsens presidium. 
 
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
----------------------------------------------------- 
Linda Ökvist 
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Alla kan vara miljöhjältar!

RAMBO AB

BOLAGSDIALOG I MUNKEDAL 2019-02-18
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Alla kan vara miljöhjältar!

AGENDA

1. Kort beskrivning av verksamheten
2. Redovisning av året som gått
3. Viktiga frågor under 2019
4. Utmaningar framåt, budget 2020
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Alla kan vara miljöhjältar!

AGENDA

1. Kort beskrivning av verksamheten
2. Redovisning av året som gått
3. Viktiga frågor under 2019
4. Utmaningar framåt, budget 2020
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Alla kan vara miljöhjältar!

KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB) är ett aktiebolag som ägs av 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner och som bildats med syfte att fullgöra 
ägarkommunernas skyldigheter inom avfallshantering, samt långsiktigt säkerställa en gemensam 
infrastruktur för avfalls-, återvinnings- och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Fördelning av aktiekapital
Lysekils kommun aktiekapital 637 500 kronor 25 procent 1275 aktier
Sotenäs kommun aktiekapital 637 000 kronor 25 procent 1275 aktier
Tanums kommun aktiekapital 637 000 kronor 25 procent 1275 aktier
Munkedals kommun aktiekapital 637 000 kronor 25 procent 1275 aktier
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Alla kan vara miljöhjältar!

Samråd
Bolaget och ägarkommunerna ska årligen ha samrådsmöten i form av Ägarsamråd, Ekonomiskt 
samråd respektive Renhållningssamråd. Ägarkommunerna ska minst två gånger per år kalla till 
Ägarsamråd. Ägarkommunerna ska minst två gånger per år kalla till Ekonomiskt samråd. Bolaget ska 
minst två gånger per år kalla till Renhållningssamråd.

Organisation
Rambos organisation är utvecklad och anpassad efter verksamhetens krav. Organisationen består av 
tre affärsområden, Avfallshantering, Hushåll och Insamling. Till dessa finns stödfunktioner i form av  
kundservice, utveckling, kvalitet, ekonomi, personal, kommunikation, marknad, försäljning och IT.

VD

Insamling Hushåll Avfallshantering

Utveckling och 
kvalitet

Ekonomi

Personal

Kommunikation

Marknad
Försäljning

IT

KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
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Alla kan vara miljöhjältar!

RAMBO AB 
– KOMMUNÄGT MILJÖFÖRETAG

 Ägs av Lysekils, Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner

 Ägardirektiv styr verksamheten

 Politiskt tillsatt styrelse, opolitisk styrelseordförande

 Lokal aktör för hantering och omhändertagande av  hushålls- och 
verksamhetsavfall:

 4 avfallsanläggningar och 7 återvinningscentraler
 Slamsuger alla enskilda avloppsanläggningar
 Samlar in hushållsavfallet i Lysekils kommun
 Samlar in hushållsavfallet i övriga kommuner via entreprenör
 Rådgivare åt företag/verksamheter 
 Samarbetar med externa återvinnare

 Underentreprenör åt FTI AB - Återvinningsstationerna

Alla kan vara miljöhjältar!

84



Alla kan vara miljöhjältar!

RAMBOS VISION

Det finns inga sopor!
Tillsammans skapar vi resurser 

för framtida generationer!
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Alla kan vara miljöhjältar!

AGENDA

1. Kort beskrivning av verksamheten
2. Redovisning av året som gått
3. Viktiga frågor under 2019
4. Utmaningar framåt, budget 2020
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Alla kan vara miljöhjältar!

ÅRSBOKSLUT 2018-12-31

RAMBO AB
- Alla kan vara miljöhjältar!
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Alla kan vara miljöhjältar!

RAMBO AB FLERÅRSÖVERSIKT

Ekonomisk översikt
2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 165 697 161 055 153 142 156 456 152 427

Resultat efter finansiella poster 3 666 1 431 9 876 7 275 1 219

Resultat i % av nettoomsättningen 2,2 0,9% 6,4% 4,6% 0,8%

Balansomslutning 153 797 142 738 159 570 127 338 124 685

Medelantalet anställda 72 74 71 69 70

Justerat eget kapital 84 107 82 284 81 516 74 154 68 820

Soliditet, % 55% 58% 51% 58% 55%
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Alla kan vara miljöhjältar!

RESULTAT 2018-12-31
RAMBO AB

tkr Utfall 
2018

Prognos 
2018

Budget 
2018

Avvik. mot 
budget

Utfall 
2017

Förändr. 
2017-18

Intäkter
Försäljning varor o tjänster 165 697 157 604 153 179 12 518 161 055 4 642
Övriga bidrag o intäkter 594 578 550 44 1 063 -469

166 291 158 182 153 729 12 562 162 118 4 173
Kostnader
Kostnader för varor och tjänster -107 153 -99 346 -92 721 -14 432 -107 008 -145
Personalkostnader -44 373 -45 050 -44 724 351 -42 925 -1 448
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 -16 16

-151 526 -144 396 -137 445 -14 081 -149 949 -1 577

Avskrivningar och nedskrivn. -11 022 -11 756 -11 856 834 -10 801 -221

Rörelseresultat 3 743 2 030 4 428 -685 1 368 2 375

Finansiella intäkter 133 124 124 9 143 -10
Finansiella kostnader -210 -150 -150 -60 -80 -130
Resultat efter finansiella poster 3 666 2 004 4 402 -736 1 431 2 235

Bokslutsdispositioner -2 664 980 -3 644
Skattekostnader -334 -624 290
Årets resultat 667 1 787 -1 120
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Alla kan vara miljöhjältar!

RESULTATRÄKNING 2018-12-31
PER AFFÄRSOMRÅDE

Utfall Utfall 2018
tkr 2018 Affärsområde

RAMBO AB Gemensam 
adm

Avfalls-
hantering Hushåll Insamling

Intäkter
Försäljning varor o tjänster 165 697 3 570 39 643 107 434 15 049
Övriga bidrag o intäkter 594 123 174 0 297
Interna intäkter 85 767 14 733 35 014 5 600 30 421

252 058 18 426 74 831 113 034 45 767
Kostnader
Kostnader för varor och tjänster -107 153 -8 277 -44 745 -38 940 -15 194
Int. kostn för varor, tjänster -62 655 -7 -803 -61 842 -3
Personalkostnader -44 373 -9 076 -10 991 -3 962 -20 345
Int. personalk/ fördelningar -23 112 0 -12 400 -7 579 -3 131
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0

-237 293 -17 360 -68 939 -112 323 -38 673

Avskrivningar och nedskrivn. -11 022 -138 -4 703 -1 939 -4 241

Rörelseresultat 3 743 928 1 189 -1 228 2 853

Finansiella intäkter 133 0 25 107 0
Finansiella kostnader -210 -46 0 -163 0
Resultat efter finansiella poster 3 666 882 1 214 -1 283 2 853

Prognos 2018 2 002 -17 2 435 -1 762 1 346

Budget 2018 4 402 17 4 991 -2 232 1 626
Budgetavvikelse -736 865 -3 777 949 1 227

Utfall 2017 1 431 625 815 -1 769 1 759
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Alla kan vara miljöhjältar!

RESULTATRÄKNING 2018-12-31
RAMBO HUSHÅLL

Utfall Utfall 2018
tkr 2018 Hushållskollektiv

Hushåll Ledning 
och adm Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal

Intäkter
Försäljning varor o tjänster 107 435 0 38 873 23 486 29 502 15 574
Övriga bidrag o intäkter 0 0 0 0 0 0
Interna intäkter 5 599 5 300 189 47 32 31

113 034 5 300 39 062 23 533 29 534 15 605
Kostnader
Kostnader för varor och tjänster -38 940 -734 -5 655 -11 038 -15 509 -6 004
Int. kostn för varor, tjänster -61 842 0 -29 245 -10 326 -13 777 -8 494
Personalkostnader -3 962 -3 041 -494 -158 -159 -110
Int. personalk/ fördelningar -7 578 -1 525 -2 003 -1 333 -1 850 -867
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0

-112 322 -5 300 -37 397 -22 855 -31 295 -15 475

Avskrivningar och nedskrivn. -1 939 0 -1 926 -13 0 0

Rörelseresultat -1 227 0 -261 665 -1 761 130

Finansiella intäkter 107 0 20 13 52 22
Finansiella kostnader -163 0 -162 0 0 -1
Resultat efter finansiella poster -1 283 0 -403 678 -1 709 151

Prognos 2018 -1 762 0 -622 601 -1 691 -50

Budget 2018 -2 232 0 -1 122 526 -1 691 55
Budgetavvikelse 470 0 719 152 -18 96

Utfall 2017 -1 769 - -1 655 119 -372 139
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Alla kan vara miljöhjältar!

ACK RESULTAT HUSHÅLLENS RENHÅLLNING
2018-12-31

2008-2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summa:
Lysekil 4 372 445 -1 733 220 -747 589 -2 937 645 -1 654 926 -403 090 -3 104 025 
Sotenäs -751 355 485 467 293 271 384 968 118 840 678 007 1 209 198 
Tanum 1 238 048 2 222 460 1 366 838 1 892 635 -372 483 -1 709 434 4 638 063 
Munkedal 432 970 149 860 -206 611 149 796 139 050 151 042 816 107 

Totalt ackumulerat resultat, samtliga hushållskollektiv: 3 559 343
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Alla kan vara miljöhjältar!

BALANSRÄKNING 2018-12-31

2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 73 685 71 083 66 092 59 162 58 364
Omsättningstillgångar 80 111 71 655 93 478 68 182 66 322

varav kassa/Bank 46 258 37 710 55 762 36 929 35 762

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, justerat 84 774 82 284 81 516 74 154 68 820
Avsättningar 4 445 4 933 5 705 11 982 11 041
Långfristiga skulder/ Banklån 18 975 9 888 11 300 0 0
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 2 913 1 413 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 884 40 001 56 613 37 415 41 242

BALANSOMSLUTNING 153 797 142 738 159 570 127 344 124 685

Soliditet 55% 58% 51% 58% 55%
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Alla kan vara miljöhjältar!

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktighetsregeln
i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse:
Utdelningen utgör mindres än 1% av bolagets fris egna kapital
och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina
förpliktelser eller investeringsplaner på kort eller på lång sikt.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
tilläggsupplysningar.

RESULTATDISPOSITION
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står 
balanserad vinst vid årets ingång 48 554 644
årets vinst 667 449

49 222 093

Styrelsen föreslår att

till aktieägarna utdelas

i ny räkning överföres 255 000

Totalt 48 967 093
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Alla kan vara miljöhjältar!

Händelser av väsentlig karaktär 
under året
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Alla kan vara miljöhjältar!

NYTT INSAMLINGSSYSTEM I MUNKEDAL, 
SOTENÄS OCH TANUM

Alla kan vara miljöhjältar!
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Alla kan vara miljöhjältar!

NYTT INSAMLINGSSYSTEM I MUNKEDAL, 
SOTENÄS OCH TANUM

Alla kan vara miljöhjältar!

Munkedals kommun
Samtliga erforderliga beslut tagna. Projektet pågår.

Sotenäs kommun
Beslut om renhållningstaxa med hemsortering taget. 
Borgensbeslut uppe i den politiska processen. Antaget av KS den 13 februari.

Tanums kommun
Beslut om renhållningstaxa med hemsortering taget. 
Borgensbeslut återstår.
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Alla kan vara miljöhjältar!

TIDPLAN INFÖRANDE AV NYTT INSAMLINGSSYSTEM I 
MUNKEDAL, SOTENÄS OCH TANUM

Alla kan vara miljöhjältar!

Kärl – montering och utkörning upphandlat med PWS 

Munkedal:
2019 Vår - Information, Valprocess,  ev. Kärlskåp
2019-10-01--12-01 - Nytt insamlingssystem införs 

Sotenäs: 
2019-10-01 - Befintligt systemet körs under införandeperioden

2019 Höst   ev 2020 Vår - Information, Valprocess,  ev. Kärlskåp
2020-04-01--06-01  - Nytt insamlingssystem införs
ev 2020 Höst

Tanum:
2019-10-01 - Befintligt systemet körs under införandeperioden

2020 Vår ev 2021 Vår - Etapp 1, Information, Valprocess, ev. Kärlskåp
2020-09-01--11-01 - Nytt insamlingssystem införs
ev 2021 Höst

2020 Höst ev. 2021 Höst - Etapp 2, Information, Valprocess,  ev. Kärlskåp 
2021-04-01-- 06-01 - Nytt insamlingssystem klart!
ev. 2022 Vår
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Alla kan vara miljöhjältar!

NUVARANDE ENTREPRENAD UNDER 
INFÖRANDEPERIODEN

Alla kan vara miljöhjältar!

Nuvarande entreprenad går ut 2019-09-30.

Olika lösningar undersöks för hur denna ska hanteras under införande-
perioden av det nya insamlingssystemet i Sotenäs och Tanum. 

Preliminär tidplan:

22/2 Styrelsen tar ett inriktningsbeslut att presentera 
bolagsstämman

15/3 Extra bolagsstämma
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Alla kan vara miljöhjältar!Alla kan vara miljöhjältar!

Självkostnad för insamling, 
Hemsortering i 4-fackskärl

Total investering med kommunal borgen

(underlag kostnader Lysekils kommun).
Munkedal Sotenäs Tanum Totalt

Antal abonnemang, st 4 100 5 200 9 200 18 500

Taxa till boende (enl.  
taxeskiss 2015 + 2018 index)

3 400 3 400 3 250

Intäkt förpackningar/år* 400 000 700 000 1000 000 3 000 000

Kommunal borgen

Investering fordon 5 250 000 10 750 000 14 000 000 30 000 000

Investering kärl 11 000 000 14 500 000 24 900 000 50 400 000

Gemensamma kärlskåp 100 000 500 000 500 000 1 100 000

Total investering/ kommunal 
borgen

16 350 000 25 750 000 39 400 000 81 500 000

* Intäkter för avsättning av förpackningar från 4-fack fördelas på 4 kommuner (varav intäkt Lysekil 900
000).
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Alla kan vara miljöhjältar!

NYTT INSAMLINGSSYSTEM I MUNKEDAL
www.hemsortering.nu
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Alla kan vara miljöhjältar!

NYTT INSAMLINGSSYSTEM I MUNKEDAL
www.hemsortering.nu
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Alla kan vara miljöhjältar!

VERKSTÄLLANDE AV FÖRÄNDRAT 
ÄGANDE

Under året har beslutet av förändrat ägande i Rambo 
verkställts. Samtliga fyra ägarkommuner äger nu lika stor andel 
i bolaget.

Förändringen innebar också att styrelsens sammansättning 
ändras från att bestå av åtta styrelseledamöter till att bestå av 
nio styrelsemöter. Av dessa utses åtta styrelseledamöter av 
ägarkommunernas kommunfullmäktige och ordföranden, den 
nionde styrelseledamoten, utses av årsstämman.

Alla kan vara miljöhjältar!
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Alla kan vara miljöhjältar!

TILLSTÅND OCH KONTROLLPROGRAM

Nytt tillstånd har under året erhållits för Siviks avfallsanläggning. 
Tillståndet planeras att tas i anspråk 1 juni 2019. 

Förslag till förnyelse av kontrollprogram för Hästeskeds
avfallsanläggning inlämnat till Länsstyrelsen. 

Alla kan vara miljöhjältar!
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Alla kan vara miljöhjältar!

NY ÅTERVINNINGSCENTRAL PÅ TYFTS 
AVFALLSANLÄGGNING I TANUM

Under hösten påbörjades byggnationen av en ny återvinningscentral 
på Tyfts avfallsanläggning. 

Återvinningscentralen planeras att färdigställas under 2019 och 
kommer att innebära ytterligare möjligheter till sortering av 
avfall och en större säkerhet för besökare och medarbetare vid 
återvinningscentralen. 

Alla kan vara miljöhjältar!
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Alla kan vara miljöhjältar!

PROJEKT FRAMTIDA 
SLAMHANTERING

I samarbete med bland annat bolagets ägarkommuner har 
Rambo undersökt möjligheten att skapa en framtida hållbar 
process för omhändertagande av slam från avloppsreningsverk. 

Projektet har slutförts och genererat värdefull praktisk 
erfarenhet samt positiva resultat för samförbränning av torkat 
slam och biobränsle. Kunskap som är till gagn för framtida 
projekt. 

Alla kan vara miljöhjältar!
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Alla kan vara miljöhjältar!

DEPONISLUTTÄCKNING

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

I och med att deponisluttäckningen nu färdigställts måste 
andra avsättningar för vissa typer av avfall hittas.

Alla kan vara miljöhjältar!
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Alla kan vara miljöhjältar!

RAMBOS UPPFÖRANDEKOD

Ett värdegrundsarbete har under 
senare år pågått inom Rambo. 

I slutet av 2019 utarbetades 
Rambos Uppförandekod.
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Alla kan vara miljöhjältar!

PROCESSER, RUTINER OCH LEDNINGSSYSTEM

Arbetet med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra 
processer och rutiner inom bolaget fortsätter.

Samtliga policys, rutiner och instruktioner implementeras i 
bolagets ledningssystem.

Alla kan vara miljöhjältar!
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Alla kan vara miljöhjältar!

MÅLUPPFYLLELSE
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Alla kan vara miljöhjältar!

MÅLUPPFYLLELSE 2018

Målområde Mål Mätetal Måluppfyllelse

Ekonomi

Rambo bedriver en effektiv 
verksamhet och ser till att det finns 
ekonomiskt utrymme för att 
bedriva och utveckla företaget mot 
framtiden. 

• Soliditet ska ej vara lägre än 30%

• Från och med år 2021 ska bolaget 
generera ett resultat efter finansiella 
poster på minst 6 Mkr per år 

Soliditet 55%

Aktuell 2021

Miljö

Rambo bedriver ett ständigt 
pågående förbättringsarbete inom 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
Bolaget klättrar uppför 
avfallstrappan och skapar 
förutsättningar för kunderna att nå 
de nationella miljömål som finns 
uppsatta för insamling av matavfall 
och ökad återvinning

• Inga större avvikelser vid extern revision 
ska förekomma

• 100% av hushållskunderna erbjuds 
matavfallsinsamling varav 90% har 
matavfallsinsamling

• 60% av hushållskunderna erbjuds FNI 
varav 80% har FNI 

Inga större avvikelser vid 
extern revision

62,7% av hushållskunderna 
erbjuds matavfallsinsamling 
varav 44,9 % har 
matavfallsinsamling

15,8% av hushållskunderna 
erbjuds FNI varav 67,1 % har 
FNI 
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Alla kan vara miljöhjältar!

MÅLUPPFYLLELSE 2018

Målområde Mål Mätetal Måluppfyllelse

Kund

Kunderna har förtroende för 
Rambos verksamhet och varumärke 
och är nöjda med Rambo som 
avfallsleverantör.

• 90% av Rambos hushållskunder är nöjda 
med Rambo som avfallsleverantör

• 90% av Rambos avtalskunder är nöjda  
med Rambo som avfallsleverantör

• 100% av Rambos kunder har förtroende 
för Rambos verksamhet och varumärke 

88% av Rambos hushållskunder 
är nöjda med Rambo som 
avfallsleverantör

78% av Rambos avtalskunder är 
nöjda  med Rambo som 
avfallsleverantör

88% av Rambos kunder har 
förtroende för Rambos 
verksamhet och varumärke

Personal

Rambos värdegrund är 
utgångspunkt för hur all personal 
arbetar tillsammans. Rambos 
personal är stolta och har 
förtroende för verksamheten och 
varumärket.

• 100% av Rambos personal upplever att de 
arbetar i enlighet med Rambos värdegrund

• 100% av Rambos personal är stolta och har 
förtroende för Rambos verksamhet och 
varumärke 

84,2% av Rambos personal 
upplever att de arbetar i 
enlighet med Rambos 
värdegrund

93,4% av Rambos personal är 
stolta och har förtroende för 
Rambos verksamhet och 
varumärke
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Alla kan vara miljöhjältar!

AGENDA

1. Kort beskrivning av verksamheten
2. Redovisning av året som gått
3. Viktiga frågor under 2019
4. Utmaningar framåt, budget 2020
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Alla kan vara miljöhjältar!

VIKTIGA FRÅGOR UNDER 2019

Införandet av de nya insamlingssystemen i Sotenäs, Tanum 
och Munkedal kommer att påbörjas under 2019 och löpa 
under en flerårsperiod. 

I juni 2019 planeras det nya tillståndet för Siviks 
avfallsanläggning att tas i bruk. Förberedande arbete inför 
detta och fram tills att de slutgiltiga villkoren fastställs under 
2020 kommer att pågå under hela nästa år. Tillståndet 
kommer att kräva en ekonomisk säkerhet om 10,2 mkr.
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Alla kan vara miljöhjältar!

AGENDA

1. Kort beskrivning av verksamheten
2. Redovisning av året som gått
3. Viktiga frågor under 2019
4. Utmaningar framåt, budget 2020
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Alla kan vara miljöhjältar!

FLERÅRSPLAN 2019 -- 2020
RAMBO AB

Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2019 2020 2021

Den löpande verksamheten
Avfallshantering 2 626 3 000 3 000
Hushåll -4 405 -3 000 -900
Insamling 3 235 2 500 1 500
Företagsledning och gemensam administration -16 25 25

Rörelseresultat efter avskrivningar 1 440 2 525 3 625

Avskrivningar taxefinansierade (nya 
insamlingssystemetl) 

3 689 6 079 10 509

Avskrivningar resterande 7 817 7 369 8 679

Resultat före avskrivningar 11 506 13 448 19 188

Finansiella poster -76 -100 -150
Betald inkomstskatt -440 -750 -1 200

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 626 16 023 23 863

Investerings verksamheten
Företag -15 815 -5 000 -6 400
Hushåll -11 100 -15 000 0
Insamling -12 555 -16 750 -25 400
Företagsledning och gemensam administration 50 0 0
Reavinster 420 500 20 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 100 -36 250 -51 800

Finansieringsverksamheten
Långsfristiga skulder 16 350 25 750 39 400
Amortering långfristiga skulder -2 913 -4 956 -8 145
Utdelningar -255 -255 -255

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 183 20 539 30 970

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel -13 487 -588 -633
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Alla kan vara miljöhjältar!

Det finns inga sopor!
Tillsammans skapar vi resurser 
för framtidens generationer!
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Munkbo AB
2018
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• Inget resultat ännu – bokslutsarbete pågår

• 536 lgh - 35638 m2 lghsyta

• Fastighetsförsäljning

• Rotrenovering Jonsäng 160 lgh, kostn 130 mnkr

• Renovering Hedekas

• Lån 290 mnkr

• Uthyrningsläget

• 2-årigt hyresavtal

• Framtid: Rotren Brudås, Nybyggnation?, Samverkan kommunen
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Rkhf Sörbygården och 
Dinglegården
KS Dialogdag 2019-02-18

2019-02-18
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Resultaträkning
tkr

Budget
2019

180101-181231 170101-171231

Rörelsens 
intäkter

7 199 7 093 6 987

Rörelsens 
kostnader

-5 085 -5 275 -5 260

Finansiella poster -510 -492 -711

Årets resultat 1 503 1 325 1 017

Avsättning
Underhållsfond

-1 380 -1 380 -1 380
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Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggnings-
tillgångar

35 087 36 409

Finansiella tillgångar 20 20

Bränslelager 60 107

Kortfristiga fordringar 226 315

Kassa och bank 6 467 6 099

Summa tillgångar 41 860 42 950
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Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

Bundet eget kapital 5 352 4 464

Fritt eget kapital 456 18

Summa eget kapital 5 808 4 482

Långfristiga skulder 33 675 35 075

Kortfristiga skulder 2 377 3 393

Summa skulder 36 052 38 468

Summa Eget 
kapital & Skulder

41 860 42 950
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Sammanfattning av föreningens 
ekonomiska läge

5

 Allt lägre räntor

 Gamla underskott är borta

 Möjlighet att öka avsättningen till underhållsfonden 

En återkommande anmärkning från föreningens 

auktoriserade revisorer.

 Avsättningsbehov 10 år :

Dinglegården 11 570 tkr   Sörbygården 12 290 tkr

Per år: 2 386 tkr eller ca 380 kr/kvm

Avsättning 2018: 1 380 tkr = 227 kr/kvm

124



Viktiga händelser 2019

6

Ombyggnad av en gemensam lokal till lägenhet 

Sörbygården, påbörjas våren 2019
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Viktiga händelser under 2018

• Arbetet med brandstationerna Ljungskile och Uddevalla
• Renovering i Lysekil
• Sambands- och ledningsstöd
• Gemensam Operativ Systemledning (GOSL)
• Riskanalys inför nytt Handlingsprogram
• Arbete mot social oro
• Skogsbrandsommarens belastning ......
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Skogsbrand Bratteröd
2018-08-05

• https://youtu.be/RDgbDHG36m4

• https://www.youtube.com/watch?v=
dUFOyxrL8yA

• 3 privata och 1 tysk Brand-Helikopter

• 1 Polishelikopter

• 30 Hemvärnssoldater i 2 dygn

• Bengtsfors, MSB förråd

• Lastbilar, Traktorer, gödseltunnor

• Strömlöst, högspänningsledning

• Utrymning 26 pers, 10 fastigheter

• VMA, Nu-sjukvården

• Branden inringad kl. 19.32 

Aktiverade räddningstjänster:
Uddevalla Hel och deltid, Ljungskile, Munkedal, Hedekas, 
Färgelanda, Bengtsfors, Sjuntorp, Vargön, Trollhättan, 
Tanum, Strömstad, Orust, Tjörn
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Kostnader Bratteröd
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• Nytt Handlingsprogram arbetas fram under 2019

• GOSL

• Personalförsörjning RiB

• Höjd beredskap/Civilt försvar

• Analys av: Organisation och förmågekoncept

• Arbetsmiljön Bastiongatan

• Tyngre investeringar 

• ”Pandoras ask”

• Resultatet av två omfattande SOU?!

Åren som kommer
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Året som pågår .....
Söndag morgon 17/2. Larm om pågående 
brand med kraftig rökutveckling 
Råvarustål Kjell Andersson AB Hedekas

100m x 40m x 20m
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Uppföljning

av 

mål

Säkerhetsmål 1-9 Mål  och målnivå 2018 Utfall 2018
Måluppföljning 

2018

Måluppföljning 

2017

1. Antalet trafikolyckor och dess 

konsekvenser ska kontinuerligt minska

Färre antal trafikolyckor än 2017

Mindre konsekvenser av 

trafikolyckor än 2017

2. Antalet bostadsbränder ska minska 

och ingen person ska omkomma eller 

skadas allvarligt i samband med brand 

i bostad

Färre antal bränder i bostäder än 

2017

Ingen ska omkomma

Ingen ska skadas allvarligt

3. Antalet bränder i offentliga lokaler 

ska minska och ingen person ska 

omkomma eller skadas allvarligt i 

samband med brand

Färre antal bränder i offentliga 

lokaler än 2017

Ingen ska omkomma

Ingen ska skadas allvarligt

4. Ingen person ska drunkna eller 

skadas allvarligt i samband med 

vattenolycka

Ingen ska drunkna 2

Ingen ska skadas allvarligt 3

5. Anpassat ledningsstöd för effektiv 

hantering av storskalig räddningsinsats 

ska kunna initieras inom 20 min

100 % av tillfällena ska uppfylla 

tidskravet
100%

6. Den enskildes förmåga att förebygga 

och hantera olyckor ska öka

Fler personer än 2017 ska ha 

förmåga att förebygga olyckor

Fler personer än 2017 ska kunna 

hantera olyckor

7. Konsekvenserna av väderrelaterade 

händelser ska minska

Färre väderrelaterade 

konsekvenser än 2016

8. Omfattande skogsbränder ska 

minska

Färre antal omfattande 

skogsbränder än 2017

9. Utsläpp av farligt ämne ska inte 

medföra allvarliga skador på människa 

eller omgivande miljö

Färre allvarliga skador på 

människor än 2017

Färre allvarliga skador på 

omgivande miljö än 2017
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Effektmål 1-6
Mål  och målnivå

2018
Utfall 2018

Måluppfölj

ning 2018

Måluppföljning 

2017

1. Vi ska tillsammans skapa en god 

psykosocial arbetsmiljö och 

stimulera individuell utveckling

Förbundet ska 

eftersträva hög 

frisknärvaro hos sin 

personal. 94%

98%

Varje chef ska inför 

löneprocessen hålla 

medarbetarsamtal med 

sin personal. 100%

100% Nytt mål för 2018

Alla personalkategorier 

ska ha APT enligt 

årshjul i SAM.  100%

75% Nytt mål för 2018

Minst en gång per år 

utförs skyddsrond på 

våra arbetsställen. 

100%

100% Nytt mål för 2018

Under 2018 ska all 

personal delta i 

medarbetarenkät.  

100%

53% Nytt mål för 2018

2. God intern information som 

främjar kunskap, delaktighet och 

dialog. Det är även grunden för vår 

externa information

Bygga upp ett internt 

intranät i förbundet 

som främjar kunskap, 

delaktighet och dialog. 

100%

100% Nytt mål för 2018

3. För varje enskilt år ska intäkter 

överstiga kostnaderna enligt 

balanskravet

100% kostnadstäckning 97,8%

4. God soliditet Minst 30% 30,5%

5. Hög kassalikviditet, 

betalningsförmåga på kort sikt
100% 64,9%

6. Hög självfinansieringsgrad av 

investeringar
100% 73,3%

Uppföljning

av 

mål

För 2018 är den 
sammanvägda 
bedömningen att förbundet 
inte når de satta finansiella 
målen och därmed inte 
kravet på god ekonomisk 
hushållning.
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(Belopp i tkr)
Budget                         

2018-12-31

Bokslut                        

2018-12-31

Bokslut                        

2017-12-31

Verksamhetens  intäkter

Verksamhetens intäkter 7 586 9 386 8 143

Medlemsavgifter (drift) 68 422 68 422 66 494

Medlemsavgift (pension) 3 678 5 312 3 416

Uppräkning medlemsavgift                    

(avsättning pensioner)
2 521 2 957 127

Jämförelsestörande poster 329

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader -72 930 -77 181 -71 160

Pensionskostnader -3 678 -5 312 -3 416

Avsättning pensioner -2 521 -2 957 -127

Avskrivningar -3 007 -2 829 -2 621

Verksamhetens nettokostnader 71 -2 202 1 185

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -70 -32 -30

Årets resultat/                            

Förändring Eget Kapital
1 -2 234 1 155

Resultaträkning
Fördelning av intäkter

Fördelning av kostnader

89%

11%

Medl.avg inkl pensionsåtagande Övriga intäkter

75%

22%
3%

Personalkostn

Övriga kostn, drift

Avskrivningar

Förbundet belastats med betydande kostnader för den 
omfattande branden i Brattröd under sommaren.
Även ökade personalkostnader för räddningstjänst-
personal i beredskap (RiB) som dragits med 
bemanningssvårigheter under en längre tid är en 
bidragande orsak.
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(Belopp i tkr)

Budget                  

2018-12-

31

Bokslut                     

2018-12-

31

Bokslut                     

2017-12-

31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Inventarier, bilar och 

transportmedel
25 248 21 304 20 863

Finansiella 

anläggningstillgångar
4 546 4 546 5 149

Långfristig fordran, 

medlemsavgift             

pensionsavsättning

9 059 9 131 6 174

Summa 

Anläggningstillgångar
38 853 34 981 32 186

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 8 417 9 866 10 267

Kassa och bank 0 1 696 2 204

Summa 

Omsättningstillgångar
8 417 11 562 12 471

SUMMA 

TILLGÅNGAR
47 270 46 543 44 657

(Belopp i tkr)

Budget                  

2018-12-

31

Bokslut                     

2018-12-

31

Bokslut                     

2017-12-

31

Eget kapital,  

avsättningar och 

skulder

Eget kapital vid årets 

början
-16 217 -16 444 -15 290

Årets resultat -1 2 234 -1 155

Summa Eget Kapital -16 218 -14 210 -16 445

Avsättning för pensioner -9 059 -9 131 -6 174

Summa Avsättningar -9 059 -9 131 -6 174

Långfristiga skulder -3 943 -5 383 -4 546

Kortfristiga skulder -18 050 -17 819 -17 492

Summa Skulder -21 993 -23 202 -22 038

SUMMA EGET 

KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER

-47 270 -46 543 -44 657
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(Belopp i tkr)
Budget 

2018

Bokslut 

2018

Bokslut 

2017

Materiella 

anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier och 

byggnadsinventarier
255 1 805 977

Fordon och transportmedel 0 0 1 187

Summa 255 1 805 2 164

Förbundet har investerat i materiella anläggningstillgångar för 1 805 tkr. De 
investeringar som skett under året utöver budget är det sambands- och 
ledningsstöd som varit på gång sedan 2014. Förbundet har haft en kostnad för 
detta om 3 087 tkr, samt ett investeringsbidrag om 1 465 tkr. Nettokostnaden 

för förbundet blir då 1 622 tkr.
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Internkontroll
Kompletta verifikationer: Stickprov har utförts och det finns inga anmärkningar på underlag och andra relevanta 
handlingar kopplade till fakturahantering

Delegationsordningens efterlevnad: Stickprov utfört utan anmärkning.

Grafisk profil: Stickprov av 20 dokument och nästan samtliga innehåller någon typ av brist. Åtgärd 2019 blir att 
informera/utbilda personal samt ha våra mallar lätt tillgängliga på Insidan och Daedalos.

Representation: Viss tvekan råder om vad som ska lagras enligt GDPR. Vid genomgång genom stickprov 
framkommer brister i framförallt deltagande. Under 2019 tas riktlinjer fram som ligger i linje med GDPR.

Debiteringsbara händelser : Debitering mot kund i verksamhetssystemet Daedalos genomfördes under perioden 
september till december. Samtliga händelserapporter under 2018 i genomlystes och debiterades enligt avtal.

Löneutbetalning RiB anställda: Stickprovskontroller har utförts inför tertial bokslut och årsbokslut utan anmärkning.

VMA anläggningar : Avläsning av logg efter varje kvartalsprov, vid brister har anläggningsskötare åtgärdat brister.

Risk för arbetsskada: Förbundet har haft 6 st. anmälda arbetsskador och samtliga är utredda och klara.
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Vatten en 
viktig samhällsnytta och 

livsviktig råvara

2019-02-18

Munkedal Vatten AB
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Roller KS-KF-Munkedal Vatten AB-Västvatten

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Munkedal Vatten AB  

100 %

Västvatten AB 

11 %

• Ägardirektiv/Bolagsordning - verksamhetens ramar 
• VA-plan/utbyggnadsplaner
• Beslutar om taxor och avgifter – ekonomiska ramarna

 Verksamhetsansvar för 
Vatten och avlopp

• Rättsligt bestämmande 
inflytande 
(handlingsoffentlighet) 

• Uppsiktsplikt

• Huvudman för VA-anläggningarna
- Äger och förvaltar de allmänna 

VA-anläggningarna i Munkedal kommun

Drift, underhåll och utveckling av den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen 
i kommunen på uppdrag av Munkedal Vatten AB

Munkedal kommun
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Uppdrag Munkedal Vatten AB

Vatten och avlopp

• Rent dricksvatten – kommer ur kranen

• Behandla spillvatten – kommer från toaletten

• Ta hand om dagvatten – kommer från tak och gator

• Stöd i kommunens samhällsbyggnadsprocesser,                                    
”Vi är en del av kommunen”
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Kollektiv

Två olika kollektiv

• Skattekollektivet (de som bor och är skrivna i 
kommunen)

• Taxekollektivet (de som nyttjar kommunalt vatten 
och avlopp i kommunen)

• Nödvändiga kostnader

• Självkostnadsprincipen

• Kostnader ska finansieras av motsvarande intäkt +-0

Taxekollektivets pengar får enbart användas till 
taxekollektivet.
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Intäkter Kostnader
Brukningsavgifter/

Anläggningsavgifter
Kostnader hänförliga till VA-
verksamheten
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Verksamheten i siffror

2018

Vattenverk 7 st

Reningsverk 4 st

Ledningsnät ca: 300 km

Antal läckor 17 st (11 st)

Antal driftstopp 3 (10 st) 

Antal abonnenter vatten ca 2 300 st

Antal abonnenter spill/dag ca 2 254 st
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Redovisning av året som gått
i Munkedal Vatten AB
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Budget: 0 tkr

Årsbokslut: +914 tkr

Årets resultat och hur kom vi hit?
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2018 2017

VA-fond 4 564 tkr 3 650 tkr

Kung Östens väg budget 4 618 tkr 

Över/Underuttag 0 tkr 0 tkr

Låneskuld 81 203 tkr 76 203 tkr

Anläggningstillgångar 104 908 tkr 94 322 tkr

Ekonomiska tal
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Munkedal Vatten AB 2018
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Investeringar
Enhet (Tkr) Utfall 2018 Budget 2018

Reinvesteringar 8 118 7 550

Saneringsområden 5 634 26 706

(varav Tungenäset) (5 517) (26 273)

Exploateringsområden 1 059 1 384

Bruttoinvesteringar 14 811 35 640

Fakturerade 
anläggningsavgifter

-4 929 -3 900

Totalt 9 881 31 740

Flödesmätare
Renovering 
Munkedal 

reningsverk

Omläggning av 
ledningar 

Vadholmsvägen
(reinvestering och 

exploatering)

Omläggning av 
ledningar Kung 

Östens väg

Åtgärder inbrott
Överföringsledning 

Faleby-Gårvik

Anläggnings-
avgifter främst 

Tegelverksvägen
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Styrkort och internkontroll
Munkedal Vatten AB
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S
tyrkort, u

pp
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dd
e

 vi våra m
ål?
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Internkontroll, uppnådde vi våra mål?

• Efterlevnad av upphandlingsregler. Följs lagstiftningen och har det skett 
korrekt?

• Inventarielistor gällande datorer, paddor och telefoner. Finns de och är de 
korrekta?

• Körjournaler. Används bilarna i tjänsten?

Inga allvarliga brister upptäcktes dock har en del rutiner setts över och 
uppdaterats. 
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Påverkan/utmaning för 
taxekollektivet 2019 och framåt
• Utbyggnadsplaner som görs i kommunen (VA-plan/exploateringar)

• Nya lagar och bestämmelser (ränteavdragsbegränsning, fler vattenprover, 
utsläppskrav, läkemedelsrening)

• Vädret (skyfall och bevattningsförbud)

• Slamfrågan

• Delvis åldrande infrastruktur – reducera översvämningsrisker

• Vattenförsörjning

• Vattenskyddsområden

153



Tack för visat intresse
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DILAB
2018
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• Första året med positivt resultat

• DILAB gemensamt ägt bolag

• Genomförd utbyggnad av 7800 m2 för 62 mnkr

• Tre hyresgäster/avtal i lokalerna

• Nöjda hyresgäster – antalet anställda ökar

• Framtiden: Förvaltning, Samverkan New Wave

156



Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
2018
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• Resultat +47 tkr

• Planarbete pågår

• Rivning

• Markanvisning – Vad ska bestämmas där?

• 7 företag intresserade så här långt

• Tidpunkt för uppsägning av hyresgäster?

158



 

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

 
 

  
  2019-02-22 Dnr: KS 2019-33 

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till 
Centerpartiet i Munkedal 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Centerpartiet i 
Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 4 46500 58125 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 
år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 
 
Centerpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-12. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
 
 
     

 
 
 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Centerpartiet i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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  2019-02-22 Dnr: KS 2019-34 

   

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till 
Miljöpartiet i Munkedal 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Miljöpartiet i 
Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 1 11 625 23 250 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 
år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 
 
Miljöpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-14. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
 
 
     

 
 
 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Miljöpartiet i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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  2019-02-26 Dnr: KS 2019-40 

   

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till 
Liberalerna i Munkedal 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt partistöd 2018  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna i 
Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 2 23 250 34 875 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 
år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 
 
Liberalerna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-25. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
 
 
     

 
 
 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Liberalerna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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  2019-02-27 Dnr: KS 2018-565
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Eva Kläppe Hellström 
Processutvecklare 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Inriktningsmål 2020-2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande inriktningsmål för Munkedals kommun 
för perioden 2020-2023: 

- Alla ska vara anställningsbara 
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till fyra inriktningsmål för Munkedals kommun 
2020-2023. Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart 
växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens 
utmaningar tillsammans! För att nå visionen behövs tydliga mål som talar om vad 
som ska göras och aktiviteter hur det ska göras. Förslag till inriktningsmål: 

- Alla ska vara anställningsbara 
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

Bakgrund 
Det är viktigt att kommunen når sina mål, att resurserna används effektivt, att det 
är en god kvalitet i verksamheten och att det pågår ett ständigt arbete med 
utveckling och förbättring. Därför beslutade kommunfullmäktige om ett styr- och 
ledningssystem för Munkedals kommun i november 2018 (KF 2018-11-29, §110). 
Styr- och ledningssystemet är uppbyggt i fyra delar: 

- Grundläggande förutsättningar. De grundläggande förutsättningarna är 
gemensam värdegrund, organisation/roller/fördelning, styrdokument och god 
ekonomisk hushållning. 

- Omvärldsbevakning 
- Målstyrning. Målstyrningen består av vision, inriktningsmål, verksamhetsmål, 

verksamhetsplaner och aktiviteter. 
- Uppföljning 

Vision och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige och verksamhetsmål av 
nämnderna. Verksamhetsplaner arbetas fram av förvaltningarna och beslutas av 
nämnderna. Nuvarande vision gäller till och med 2025. En god styrning och ledning 
för vad som ska prioriteras i budgetarbetet innebär att kommunfullmäktige behöver 
besluta om inriktningsmål i mars 2019. I juni beslutar kommunfullmäktige om 
budget 2020, med plan för 2021-2022. 
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En sammanfattning av hur målstyrningen går till förklaras i nedanstående bild. Bilden 
med förklarande text finns i kommunens styr- och ledningssystem, se bilaga. 

 

Inriktningsmål 2020-2023 
En vision är en målbild om ett önskat framtida tillstånd – den talar om inriktningen. 
För att nå visionen behövs tydliga mål som talar om vad som ska göras och 
aktiviteter hur det ska göras. Antal mål är en framgångsfaktor för god ledning och 
styrning. När hela organisationen strävar mot ett fåtal gemensamma mål, utifrån 
sina olika verksamhetsperspektiv, skapas en större effektivitet. 

Kommunens vision handlar om ett attraktivt Munkedal med hållbar utveckling. 
Hållbar utveckling innebär att man tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det handlar alltså 
om livskvalitet, för alla – nu och i framtiden. Det sker utifrån tre dimensioner: social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. När dessa tre möts är utvecklingen hållbar. 
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Social hållbarhet handlar om välbefinnande, behov och rättigheter samt rättvisa och 
makt – för invånarnas skull. Ekologisk hållbarhet handlar om att vara rädd om 
miljön, att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt – för kommande 
generationers skull. Ekonomisk hållbarhet är ett verktyg för att skapa förutsättningar 
för ekologisk och social utveckling. För kommunen handlar det om att driva och 
stödja utvecklingen för ett hållbart Munkedal. 

Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys med bedömning av olika förändringar i 
omvärlden som påverkar verksamheternas förutsättningar. Omvärldsanalysen utgör 
ett underlag för arbetet med att ta fram inriktningsmål för perioden 2020-2023 och 
verksamhetsmål för 2020. 

Med utgångspunkt i visionen, omvärldsanalysen och behovet av ett fåtal mål som är 
gemensamma har förvaltningen tagit fram förslag till fyra inriktningsmål för 
Munkedals kommun: 

Vision 2025 Inriktningsmål 2020-2023 

Munkedal – mer av livet. En hållbart 
växande kommun med engagerade 
invånare. Här tar vi oss an framtidens 
utmaningar tillsammans! 

 Alla ska vara anställningsbara 
 Skapa förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen 

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

 Munkedal ska bidra till minskad 
klimatpåverkan 

 

De tre första inriktningsmålen hör till den sociala dimensionen i hållbar utveckling. 
Målen har formulerats utifrån att människor behöver uppleva en känsla av 
sammanhang (KASAM), tillhörighet, vilket är grundläggande för den psykiska hälsan. 
KASAM handlar om att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i livet. 
Meningsfullheten är den faktor som har störst betydelse för den psykiska hälsan, där 
stadig ekonomi och delaktighet i samhället är två av de viktigaste skyddsfaktorerna. 
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Det fjärde inriktningsmålet hör till den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling. 
Målet bygger på behovet av att minska människans påverkan på klimatet, där 
kommunen är den lokala klimatanpassaren. 

Inriktningsmålen har även en ekonomisk aspekt. Ju fler som har anställning, desto 
färre bidragstagare. Ju fler som har en god hälsa, desto lägre samhällsekonomiska 
kostnader. Ju fler som upplever en trygghet och får det stöd som behövs utifrån 
behov, desto lägre samhällsekonomiska kostnader. Ju mindre klimatpåverkan, desto 
lägre kostnader för klimatanpassningar. 

I budgeten görs de prioriteringar som behövs för att nå mål, vision och hållbar 
utveckling. 

Bilagor 
Omvärldsanalys. Underlag för det politiska målarbetet, Dnr KS 2018-565 

Styr- och ledningssystem Munkedals kommun, Dnr KS 2018-462 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Alla fyra mål är positiva för kommunens ekonomi. 

Miljö 
Målet om minskad klimatpåverkan är positivt för miljön. 

Folkhälsa 
Målet om en god hälsa på lika villkor är positivt för folkhälsan. 

Barnkonventionen 
Alla fyra mål är positiva för barns och ungdomars uppväxtvillkor och framtid. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör 
Processutvecklare 

Håkan Sundberg 
 Kommundirektör 
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Styrdokument 

Styr- och ledningssystem 

Munkedals kommun 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ledningssystemet för Munkedals kommun syftar till att vara 
verktyget som möjliggör ledning och styrning av kommunens 

verksamhet. 

170



 

Dokumentbeskrivning 

Dokumenttyp: Styrdokument 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 2018-11-29 §110 

Diarienummer: KS 2018-462 

Gäller till och med: Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig / Handläggare: Kommundirektör / Ekonomichef 

Revisionshistorik: 1. Styr -och ledningssystem 2013-11-28 §29,  
KS 2013-409 

2. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

2007-01-24 §2 Dnr KS 06/271-040 

Relaterade styrdokument Mål -och resursplan 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av RuR 
Reglemente för internkontroll 

Bilaga 1 Regler för ekonomistyrning Munkedal 
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Styr- och ledningssystem för Munkedals kommun 

1. Syfte 
Kommunen sköter på demokratins grunder och den kommunala självstyrelsen de 

angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter. (Lag 

2002:249) kommunallagen (KL) 1 kap 1 §. Den beslutande församlingen i 

kommunen är kommunfullmäktige KL 3 kap 1 §.  

 

För att säkerställa att de mål kommunfullmäktige sätter upp för verksamheten 

uppnås (enligt KL), att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten 

genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring 

behövs ett ledningssystem, detta också för att säkerställa ett gemensamt 

arbetssätt.  

 

Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning och utveckling av 

verksamheten och ska ge en heltäckande styrprocess för planering och uppföljning 

samt säkerhetsställa god ekonomisk hushållning.  

 

Systemet ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och medarbetare att utföra 

sina uppdrag så att kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken. 

Ledningssystemet är kommunövergripande vilket innebär att det gäller för samtliga 

nämnder och förvaltning. Ett ledningssystem är och måste vara ett levande system 

som ständigt förbättras och utvecklas. 

 

Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika processer som alla är beroende av 

och överlappar varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar.  

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

 

 

 

 

 

           1. Grundläggande förutsättningar 

o Gemensam värdegrund 

o Organisation/roller/fördelning 

o Styrdokument 

o God ekonomisk hushållning 

 

            2. Omvärldsbevakning 

            3. Målstyrning  

o Vision 

o Inriktningsmål 

o Verksamhetsmål 

o Verksamhetsplaner 

o Aktiviteter 

 

            4. Uppföljning 
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2. Grundläggande förutsättningar 
Den första delen kallas för grundläggande förutsättningar. I denna del ingår 

gemensamma grunden för all verksamhet. 

 

2.1 Gemensam värdegrund 

Dessa värderingar ska genomsyra det dagliga arbetet inom koncernen såväl 

skriftligt som muntligt d.v.s. vårt agerande men även genom våra styrdokument. 
 

Vårt uppdrag är att: 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 

• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans  

• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Detta gör vi genom att: 

• se till att god etik råder i alla sorters möten 

• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 

• underlätta varandras arbete 
  

Förvaltningens åtagande är att hålla värdegrunden levande och känd t ex vid 

nyanställningar, arbetsplatsträffar samt för dess uppföljning. En översyn ska ske 

vart fjärde år. 

 

2.2 Organisation/ansvarsfördelning/roller 

Kommunens organisation är tydlig och känd. I detta avsnitt ingår beskrivning av 

kommunens roller, men också ansvarsfördelningen mellan tjänstemän och 

förtroendevalda samt det som benämns som den gyllene zonen.  

  

Gemensam värdegrund

Organisation/ansvarsfördelning roller

Styrdokument

God ekonomisk hushållning
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2.2.1 Organisation  

Organisationsschema politik och förvaltning 2019-01-01   

Kommunalverksamhet 

I kommunens verksamhet ingår ansvar för en stor del av den samhällsservicen. 

Bland de viktigaste uppgifterna kan nämnas förskola, skola, socialtjänst och 

äldreomsorg.  

 

Politisk organisation 

Organisationen ska utgöras av följande politiska organ; 

 

• Kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelse 

• Välfärdsnämnd 

• Kultur- och fritidsnämnd 

• Barn- och utbildningsnämnd 

• Samhällsbyggnadsnämnd 

• Jävsnämnd 

• Valnämnd 

 

Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver detta finns två 

parlamentariskt utsedda beredningar; 

 

• Beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog. 

 

Ovan beskrivs Munkedals kommunkoncern.  

En stor del av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala bolag 

(Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, Dingle industrilokaler AB och 

Vadholmen Foss 2:81 mfl.) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, 

Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården och Räddnings-

tjänsteförbundet Mitt Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämnds form och IT- 
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och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform tillsammans med Sotenäs och Lysekils 

kommun (SML). 

 

Kommunförvaltningens organisation 

Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra förvaltningar som var för sig 

speglar den politiska organisationen.  De fyra förvaltningarna benämns. 

Kommunstyrelsens förvaltning, Välfärdsförvaltningen, Barn- och utbildnings samt 

fritids- och kulturförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Förvaltningarna ska ansvara gentemot nämnd för att politiska beslut genomförs och 

följs upp samt tillser att åtgärder genomförs i enlighet med kommunens beslutade 

styrdokument och utifrån lagar. 
 

De olika förvaltningarna leds av en förvaltningschef vilka ansvarar inför 

(rapporterar till) nämnden.  

2.2.2 Ansvarsfördelning  

I Munkedal har vi följande ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och 

kommunförvaltning. 

Politiken ansvarar för  

• att de nationella uppdragen till kommunen utförs med god kvalitet 

• inriktningsbeslut  

• resurstilldelning/övergripande prioritering  

• övergripande lokala styrdokument  

• uppföljning och utvärdering 

Kommunförvaltningen ansvar och uppdrag är att 

• verkställa de politiska direktiven utifrån fattade beslut och inom tilldelade 

ramar 

• stå för fackkunskap inom sina respektive sakområden 

• ta fram objektiva beslutsunderlag 

• upprätthålla effektivitet och kvalitet 

• ta initiativ till utveckling 

Gyllene zonen, mötet mellan förtroendevalda och tjänstemän präglas av 

• respekt, tillit och förtroende 

• medvetenhet om politikers och tjänstemäns olika roller 

• tydliga ömsesidiga förväntningar 

• kompromissvilja 

• gemensam målbild för verksamheten 

• kommunchefens och kommunalrådets medvetenhet om och förmåga att 

utöva sina respektive uppdrag som länk mellan politik och förvaltning 

 

Detta kan sammanfattas i bilden nedan. 

 
 

Roller
Politik (vad)

•Mål/riktlinjer

•Tydliga beslut

•Resurstilldelning

•Tolkar folkets vilja

•Bildar opinion

Gyllene zonen

•Dialog

•Öppenhet

•Förtroende

•Tillit

•Medvetenhet

Tjänstemän (hur)

•Utföra/verställer

•Belyser, beskriver, analyserar, 

•Objektiv

•Expert inom respektive område

•Uppföljning/utvärdering
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2.2.3 Roller 
 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid allmänna val och är det högsta 

beslutande organ. Ärenden som beslutas i fullmäktige är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt, och kan delas in i tre områden: 

 

✓ Ärenden av principiell beskaffenhet (Budget, bokslut, bostadsförsörjning, 

detaljplaner) 

✓ Ärenden av större vikt 

✓ Speciallagstiftning (Översiktsplan, taxor mm) 
 

Kommunfullmäktige är huvudman för all kommunal verksamhet oavsett om den 

styrs via kommunallagen eller speciallagstiftning som t ex Plan- och bygglagen, 

Skollagen, Socialtjänstlagen etc.  
 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma 

nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolagsverksamhet.  

 

Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och 

ansvara för den egna förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet.  

 

Välfärdsnämnd 

Välfärdsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg 

samt stöd och särskild service.    
 

Barn och utbildningsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet. 
 

Kultur och fritidsnämnd 

Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsområdet.  
 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för teknisk förvaltning och ärenden inom 

plan- och byggområdet.  

 

Jävsnämnd 

Nämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 

samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha ansvaret, men på grund av jäv inte 

kan fatta beslut. 

 

Kommundirektör 

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman tillika chef för 

förvaltningscheferna och biträder kommunstyrelsen i att leda kommunkoncernen 

mot politisk vision och målbild samt att utöva dess uppsiktsplikt över nämnder och 

bolag.  
 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och 

utvecklingsfrågor inom förvaltningen och har dessutom ett övergripande ansvar för 

”koncernen” Munkedal.  
 

Avdelningschef  

Avdelningschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och 

utvecklingsfrågor inom hela avdelningen.  
 

Enhetschef 

Enhetschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och 

utvecklingsfrågor inom enheten och har ett övergripande ansvar för enheten.  
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Medarbetare 

Att vara anställd i kommunen innebär att agera som en företrädare för Munkedals 

kommun och stärka förtroendet hos allmänheten. Samtliga chefer och medarbetare 

ska utgå ifrån Munkedals kommuns värdegrund. 

2.3 Styrdokument 

Styrdokumenten ska påverka organisationen så att den arbetar i beslutad 

inriktning. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända, och regelbundet följas upp. 

Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år. 

Grunden för ledningssystemet är planering och uppföljning av kommunens resurser 

kopplat till verksamhetens mål. 

2.4 God ekonomisk hushållning 

Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv. God ekonomisk hushållning handlar om att 

styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett 

långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, krävs att varje generation står för de 

kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få 

betala, inte bara för den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare 

generationers överkonsumtion. 
 
I riktlinjerna anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som 

gäller över planeringsperioden. Avstämning av dessa mål ska genomföras inför den 

årliga budgetprocessen och uppföljning/analys ske i bokslut samt vid 

planeringsperiodens slut.  

 

Inför varje budgetår kommer i mål- och resursplanen (MRP) att anges finansiella 

resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen.  

 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget med plan för 

verksamheten och ekonomin. Budgeten ska innehålla en treårsplan för ekonomin, 

där budgetåret är planens första år.  

 

Budgeten ska också innehålla finansiella mål och verksamhetsmål som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning.  

 

För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att:  

-  Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.  

- En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller utvecklats    

  i en positiv riktning i förhållande till målformuleringen. 

 

 

Övergripande ekonomiska styrprinciper  

 

Munkedals kommun styrs av kommunfullmäktiges fastställda MRP 

(budgethandling).  

 

o Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Munkedals kommun har 

god ekonomisk hushållning. Alla har detta ansvar inom sitt verksamhetsområde 

och inom ramen för sin budget 

 

o De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse. Ekonomin sätter 

gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande 

nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. 
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o Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och 

resursavstämmas före genomförande. Detta gäller även övergripande policys, 

planer och projekt som kommer att inverka på verksamheterna. 

 

o Resultatet ska ligga på en nivå som säkrar överskott. Överskott är en förutsättning 

för att finansiera de investeringar som görs. 

 

o Blir resultatet negativt måste det regleras inom två år enligt balanskravet där 

intäkterna varje år måste balansera kostnaderna.  

 

o Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar med egna medel över tiden, 

vilket kräver överskott i driftbudgeten. Lån ska endast ses som ett sätt att tillfälligt 

utjämna större variationer i investeringsbehoven.  

 

MPR:s angivna ramar för verksamheterna utgör den yttersta restriktionen för 

respektive nämnd. Om resurserna inte räcker till för den planerade/pågående 

verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom den 

angivna ramen. För styrningen, uppföljningen, rapporteringen och kontrollen av 

verksamhet och ekonomi har Kommunfullmäktige fastställt regler för ekonomi-

styrning, Munkedals styr och ledningssystem och reglemente för intern kontroll.  

 

För en mer detaljerad beskrivning av kommunens ekonomistyrning hänvisas till 

dokumentets bilaga 1, ekonomistyrning. 

3. Omvärldsbevakning/analys 
Omvärldsbevakning ingår som en andra byggkloss, för att kommunen ska ha en 

god handlingsberedskap inför framtiden. Omvärldsbevakning ska ge ett underlag 

för att bedöma trender och förväntad utveckling.   

4. Målstyrning  
Munkedals styrmodell, målstyrningen är den tredje delen i ledningssystemet. 

 

✓ Målen anger vad verksamheten ska uppnå samt vilka resurser de har att 

tillgå för att uppnå målen.  

✓ Målen måste vara mätbara och uppföljningsbara samt vara av betydelse för 

god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt.  

✓ Målen ska vara realistiska 

✓ Målen ska vara accepterade och kända i organisationen  

 

Modellen beskrivs enligt bilden på nästa sida. 
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4.1 Vision 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för Munkedals kommun. 

 

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 

Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!  

 

Länk till kommunens vision: 
http://www.munkedal.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/visioner-och-
framtidsideer.html 

 

4.2 Inriktningsmål 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål utifrån visionen och politiska 

viljeinriktningen, dessa gäller över mandatperioden. Framtagande av målen sker i 

den politiska församlingen. Med inriktningsmålen formulerar förtroendevalda en 

inriktning för verksamhetens utveckling.  Inriktningsmålen antas av 

kommunfullmäktige efter varje nytt val. Målen kan vara kopplade till resurser, 

behov av eventuell förändring av resurstilldelning ska beaktas vid fördelning av de 

ekonomiska resurserna. 

4.3 Verksamhetsmål 

Nämnderna fastställer verksamhetsmålen årligen utifrån 

vision/omvärldsbevakning/inriktningsmål. 

 

•beskriver ett önskat läge

• längre än 10 år

•beslutas av Kommunfullmäktige
Vision

•utifrån politiska prioriteringar

• i dialog med förvaltning och med stöd av omvärldsanalys

•gäller över planeringsperioden och antas av Kommunfullmäktige

•är gemensamma för alla nämnder

Inriktningsmål

•utifrån inriktningsmål och kopplas till resurser

•gäller över en budgetåret och antas av nämnd

•målen ska följas upp med olika mått

•sker i dialog med respektive nämnd

•kan vara gemensamma eller destinerade till olika 
verksamhetsområden

Verksamhetsmål

•Planer satta uifrån verksamhetsmålen

•varje verksamhet kan ha specifika planer

•planen kan följas upp med  olika mått 

•Planer ska göras för varje förvaltning

•kopplas till budgetprocessen

Verksamhetsplaner

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

Förtroendevalda 

Förvaltningen 
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Det handlar om en konkretisering av inriktningsmålen. Målen ska vara uppföljnings- 

och mätbara. Varje mål ska därför kopplas ihop med god mix av olika mått. Mått 

kan t.ex. delas in i resurs, produktion eller verksamhetsresultat. 

 

För att få en god följsamhet tas målen fram i dialog med verksamhetsföreträdare. 

Målen kan vara kopplade till tillgängliga resurser, förändringar av ekonomiska 

förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Detta ska beaktas vid 

varje budgetår. Målen och måtten antas årligen av nämnderna i april/maj.   

4.4 Verksamhetsplaner 

Respektive förvaltning upprättar varje år verksamhetsplaner. I planen ska framgå 

vilka åtaganden som förvaltningen måste ta på sig för att uppnå inriktnings- och 

verksamhetsmålen samt det uppdrag som åvilar förvaltningen i form av lagar och 

förordningar. Planen godkänns av nämnderna i december i samband med att 

nämndens detaljbudget går upp. Till varje plan kan det kopplas mått.  

4.5 Aktivitet 

Utifrån verksamhetsplan ska varje enhet/arbetsplats ta fram aktiviteter för hur man 

ska uppnå verksamhetsplanen.  

 

 

Sammanfattning 

 
Vision Inriktningsmål Verksamhetsmål Verksamhetsplaner 

Antas av KF Antas av 
Kommunfullmäktige 

Antas av nämnderna  Godkänns av nämnderna 

Gäller för 10-20 år Gäller över mandatperioden 
4 år 

    Gäller 1 år 
 

Gäller 1 år 

Grund för 
målstyrningsarbete 

Utgångspunkt från vision, 
politiska prioriteringar samt 
omvärldsanalys 

Utgångspunkt från 
inriktningsmål 

Utgångspunkt från 
verksamhetsmålen och dess 
mått 

  Kopplas till mix av mått Planerna ska kopplas till 
aktiviteter 

5. Uppföljning  
Den fjärde delen i styr- och ledningssystemet är uppföljning. För att kommunens 

styrsystem ska fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett systematiskt och 

regelbundet sätt samt innehålla både ekonomi, prestationer och kvalitetsaspekter.  

 

Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete, visa graden 

av måluppfyllelse, ge underlag för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder, 

omfördela resurser mm. 

 

Uppföljning sker årligen av verksamhetsmål och ekonomi i april och augusti samt 

årsredovisning. Ytterligare ekonomiska uppföljningar sker i februari och oktober.  

 

Uppföljning av internkontroll och det systematiska kvalitetsarbetet inom skola och 

omsorg sker årligen i december. 
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5.1 Styr -och uppföljningsprocess 

 
 

 

6. Bilaga 1. Regler för ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsreglerna innehåller ramverket för den styrmodell 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens 

verksamheter sker. 

 

Mål Uppföljning

Politisk nivå Kommunfullmäktige Antar vision och övergripande 

inriktningsmål över 

mandatperioden samt årligen 

beslutar om budgetramar

Följer upp och utvärderar 

nämndernas måluppfyllelse 

samt resursutnyttjande

Kommunstyrelsen Beslutar om verksamhetsmål, 

internbudget, internkontrollplan 

för sin förvaltning

Följer upp och utvärderar mål, 

internbudget och 

internkontrollarbetet samt 

bereder till 

Kommunfullmäktige

Nämnder Beslutar om verksamhetsmål, 

internbudget, internkontrollplan

Följer upp och utvärderar mål, 

internbudget och 

internkontrollarbetet

Förvaltnings nivå Förvaltning Tar fram verksamhetsplaner där 

politiska mål och nationell 

lagstiftning vägs samman

Förvaltningschef följer upp och 

rapporterar till nämnd

Enhet Upprättar aktiviteter utifrån 

verksamhetsplanerna

Enhetschefer följer upp och 

rapporterar till avdelningschef. 

Avdelningschef till 

förvaltnignschef 
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1. Inledning 
Omvärldsanalysen är en sammanfattning av förvaltningens bedömning av olika 
förändringar i omvärlden som påverkar verksamheternas förutsättningar. Den är ett 
underlag för politikens arbete med att ta fram inriktningsmål för perioden 2020-2023 och 
verksamhetsmål för 2020. 

Förväntningarna på kommunen förändras i takt med att omvärlden förändras – det gäller 
vara redo att möta önskemål och krav från dem som bor, verkar och besöker 
kommunen. Kravet från invånare och företagare om att få delta och komma med 
synpunkter samt att kunna kontakta kommunen dygnet runt kommer att öka. Vi har en 
viktig utmaning i att förbättra vårt bemötande och vår service, att göra handläggning och 
beslut enklare både för invånare och medarbetare. 

Ökade krav från stat och region skapar också utmaningar som måste omhändertas. 
Utmaningar som är lika för alla kommuner, oavsett storlek. 
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2. Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling handlar om att hushålla med befintliga resurser, för människans bästa. 
Det är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Hållbar utveckling består av tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Där dessa tre möts är utvecklingen hållbar. En hållbar utveckling kräver långsiktig 
planering med strategier för möjliga scenarier. 

 

Ekologisk hållbarhet handlar om att vara rädd om miljön – att lämna ett så litet 
klimatavtryck som möjligt. Det förändrade klimatet med mer nederbörd, fler och starkare 
stormar, torka, översvämningar och ökade vattennivåer kräver att vi anpassar oss. 

Social hållbarhet handlar om de enskilda invånarnas välbefinnande, behov och rättigheter 
samt rättvisa och makt. 

Den ekonomiska utvecklingen får inte innebära negativa konsekvenser för den ekologiska 
eller sociala hållbarheten. Den är således ett verktyg för att skapa förutsättningar för 
ekologisk och social utveckling. 

Om målet att möta framtidens utmaningar med en åldrande befolkning och få personer 
som bär försörjningsbördan inte nås tillräckligt snabbt, behövs en plan B. Detta i syfte att 
kunna forma ett långsiktigt hållbart Munkedal som är anpassat efter våra förutsättningar 
och utveckling. 
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3. Ekonomi 
Både Konjunkturinstitutets och Arbetsförmedlingens enkäter till företagen pekar på en 
fortsatt tydlig optimism, även om den dämpats något sedan hösten 2017. Arbetsgivarna 
planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad 
arbetskraft håller tillbaka. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att 
högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet 
arbetade timmar, vilket är en naturlig utveckling om konjunkturen kulminerar under 
2019. 

De ökade intäkterna från skatter, statsbidrag och reavinster gör att det ekonomiska 
resultatet varit starkt i kommunerna under några år. Det sammantagna resultatet ligger 
på 3 procent som andel av skatter och statsbidrag för de senaste tio åren, även om 
skillnaderna mellan kommunerna är stora. Att kommunerna har haft många goda år 
märks på att medelskattesatsen ligger på samma nivå nu som den gjorde 2005. 
Samtidigt har skillnaderna mellan kommunerna ökat något. Några mellanstora 
kommuner, främst förortskommuner, har sänkt skatten medan flera mindre kommuner 
har höjt den. 

Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna varit 
negativt. Det innebär att kommunerna har använt mer pengar än de har fått in, på grund 
av den höga investeringstakten. 2020 beräknas den vara dubbelt så hög som den var 
2008. Det har också lett till att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012. 
Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och 
verksamheter. Många kommuner med ett stort mottagande har tillfälligt stärkt sin 
ekonomi, som en följd av att den statliga ersättningen varit högre än de kostnader som 
de haft hittills, medan andra kommuner inte har fått full kostnadstäckning för sitt 
mottagande. Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av 
flyktingmottagandet har på de kommande årens ekonomiska utveckling. 

Ytterligare en osäkerhet handlar om vad som händer inom LSS-området1. Även här har 
konsekvenserna varit olika mellan kommunerna. Till följd av Högsta 
förvaltningsdomstolens och Försäkringskassans bedömningar har många kommuner fått 
betydande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen fått ta kostnader som 
staten tidigare har tagit. Lagstiftningen är otydlig och öppnar för olika tolkningar. Det 
kommer att dröja till tidigast 2020 innan effekterna av den pågående LSS-utredningen 
kan få genomslag. 

  

                                           
1 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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3.1. Välfärdens utmaningar 

 

 

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-
talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring 
ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960–
1980-talen och står nu inför betydande behov av restaurering och nybyggnation. 1990-
talets ekonomiska kriser innebar låga skatteintäkter till kommuner och landsting, 
samtidigt som behoven ökade. Utrymmet för investeringar och underhåll minimerades 
och har därefter inte kommit upp till nödvändiga nivåer förrän på 2010-talet, efter 
finanskrisen. 

I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar 
detta till att de demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven kommer att 
vara högre än normalt, både nu och några år framöver. Investeringarna i kommuner, 
landsting och regioner har ökat och kom mer att ta ett allt större utrymme av 
resurserna. Behovet av att bygga förskolor, skolor, äldreboenden och va-system är 
därför stort, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga lokaler, 
exempelvis genom ny teknik. I och med konkurrensen om arbetskraft drar 
byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat. 

Det demografiska trycket kommer leda till ett allt större gap mellan tillväxten av 
skatteunderlaget och de ekonomiska behoven i välfärden. Om nivån på välfärden ska 
behållas krävs det ökade statsbidrag till kommunerna, enligt SKL. 

3.2. Ekonomi - Munkedal 

Även lokalt i kommunen har den starka konjunkturen gett positiva effekter. Flera stora 
företag flaggat upp för investeringar och utbyggnad såsom Arctic paper och New Wave 
Group. Efterfrågan på industrimark är stor då flera företag är intresserade av att etablera 
sig i närheten av E6. Tack vare högkonjunkturen är arbetslösheten på en låg nivå. Att 
arbetslösheten inte sjunker mer 2018 beror till stor del på matchningsproblematik. De 
arbetssökandes kompetens och utbildning matchar inte de krav som ställs för de lediga 
jobben. 

188



 

Sida 7 (32) 
 

Arbetslösheten ökar något, 
medan den sjunker i länet och 
riket. Förändringen av antalet 
arbetslösa mellan åren är 
små. 
 

 

För utrikes födda är nivån på 
arbetslösa betydligt högre. 
Arbetslösheten i Munkedals 
kommun ligger klart över 
nivån i riket och regionen. 
Kommunen behöver fokusera 
sina insatser inom området, 
så att fler av de utrikes födda 
kommer i arbete. 
 

 
 

 
 

Arbetslösheten för unga är låg 
under sommaren. Trenden 
visar tydligt att arbetslösheten 
sjunker för varje år. 
 

 

 

 

Den demografiska försörjningskvoten har ökat. Det innebär att andelen personer i 
yrkesverksam ålder som försörjer den övriga befolkningen har minskat. Den 
demografiska försörjningskvoten ligger något över medelvärdet i Fyrbodal, och är långt 
över medelvärdet för riket i stort. 

SKL:s prognos visar på lägre skatteintäkter i Munkedal under de kommande åren, det vill 
säga ännu högre försörjningskvot. För att klara kommunens investerings- och 
rekryteringsbehov behöver fler människor komma i arbete och bidra med skatteintäkter. 
Kommunen behöver därför jobba brett och strukturerat för att stärka sitt varumärke. 
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Årets resultat (mnkr, %) 2018 2019 2020 2021 

Årets resultat (mnkr) 12,9 13,3 12,0 6,7 

Årets resultat/skatteintäkter 
och generellt statsbidrag (%) 2 % 2,0 % 1,7 % 0,9 % 

 
Det finansiella målet uppnås inte från 2020 med nu gällande förutsättningar. Det krävs 
antingen kostnadseffektiviseringar i verksamheterna eller ökade statsbidrag för att 
resultatnivån ska vara 2 procent.2 Inom flera av verksamheterna har vi högre kostnader 
än jämförbara kommuner. Det visar på att det är möjligt att sänka våra kostnader. 
Digitaliseringen ger möjlighet till kostnadseffektiviseringar inom flera områden av den 
kommunala verksamheten. 

 

För att säkerställa att vi kan finansiera planerade investeringar måste kommunens 
resultatnivå hållas uppe. Ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag är på gränsen till 
för lågt. 

På ett nationellt plan ligger ett stort fokus på att flytta ut vård i hemmet. Kommunen bör 
ha en förberedelse för att underlätta denna utveckling, som är bra ur samhällsekonomisk 
aspekt. Det är viktigt att kommunen är observant, så att man inte tar över ansvar som 
åligger annan huvudman. Här krävs nära samverkan med andra huvudmän. Mycket 
fokus kommer behöva läggas på samverkan även i kommungemensamma frågor. 
Omsorgen kommer under de närmaste åren därför behöva intensifiera samverkan med 
närliggande kommuner inom ramen för redan etablerade samverkansnätverk. 

Barns, ungdomars och vuxnas skolframgångar i förskola, grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning spelar en avgörande roll för deras möjligheter till arbete eller vidare 
studier. Utbildningsverksamheten kommer behöva lägga stora resurser på olika typer av 
investeringar och driftskostnader. Exempelvis gäller det kraven på 
digitaliseringsutveckling i både förskola och grundskola. 

Det är viktigt med fortsatt utbyggnad av bostadsområden, med både flerbostadshus och 
villor, samt utbyggnad för verksamheter. Etablering av olika företag och industrier är 
positivt för kommunen. Kommunen bör därför ha en planlagd markreserv, det vill säga 
att det alltid ska finnas mark som är färdig för exploatering till försäljning. Bedömningen 
är att behovet varierar, från 5 000 kvadratmeter för befintliga företag till upp mot 
100 000 kvadratmeter för nyetableringar. I samband med att fler företagare gärna hyr 

                                           
2 God ekonomisk hushållning innebär att man har en resultatnivå på 2 procent av skatter och bidrag. 
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lokaler, i stället för att äga själva, kommer de aktörer som bygger se ett ökat behov av 
att ha tillgång till färdigplanerad mark. 

Omsorgen har behov av stora investeringar genom ny- och ombyggnation. En del projekt 
har påbörjats och behöver säkerställas att de fortlöper enligt plan medan andra kommer 
initieras under mandatperioden. För att kunna bedriva en fullvärdig utbildning som lever 
upp till skollagens krav, behöver det finnas tillräckligt stor mängd lokalyta för att rymma 
alla elever och för att de i lokalerna ska känna trygghet och studiero. Därutöver behöver 
lokalytan vara anpassad för alla olika utbildningsformer samt innehålla den utrustning 
som krävs, samtidigt som det viktigt att krav på och önskemål om lokalytor prövas 
ordentligt. Lokalerna behöver vara anpassade för att vi ska kunna tillgodose skollagens 
krav på att utbildningen ska vara likvärdig och anpassad efter varje enskild elevs behov.  

Kommunen äger lokaler med en total yta om drygt 70 000 kvadratmeter. Det är viktigt 
att lokalanvändningen är effektiv och att alla verksamheter prövar sitt lokalutnyttjande, 
så att lokaler kan användas av fler. 

3.3. Befolkningsutveckling 

10 423 personer bodde i Munkedals kommun i slutet av 2017. Statistiska centralbyråns 
(SCB) prognos visar på en fortsatt positiv befolkningsökning. Prognosen pekar på en 
ökning till 10 592 invånare år 2021. Det är en ökning med 133 invånare (1,3 procent). 
Att andel personer i arbetsför ålder fortsätter att minska är oroväckande. Detta innebär 
att försörjningsbördan ökar på dem som återstår i denna grupp. Antal elever i 
grundskolan ökar under perioden. 

 

 
Befolkningsutvecklingen under 2000-talet har varierat mellan 10 532 invånare år 2000 
och 10 173 invånare år 2012. Trenden är nu uppåtgående, och rekordårets invånarantal 
beräknas överträffas år 2020. Då visar prognosen på 10 577 invånare i kommunen. Det 
är en ökning med 134 personer jämfört med 2017, det vill säga en ökning med 
1,3 procent. 
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Prognosen visar att antal personer som bär försörjningsbördan (19-64 år) minskar under 
perioden 2017-2021. Däremot ökar antal elever i grundskola och äldre personer. 

Omsorgens målgrupp är inne i en förändringsfas, där framför allt fler ”äldre äldre” (90+) 
och gruppen äldre personer inom LSS ger upphov till nya typer av behov. 
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4. Folkhälsa 
Alla människor ska ha förutsättningar att trivas och må bra i livet – ett jämlikt samhälle 
med välmående invånare är en vinst för alla. 

Majoriteten av barn och vuxna i Munkedal uppger att de har en god hälsa, men många 
drabbas någon eller några gånger under livet av psykisk ohälsa. Det är fler kvinnor som 
anser sig ha dålig eller mycket dålig hälsa i Munkedal jämfört med övriga riket.  

Inom folkhälsan talar man om riskfaktorer och skyddsfaktorer. Riskfaktorer är 
exempelvis låg socioekonomi, psykiskohälsa och arbetslöshet. Skyddsfaktorer är 
exempelvis utbildning och en trygg skola, jämlikt samhälle och föräldrastöd. Även om en 
person har ett antal riskfaktorer omkring sig kan samhället erbjuda skyddsfaktorer som 
väger upp riskerna. En god hälsa har inte bara betydelse för enskilda människors 
välbefinnande och livskvalitet, utan även för samhällets utveckling. Det är viktigt att 
kommunen har en riktning för folkhälsoarbetet och arbetar tillsammans mot uppsatta 
mål. 

En god psykisk hälsa är en förutsättning för god livskvalitet och ett fungerande 
vardagsliv. Motsatsen är psykisk ohälsa vars yttersta konsekvens är självmord. 

Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har 
andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom 
fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär, exempelvis 
huvudvärk vid stress. Huvudorsakerna är dels att skolan fungerar sämre och dels större 
utmaning på arbetsmarknaden. Sjunkande skolprestationer och utbredd skolstress kan 
ses som indikatorer på att skolan som helhet fungerar sämre. Brister inom skolans 
funktion har troligen bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga. 
Förändringarna på arbetsmarknaden innebär högre krav på utbildning och kompetens för 
att få ett arbete. Många unga vuxna känner sig oroliga för sin framtida utbildning och 
möjligheter på arbetsmarknaden. 

Våld i nära relationer ökar i Munkedal, medan flera typer av andra våldsbrott sjunker. 
Även antal självmord ökar. Fler män begår självmord i Munkedal jämfört med regionen 
och riket. Kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa behöver öka, liksom det 
suicidpreventiva arbetet, samt arbetet mot våld i nära relationer. 

Våra levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa. Vad vi äter, hur aktiva vi är samt 
bruk av alkohol och tobak är exempel på levnadsvanor som påverkar vårt psykiska och 
fysiska välbefinnande. Grunden för levnadsvanorna läggs redan i barndomen, där 
föräldrarna har ett stort inflytande över barnets mat- och rörelsevanor. Personer med 
hälsosamma levnadsvanor mår bättre, löper mindre risk att drabbas av livsstilsrelaterade 
sjukdomar och lever längre. De livsstilsrelaterade sjukdomarna toppar ohälsolistan och 
konsekvenserna av dem kostar samhället stora pengar, trots att de går att förebygga. 
Enligt Cancerfondens beräkningar skulle en tredjedel av de svenska cancerfallen, det vill 
säga cirka 18 000 diagnoser och 7 000 dödsfall per år, kunna förhindras genom en 
hälsosam livsstil. Det förebyggande arbetet bör riktas mot dem som har de största 
riskerna att drabbas av ohälsa. Livsstilen är också kopplad till socioekonomisk tillhörighet 
och ekonomiska förutsättningar. Att göra hälsosamma val är inte bara en fråga om 
kunskap, utan handlar också om sociala villkor som kan begränsa individens möjligheter 
att välja. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och 
fysiska hälsan under hela livet. De viktigaste skyddsfaktorerna för barn och ungas hälsa 
är familjen, skolan och fritiden. Föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i ett 
barns liv. En uppväxt med värme och ramar skapar goda förutsättningar för tillit till både 
sig själv och omvärlden. Utvecklingen av det förebyggande arbetet för barn och unga, 
inklusive föräldrastödet, behöver därför fortsätta. 

I Munkedals kommun är utbildningsnivån lägre än genomsnittet i riket och andel elever 
som är behöriga till gymnasiet har sjunkit de senaste åren, från att tidigare legat högre 
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än snittet till att nu vara lägre. Skillnaden jämfört med riket är störst bland männen.  
16 procent av männen i Munkedal har eftergymnasial utbildning, jämfört med 36 procent 
i riket. Målet är att fler elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg och vidare 
till eftergymnasial utbildning. Det ger ökade förutsättningar för att komma in på 
arbetsmarknaden, som i dagsläget ofta kräver minst gymnasieexamen. 

De barn och unga som går ur grundskolan med fullständiga betyg och sedan läser vidare 
till högre studier har betydligt bättre förutsättningar för en god hälsa som vuxna. Kraven 
på utbildning för inträde på arbetsmarknaden har ökat påtagligt. Att ha en utbildning 
innebär konkurrensfördelar, ökad valfrihet och mindre sårbarhet i livet. Att ha ett fast 
jobb ger en stadig ekonomi och ökad delaktighet i samhället, vilket är två av de 
viktigaste skyddsfaktorerna. 

I Munkedals kommun är andel invånare med övervikt och fetma högre än i riket. Andel 
som är aktiva minst 30 minuter per dag ligger i nivå med riket. Rekommendationen för 
barn är 60 minuter per dag, och 30 minuter för vuxna. Samtidigt har fler i Munkedal en 
stillasittande fritid. Alkoholkonsumtionen bland unga i Munkedal är också högre än i riket, 
både bland dem som dricker någon gång då och då samt de som intensivkonsumerar 
alkohol. Föräldrar bjuder sina ungdomar på alkohol i större utsträckning i Munkedal, 
något som leder till en högre alkoholkonsumtion och är en stark riskfaktor. 

Det är också viktigt att barn får göra sin röst hörd och att vi värnar om barns rättigheter. 
Barnkonventionen handlar om att alla barn har samma rättigheter, lika värde, har rätt till 
liv och utveckling samt rätt att få uttrycka sin mening. Kommunen har jobbat en längre 
tid med att implementera barnkonventionen i verksamheterna, vilket kommer att stärka 
det preventiva arbetet med barn och unga samt öka skyddsfaktorerna. Konventionen blir 
lag år 2020. 
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5. Integration och inkludering 
Arbetet med integration och inkludering kommer vara en stor utmaning för kommunen 
och alla dess verksamheter under flera år framåt. Arbetet måste omfatta alla som 
befinner sig i utanförskap av någon anledning, oavsett om det beror på ekonomi, 
funktionsnedsättning, härkomst eller något annat. 

Det behövs ett strategiskt arbete för att motverka samhällsstrukturer som kan skapa 
utanförskap hos olika grupper samt för att främja integration och inkludering. Det finns 
bland annat behov av insatser för att stödja personer i digitalt utanförskap och för att 
minska det utanförskap som bostadsmarknaden skapar. Bristen på bostäder skapar 
kostnader i verksamheterna, men även brist på anpassade bostäder. För att lösa detta 
krävs ett nära samarbete mellan olika aktörer, både inom kommunorganisationen och 
utanför. 

Kommunen behöver se inkluderingen och kompetensförsörjningen som samverkande 
processer och arbeta med att hitta, eller skapa, rätt kompetenser för anställning, 
samtidigt som verksamheten arbetar med inkludering och integration. Utmaningen är att 
få alla nyanlända i arbetet när de lämnar etableringsfasen. Om inte landar de i 
försörjningsstöd vilket innebär ökade kostnader för kommunen. 

Arbetslösa inkl. program med aktivitetsstöd 
utrikes födda aug-18 aug-17 

Riket 20,2 % 22,0 % 

Västra Götalands län 18,8 % 20,4 % 

Munkedal 27,3 % 31,4 % 
 
Prognosen visar att den goda arbetsmarknadstrenden kommer att vända i slutet av 
mandatperioden. Då riskerar allt fler att hamna i utanförskap. Redan under denna 
mandatperiod behöver omsorgen få utrymme att kunna arbeta proaktivt genom att utöka 
samarbetet tidigt med Arbetsförmedlingen, skola, individ- och familjeomsorg, 
arbetsmarknadsenhet och företagare i kommunen i syfte att möta kommande behov. 

Prognoserna visar att intäkten från staten inte kommer att täcka den totala kostnaden 
som kommunen har för att bedriva grundläggande arbete med inkludering och 
integration. Det sociala försäkringssystemet påverkas redan nu. De nyanlända som kom 
före hösten 2015 har inte längre etableringsersättning från staten och kostnaderna 
kommer med all sannolikhet landa på kommunerna i form av ökade kostnader för 
försörjningsstöd, innan personerna är i egen försörjning. Barn utan vårdnadshavare 
(ensamkommande barn) har blivit färre i Munkedal. Däremot visar prognosen inte på 
någon minskning av övrig invandring gällande anhöriginvandring. Omsorgen har gjort 
vissa anpassningar, men utmaningen ligger i att kunna anpassa verksamheten efter 
ersättningarna som staten ger och samtidigt ge den vård och omsorg som krävs. 

Det kommer bli viktigt att skapa nya former för samverkan som möjliggör för människor 
att komma in på arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning, i stället för en 
tillvaro grundad på offentliga försäkringssystem. Nya arbetssätt för att hitta möjliga sätt 
att nå arbetsmarknaden behöver utvecklas i samverkan mellan stat och kommun, för att 
etablera nya former av stöd för personer inom målgruppen. Det behöver även skapas 
nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna stötta personer med behov av sysselsättning 
och stödja till ordinarie arbetsmarknad. 

Riksidrottsförbundet har i en studie visat att lång resväg och resekostnader i hög grad är 
ett hinder för ungas deltagande i fritidsaktiviteter på glesbygden jämfört med för unga i 
städer. Verksamhetens placering, hur den fungerar och billig kollektivtrafik är faktorer 
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som kan ha betydelse. Detta är också något som kan påverka nyanlända negativt. Unga 
som bor på HVB-hem eller andra typer av boenden för asylsökande har ofta svårt att på 
egen hand ta sig till en öppen fritidsverksamhet om inte denna ligger i det direkta 
närområdet. Det beror ofta på dåliga förbindelser med kollektivtrafik och mycket 
begränsad privatekonomi. 

Faktorer som främjar deltagande för unga som har svårt att ta sig till fritidsaktiviteter är 
hjälp med transport genom skjuts, bidrag till busskort eller sällskap av andra unga eller 
ledare som kan visa vägen. Ett alternativ till att de unga tar sig till öppen 
fritidsverksamhet är att den öppna fritidsverksamheten tar sig till de unga. Genom mobil 
verksamhet kan unga i olika delar av kommunen få tillgång till öppen fritidsverksamhet. 
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6. Miljö 
FN:s klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, handlar om att världens länder måste 
minska klimatutsläppen. Årsmedeltemperaturen i Västra Götalands län kommer att öka 
med 3-5 grader till slutet av detta århundrade, om inte världens länder vidtar betydande 
åtgärder över hela jorden. Det är upp till 2,5 gånger mer än det globala 2-gradersmålet i 
FN:s klimatavtal. 

Kommunen behöver ta fram en långsiktig strategi för att minska sitt klimatavtryck och 
nå klimatmålen. För att nå klimatmålen krävs en beteendeförändring hos både invånare 
och arbetsgivare i Munkedal, där kommunen bör gå före som ett gott exempel. 

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 
Utsläppen från inrikes transporter (exklusive inrikesflyg) ska minska med minst 
70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Detta är en central del i arbetet för att 
Sverige ska leva upp till Parisavtalet. 

Munkedal har ställt sig bakom målet att Västra Götaland ska vara fossiloberoende år 
2030, vilket är en stor utmaning. Utsläppen av koldioxid i Munkedal är höga jämfört med 
landets övriga kommuner. Det beror inte enbart på E6:ans sträckning rakt igenom 
kommunen. Munkedalsborna äger flest bilar per 1 000 invånare i Västra Götalands län, 
tillsammans med Essunga kommun. Jämfört med riket i stort kör munkedalsborna flest 
mil per invånare och bilarna släpper ut mer koldioxid än rikssnittet. Skillnaden mellan 
bilarnas utsläpp i Munkedal och riket som helhet har ökat sedan 2010. 

Olika sorters extremväder påverkar verksamheternas möjlighet att utföra sitt uppdrag, 
med påverkan både för brukare och medarbetare. En större vikt vid klimatansvar 
kommer behöva läggas i exempelvis beslut kring lokalisering av och logistik inom 
verksamheter. 

Kommunen har valt bort olja för uppvärmning av sina fastigheter och en utfasning av 
kommunens bensin- och dieseldrivna fordon pågår. Det finns beslut om att börja med 
fastighetsnära insamling av hushållsavfall med 8-10 olika fraktioner. Kommunen arbetar 
även för att skapa bättre möjligheter att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik. Lika 
viktigt är att hitta lösningar som minskar resandet, exempelvis genom att fler kan arbeta 
på distans samt fler digitala möten och konferenser. 
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7. Infrastruktur 
Det finns en tydlig trend för urbanisering till större städer och orter där det finns högre 
utbildning. Det så kallade Västsvenska paketet innehåller satsningar som ska ge mer 
tillförlitliga transporter för näringslivet och ökade möjligheter till pendling för alla som vill 
bo, arbeta eller studera runt om i Västsverige. Satsningen är också viktig för 
näringslivets behov av persontransporter för rekrytering och affärsförbindelser. Ett 
regionalt mål är att kollektivtrafikresorna ska fördubblas fram till 2025, jämfört med 
2006. 

Flödet av varor och tjänster kommer fortsätta att öka. Det ställer krav på befintlig 
infrastruktur, som redan idag är hårt ansträngd. Kopplat till regeringens 
Landsbygdspolicy krävs lösningar med hög grad av kreativitet, så att den infrastruktur 
som finns och underhålls är en del i lösningen för lång tid framöver. Det kräver både 
investeringar och hög grad av samverkan över olika gränser. 

Munkedals kommun har ett infrastrukturellt gynnsamt läge; kommunens läge 
mittemellan Göteborg—Oslo med E6:an rakt igenom kommunen innebär goda 
förutsättningar för etablering av verksamheter med direkt koppling till transportnoder. 
Om Lysekils hamn utvecklas kommer det sannolikt att krävas 
transportnoder/omlastningspunkter. Det är rimligt att anta att dessa i så fall anläggs i 
anslutning till E6 och/eller Bohusbanan.  

Satsningarna på infrastruktur i Västra Götaland behöver trefaldigas för att främja 
regionens tillväxt, enligt den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. Vidare 
konstateras att en tredjedel av regionens regionala järnvägar är hotade om inte en 
upprustning sker.  

I princip all trafik Göteborg—Oslo sker idag på landsväg. E6 är därmed hårt belastad, 
med hög grad av känslighet för störningar. För att omfördela trafik till järnväg behöver 
möjliga järnvägssträckor utredas och kostnadsberäknas. Huvudinriktningen har under 
många år varit att järnvägssträckningen ska gå över Dalsland. Det är ett alternativ som 
till viss del bygger på en överenskommelse i samband med utbyggnaden av E6:an 
genom norra Bohuslän. Senare har det utpekats alternativa sträckningar som innebär att 
trafiken istället kan gå via Bohusbanan. Ett tredje alternativ kan vara ett tekniskt 
dubbelspår, som innebär att godstrafik går via den ena banan och persontrafik går via 
den andra. 

Olika utredningar har visat att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att satsa på 
järnvägssträckan genom Bohuslän via Bohusbanan. Det förutsätter i så fall en 
omfattande upprustning, främst av banans norra del. Smärre underhållsåtgärder utförs 
löpande på Bohusbanan, men är långt ifrån tillräckliga för att trafiken ska nå de 
hastigheter, den bekvämlighet och punktlighet som krävs för att arbetspendling ska 
anses ligga inom gränsen som ett konkurrenskraftigt alternativ. 

Västra Götalandsregionens (VGR) mål är att tredubbla tågresandet till år 2035. VGR 
bedömer att åtgärderna i den statliga planen för åtgärder i de regionala järnvägarna inte 
räcker som kapacitetshöjande åtgärder. Det innebär att tåg inte kan köras i den 
omfattning som är nödvändig för en utvecklad hållbar pendling. VGR har för sin del 
avsatt 30 miljoner kronor under planperioden för spårbyten på norra Bohusbanan. 
Motsvarande satsning på den södra bandelen uppgår till 100 miljoner kronor. 

Den genomgripande digitala omvandlingen påverkar också transportsystemet. Nya 
tjänster möjliggör effektiva resekedjor med olika transportsätt, exempelvis med 
automatiserade eldrivna fordon. Genom att fordonen är uppkopplade kan de nås för 
beställning av resa. Utvecklingen sker såväl inom gods- som persontransporter. 
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Automatiserad godstrafik kan exempelvis gå mellan terminal för godshantering och 
logistiknod för vidarebefordran. 

7.1. Transporter och utsläpp 

Vägtransporter står idag för en hög andel av godstransporterna inom VGR. Väg E6 är ett 
starkt godsstråk till och från den norska marknaden. Enligt Trafikverkets prognoser 
kommer lastbilstrafiken öka med 1,1 procent per år i Västra Götalands län under 
perioden 2014-2040. För att nå klimatmålen behöver transporterna sammantaget 
minska. 

Utvecklingen måste gå mot mer resurssnåla och förnybara system. VGR har som mål att 
vara landets ledande transport- och logistikregion och måste därför ligga i täten för 
hållbara trafiklösningar. Ett fossiloberoende transportsystem med god tillgänglighet inom 
hela regionen är prioriterat. 

Utvecklingen i samhället i stort går mot ett minskat beroende av fossila bränslen. 
Kommunen behöver planera och arbeta för en utbyggd infrastruktur för el-laddning och 
fordonsgas. 

Eftersom Munkedals kommun är relativt stor till ytan är det svårt att nå alla invånare 
med traditionell kollektivtrafik utförd med bussfordon. Västtrafik har sedan ett antal år 
ett koncept kallat Närtrafik. Närtrafiken ger boende utan täckning av ordinarie 
kollektivtrafik möjlighet att beställa resor till utpekade kommuncentra. Bedömningen är 
utvecklingen bör gå mot mer utvecklad närtrafik eftersom den bedöms ge fler tillfälle att 
resa kollektivt, framför allt eftersom skolskjutsarna numera utförs separat i egen regi. 
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8. Digitalisering 
Tekniken med internet och digitalisering är nycklarna för att hitta effektiva arbetssätt och 
smartare tjänster inom välfärden. Det handlar i grund och botten om att förändra vårt 
arbetssätt och våra metoder till den digitala utvecklingen, och är mer av en 
verksamhetsutveckling än en teknisk utveckling. 

Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv 
verksamhet med hög kvalitet. Då frigörs resurser till att bättre möta krav och 
förväntningar från de som bor, besöker och verkar i kommunen. 

Digitaliseringen är en möjlighet för kommunen att utmaningarna med demografisk 
förändring, kommuninvånarnas ökade förväntningar och krav på kommunens 
tjänsteproduktion, men även gapet mellan behov och krav och tillgängliga resurser. 
Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i och 
behålla medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan 
digitaliseras ska digitaliseras, för att skapa tid för det mänskliga mötet och att använda 
kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver kommunen utveckla 
digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt. 

Digitalisering för kommunen är att automatisera rutiner och arbetsuppgifter med hjälp av 
digitala plattformar och verktyg som kan erbjuda tillgänglighet till välfärdstjänster, 
oavsett tid och plats. Det är viktigt att identifiera och prioritera vad som ska/kan 
genomföras. Både på kort och medellång sikt. Digitaliserings- och automatiserings-
processen pågår i vår omvärld och utvecklingen går mycket snabbt. Därför är det viktigt 
att Munkedals kommun finns med i digitaliseringssprånget, som kommer innebära både 
utmaningar och påfrestningar för verksamheterna. 

Förändringen att styra om mot ett digitaliserat tjänsteutbud kräver nya krav på styrning 
och ledning. Omställningen kräver dessutom en kompetensutveckling i hela 
organisationen. Den digitala övergången måste även prioriteras i investerings- och 
budgetsammanhang. 

Med digitalisering kan kommunen skapa 

- enklare vardag för privatpersoner och företag 
- smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 
- högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Det är viktigt att minimera det digitala utanförskapet som kan uppstå i och med en ökad 
digitalisering. Utanförskapet kan exempelvis bero på bristande resurser eller kunskap om 
hur den nya tekniken kan/ska användas. Kommunen behöver arbeta på två parallella 
spår, en där verksamheterna hittar nya digitala lösningar och en där man finner praktiska 
lösningar för att kompensera för de personer som inte kan eller vill använda sig av den 
digitala tekniken. 

Sjuåringarna som har börjat första klass i höst träder in på arbetsmarknaden omkring år 
2035. Under dessa barns skoltid kommer digitalisering och automatisering förändra 
vardagen och arbetslivet till oigenkännlighet för oss alla jämfört med idag. 

Förändringsarbetet kan inte bäras av enskilda kommuner utan måste ske på ett 
strukturerat och samordnat sätt utifrån en gemensam digital plattform. Vi behöver 
genomföra upphandlingar av olika digitala verktyg tillsammans och skapa en bilateral 
organisering mellan kommunerna för att klara förändringsprocessen. Det handlar också 
om att ha en god kontinuerlig omvärldsbevakning och samverkan med andra huvudmän, 
för att skapa så bra lösningar som möjligt för både invånare och medarbetare. 
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En översyn av de fysiska möjligheterna till uppkoppling behöver göras i all kommunal 
verksamhet. Kommunen behöver säkerställa en god och säker uppkoppling i alla 
fastigheter som kommunal verksamhet bedrivs i. Vid ny- och ombyggnationer kommer 
välfärdsteknik vara en viktig fråga, då den kommer vara avgörande för såväl 
kostnadseffektivitet som kvalitetsnivå. 

Arbetet med digitaliseringen behöver prioriteras i kommunens mål- och resursplan (MRP) 
och arbetet behöver intensifieras. 
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9. Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla 
dem i organisationen (företag eller offentlig sektor). 

Det är många faktorer som avgör tillgången till den kompetens som krävs. En viktig 
sådan är befolkningsstruktur, åldersstruktur samt in- och utflyttning. Andra faktorer är 
tillgång till boende och till samhällsservice samt om orten upplevs attraktiv, vilket 
påverkar människors vilja vill att stanna kvar eller flytta till orten.  

Kompetensförsörjningen underlättas av goda pendlingsmöjligheter och tillgång till 
utbildningar – både ungas utbildningsval och möjligheter för vuxna att vidareutbilda sig. 
Även den lokala och regionala yrkesstrukturen är viktig samt näringslivets och 
arbetslivets utveckling. 

Arbetsförmedlingens undersökning visar att västsvenska arbetsgivare har haft svårt att 
hitta rätt kompetens vid rekryteringar. Gapet mellan den tillgängliga kompetensen och 
vad arbetsgivarna efterfrågar växer. 

För att lyckas med kompetensförsörjningen krävs en matchning mellan tillgång till 
utbildad personal och efterfrågan på kompetens. Kommunen behöver arbeta strategiskt 
med sin kompetensförsörjningsprocess för att möta de krav och förväntningar som ställs. 
Kompetensförsörjning är starkt kopplad till verksamheternas omvärld, mål och strategier. 

Kompetensförsörjningen är avgörande för välfärden. Fram till 2026 behöver fler än 
500 000 personer rekryteras till välfärdssektorn i Sverige. 

Kommunen är bra på att möta upp företagens behov av arbetskraft över tid, genom god 
dialog mellan utbildningsverksamhet och näringsliv. Ett nära samarbete mellan kommun 
och näringsliv skapar goda möjligheter att utbilda med utgångspunkt från 
arbetsmarknadens behov, både kommunorganisationens och näringslivets. Samarbetet 
kan till exempel handla om uppdragsutbildningar som lärlings-, trainee- och 
valideringsprogram. De yrkesutbildningar som kommunen ansvarar för ska anpassas 
efter arbetsmarknadens behov, både näringslivets och kommunens. 

Samtidigt som befolkningen ökar blir andel personer i arbetsför ålder allt färre. Det 
påverkar möjligheterna för både kommun och företag att rekrytera. 

9.1. Den kommunala kompetensförsörjningen 

Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning skapas 
överblick, samsyn och handlingsberedskap. Kommunens arbete med 
kompetensförsörjning tar sin utgångspunkt i och stödjer verksamheternas mål och 
strategier. Den skapar sammanhang mellan verksamhetens och medarbetarnas 
utveckling. 

Kommunen behöver arbeta målinriktat för att hitta lösningar och strategier för att 
rekrytera och behålla personal inom till exempel socialtjänst och skola. HR-enheten 
behöver därför öka och utveckla sin grundkompetens inom området för att vara den 
stödfunktion som krävs framåt. 

Arbetsförmedlingens prognoslista över yrkesområden som är, och kommer att vara, 
eftertraktade på arbetsmarknaden är främst inom pedagogiskt arbete, bygg- och 
anläggning, tekniskt och naturvetenskapligt arbete, data/IT och hälso- och sjukvård. Det 
är yrken som vanligtvis kräver en gymnasieutbildning eller högre utbildning. Prognosen 
stämmer väl överens med kommunens bedömning. 
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Bedömningen är att de allra mest svårrekryterade grupperna för Munkedals kommun är 
högskolegrupper som enhetschefer inom bygg, äldreomsorg, rektorer, lärare, 
speciallärare, förskolelärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, kockar, specialister som 
exempelvis bygghandläggare, specialpedagoger, psykologer, ingenjörer. Men även 
gymnasieutbildade grupper som undersköterskor inom LSS och äldreomsorgen bedöms 
bli mer svårrekryterade. 

Verksamheterna har redan idag svårt att rekrytera behörig personal. Det saknas flera 
medarbetare och behovet kommer att öka under de närmaste åren. Detta samtidigt som 
flera av medarbetarna kommer att gå i pension. Specialister har blivit mer 
svårrekryterade än chefstjänster i allmänhet. Specialister har stor betydelse för 
kommunens framgång och långsiktiga utveckling. Särskilt inom kunskapsintensiva 
verksamheter som inom skolan och teknisk verksamhet kan specialistkompetens vara 
helt avgörande. 

För att kunna bemanna omsorgens verksamheter behöver det skapas nya tjänstetitlar, 
där personal från generalistbaserade kompetenser styrs om mot specialistkompetenser. 
Det innebär att inom vissa områden kan arbetsuppgifterna för den nuvarande personalen 
förändras. Inom vissa områden bör fokus flyttas från att rekrytera rätt kompetens till att 
rekrytera rätt förmåga. Fokus bör även ligga på tydliga utbildningsplaner, mentorskap 
och möjlighet att kompetensutvecklas inom kommunen. 

Det krävs ett långsiktigt medvetet arbete för att få fler att välja yrken inom vård och 
omsorg. Att hitta och uppvakta en framtida rekryteringsbas är en viktig åtgärd. Därför 
krävs ett större samarbete mellan omsorgen och skolorna. Det handlar också om att visa 
upp verksamheter och lyfta fram det positiva i media och på sociala medier. 

Vissa verksamheter inom omsorgen och samhällsbyggnad kommer att expandera under 
de närmaste åren. Det innebär att det kommer att behövas medarbetare som både har 
ett stort engagemang och hög kompetens. De nationella kraven på kompetens i vissa 
grupper kommer att förändras, vilket kommunen måste ha en beredskap för och förhålla 
sig till. 

SKL har tagit fram nio strategier för att öka den offentliga sektorns möjlighet att möta 
rekryteringsutmaningen. Att jobba med strategierna innebär att kommunen måste 
utmana det traditionella och genomföra omfattande förändringar. 

1. Använd kompetensen rätt. Vem ska göra vad, och på vilket sätt? Det gäller att ta 
tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och 
mest effektiva samhällsservicen. 

2. Bredda rekryteringen. Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många 
verksamheter är könsfördelningen ojämn och mångfalden kan öka. Till exempel 
kan nyanländas kompetens tas tillvara bättre. 

3. Fler jobbar mer. Det är viktigt att de som vill ska kunna jobba heltid – och att de 
som frivilligt jobbar deltid uppmuntras att gå upp i tid. 

4. Förläng arbetslivet. Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är 
etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år. 

5. Visa karriärmöjligheterna. En bredare syn på karriär och fler typer av 
karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och 
verksamheten. 

6. Skapa engagemang. Ju större engagemang och inflytande, desto större chans att 
medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats. 

7. Utnyttja tekniken. En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både 
effektivare verksamhet och bättre kvalitet. 
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8. Marknadsför jobben. Tala väl om verksamheten och ge människor chansen att 
prova på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till 
välfärdsjobben. 

9. Underlätta lönekarriär. Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer 
ska belönas. På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att 
verksamheten utvecklas. 

För att hitta personal behöver kommunen förändra sitt sätt att rekrytera, till ett mer 
fokuserat och riktat arbete med att fånga upp vissa grupper såsom bland andra 
utlandsfödda kvinnliga akademiker.  
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10. Utvecklingscentrum Munkedal 
Utvecklingscentrum Munkedal ligger i Dingle, på det gamla naturbruksgymnasiet. 
Kommunen köpte fastigheten 2017, i samband med att Västra Götalandsregionen 
avslutade sin verksamhet där och lade ner pågående utbildning. Ganska omgående efter 
köpet startade arbetet med att förändra innehållet mot ett framtida Utvecklingscentrum 
Munkedal (UM). 

UM ligger geografiskt strategiskt bra för att kunna bli det regionala nav för 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling som behövs i Bohuslän. Samverkan över 
gränser och smarta lösningar kräver kreativa miljöer för att vaska fram effektiva 
affärslösningar. Utvecklingscentrum kan vara en sådan kreativ miljö. 

Idag bedrivs verksamhet av ett tiotal aktörer på UM. Där finns bland annat olika former 
av gymnasiala och efter-gymnasiala utbildningar, liksom SFI-undervisning och ett socialt 
företag som bedriver hunddagis. Kommunen har ett nära samarbete med näringslivet i 
syfte att skapa utbildningar med utgångspunkt från arbetsmarknadens behov, både 
kommunorganisationens egen och näringslivets. Tanken med UM är det att samarbetet 
ska kunna både fördjupas och breddas. 

Utveckling av affärsidéer på hemmaplan för entreprenörer är en viktig del av 
kunskapsutvecklingen. Utvecklingscentrum kan vara den naturliga mötesplatsen där olika 
intressen, intressenter och kompetenser möts och utvecklas. Uppbyggnad av bland annat 
lärcentra, innovationsarena, konferensmöjligheter och campus med koppling till 
akademin, bidrar till att öka sysselsättningen i kommunen. 
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11. Attraktiv arbetsgivare 
Kommunen behöver fortsätta arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och 
behålla personal. Det innebär att vi behöver fortsätta arbetet med vårt 
arbetsgivarvarumärke. Framtidens attraktiva arbetsgivare är ”kreffektiva”. Det innebär 
att de är både kreativa och effektiva, organiserade för att vara mobila, fokuserar på team 
och underlättar såväl spontana som planerade möten. 

I omvärlden sker förändring och utveckling i snabb takt. Det kräver att kommunen är 
flexibel och har god anpassningsförmåga. Den stora utmaningen de kommande åren är 
att kombinera rekryteringsbehovet med behovet att vidta åtgärder för att nå en budget 
som klarar framtida investeringsbehov. 

Kommunen som arbetsgivare ska sätta fokus på att befintlig personal ska vara nöjd och 
stå bakom kommunens värdegrund. Medarbetarna ska förstå hur deras arbete bidrar till 
kommunens mål. 

God transparens i de beslut och åtgärder som vidtas, att utveckla mot en mer 
tillitsbaserad styrmodell och ett nära och coachande ledarskap är verktyg i att fortsätta 
vara en attraktiv arbetsgivare. En attraktiv arbetsgivare ger medarbetaren möjlighet att 
utvecklas inom organisationen. 

Ledarskapet är en av nyckelfrågorna för att lyckas med att vara en attraktiv 
arbetsgivare, ha låga sjuktal, ökad effektivitet och ständigt förbättringsarbete. Därför 
behöver kommunen följa upp chefsuppdragens organisatoriska förutsättningar och villkor 
samt vidareutbilda inom ledarskap. Det har blivit svårare att rekrytera nya chefer. Därför 
behöver kommunen arbeta med att förbättra introduktionen samt ta fram mentorskaps- 
och ledarskapsprogram för att behålla och utveckla cheferna. 

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommunen 
behöver rekrytera många nya medarbetare och ledare de kommande åren. Enligt SKL 
finns det glädjande nog ett stort intresse för yrkena bland ungdomar. Kommunens 
utmaning blir att ta vara på det intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter 
till en långsiktig professionell utveckling för att behålla kompetenta medarbetare. 

Det finns ett stort intresse bland unga att jobba i välfärdssektorn, enligt SKL. De unga 
menar att välfärdssektorn erbjuder meningsfulla jobb, en möjlighet att göra skillnad samt 
att jobben är roliga och spännande med goda framtidsutsikter och schysta arbetsvillkor. 
Här finns också trevliga kollegor och möjlighet att träffa många människor. Det som de 
unga anser saknas är karriärmöjligheter, god arbetsmiljö och bra lön. En annan 
undersökning visar att 90 procent av medarbetare födda från 80-talet och framåt vill 
jobba för en arbetsgivare där chefer och verksamheter tar ställning i samhällsfrågor som 
till exempel hållbarhet och sociala aspekter. 
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12. Kommunens varumärke 
Kommunens varumärke är summan av alla känslor och associationer som en person 
kopplar till Munkedals kommun. Varumärket kommuniceras genom de löften som ges 
direkt eller indirekt till medborgare, medarbetare och omgivning. Varumärkets styrka 
beror på hur väl kommunen kan hålla sina löften och leva upp till allmänhetens 
förväntningar – hur invånare, medarbetare, besökare, företagare, föreningsliv och media 
upplever kommunens agerade eller icke-agerande. 

Kommunen har tre varianter av varumärke att förhålla sig till: 

- Organisationsvarumärket. Syftar bland annat till att skapa förtroende och få ett 
gott rykte vad gäller service, skola, samhällsbyggnad, omsorg med mera. 

- Arbetsgivarvarumärket. Syftar till att stärka kommunens anseende som 
arbetsgivare, behålla befintliga medarbetare och rekrytera nya. 

- Platsvarumärket. Syftar till att öka attraktionskraften gentemot invånare, 
inflyttare, besökare, turister och företag. 

En kommun med ett starkt varumärke har lättare att: 

- Attrahera nya invånare 
- Skapa förtroende hos omgivningen 
- Skapa intresse hos potentiella medarbetare 
- Stå sig stark vid eventuell kris 
- Vara ett tydligt alternativ vid konkurrenssituationer 

Varumärket stärks av ett strategiskt och långsiktigt förtroendeskapande arbete i alla 
delar av organisationen. Varumärket påverkas i stort sett av allt vi gör och inte gör – hur 
arbetet sköts, bemötande – både internt och externt, det intryck som verksamheterna 
ger, den service som erbjuds, hur kommunen står sig i jämförelse med likvärdiga 
organisationer, hur vi kommunicerar, vilka beslut som fattas, hur brister och problem 
hanteras, hur vi pratar om vår organisation och så vidare. 

En varumärkesstrategi ger riktlinjer utifrån visioner, värdegrunder, ledord, målsättningar 
och löften om hur vi ska arbeta på ett enhetligt och förtroendeskapande sätt. Här kan 
styrdokument som medarbetarhandbok, introduktion för nyanställda, vägledning för 
chefer, kommunikationsstrategier med flera ge stöd till ledning och medarbetare i det 
dagliga arbetet. 
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13. Bilaga: SWOT-analyser 
I arbetet med omvärldsanalysen har verksamheterna listat sina för- och nackdelar inom 
områdena integration och inkludering, digitalisering, kompetensförsörjning och attraktiv 
arbetsgivare. Den metod som har använts heter SWOT. SWOT står för Strengths 
(styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). 
Metoden innebär att man listar positiva och negativa saker som påverkar, dels utifrån ett 
internt perspektiv och dels utifrån ett omvärldsperspektiv. 

 

Integration och inkludering – Barn och utbildning 
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Integration och inkludering – Omsorg 

 

 

Integration och inkludering – Samhällsbyggnad 
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Digitalisering – Barn och utbildning 

 

Digitalisering – Omsorg 
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Digitalisering – Samhällsbyggnad 
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Kompetensförsörjning – Barn och utbildning 

 

Kompetensförsörjning – Omsorg 
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Kompetensförsörjning – Samhällsbyggnad 
 

 

Attraktiv arbetsgivare – Barn och utbildning 
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Attraktiv arbetsgivare – Omsorg 

 

Attraktiv arbetsgivare – Samhällsbyggnad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-11 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 33   Dnr: KS 2018-566 
 
Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12, § 265 att återremittera rubricerat 
ärende för att få en rapport om den samlade investeringsvolymen hittills, en plan 
över utväxling av externa lokaler samt en grov bedömning av framtida nyttjande 
av lokaler inklusive investeringsbehov. Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, 
§ 13 att överlämna ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet på sammanträde 2019-01-21, § 
9. 
 
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att 
planlägga/bebygga ”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande 
åtgärder: 

- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken. 
- AME (finns i Pipfabriken och gamla kommunförrådet) flyttar till hus 13 

och hus 18. 
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga 

kommunförrådet. 
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4. 

 
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni 
2020. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2018-11-26. 
Tjänsteskrivelse 2018-12-27. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 9. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från projekt 1109 
(tillbyggen Kunskapens Hus) och 2000 tkr från projekt 1114 
(Kungsmarksskolans kök/kafé) till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anslå 4,0 mnkr i 2019 års budget för 
åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1,1 mnkr för ombyggnad av 
övervåningen i Sporren. 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-11 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 33 
 
Yrkande 
 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Att kommunstyrelsen särskilt yttrar sig om att 
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
att presentera andra alternativ för fritidsgården och därmed kunna låta 
arbetsmarknadsenheten vara kvar i befintliga lokaler tillsvidare och att 
vinkelbyggnaden på Utvecklingscentrum, byggnad 13 och 18, inte behöver 
byggas om. 
 
SD-gruppen: Bifall M-gruppen och Göran Nybergs (L) yrkande. 
 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och M-
gruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att särskilt 
yttra sig över förslaget. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till M-gruppen med fleras yrkande 
Nej-röst: Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Pontus Reuterbratt (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Pia Hässlebräcke (S)  X  
Resultat 6 5  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 33 
 
Kommunstyrelsens yttrande över samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för att presentera andra alternativ för 
fritidsgården och därmed kunna låta arbetsmarknadsenheten vara kvar i 
befintliga lokaler tillsvidare och att vinkelbyggnaden på 
Utvecklingscentrum, byggnad 13 och 18, inte behöver byggas om. 

 
Reservation 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Pia Hässlebräcke (S)  

219



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 9     Dnr: SBN 2019–27 
 
Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal 
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde 2018-12-12 kompletteringar av 
rubricerat ärende. Ärendet återremitterades. Kompletteringarna avsåg: 

- Investeringar hittills på UC? 
- Hur går det med flyttkedjan? 
- Framtida nyttjande av lokalerna på UC samt framtida lokalbehov? 

 
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att planlägga/bebygga 
”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande åtgärder: 

- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken. 
- AME (finns i Pipfabriken och gamla kommunförrådet) flyttar till hus 13 och 

hus 18. 
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga 

kommunförrådet. 
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4. 

 
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni 
2020. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; Fastighetschef, Förvaltningschef  2018-12-27 
KS sammanträdesprotokoll §265   2018-12-12 
KSAU sammanträdesprotokoll §244   2018-11-26 
Skrivelse; Fastighetschef, Förvaltningschef  2018-11-26 
 
Yrkande 
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall. 
Sven-Arne Thorstensson (M) yrkar på återremiss för att ärendet ska kompletteras 
med kostnadsunderlag mm. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 
och finner att frågan ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Sven-Arne Thorstensson: Härmed reserverar jag mig mot bifallsbeslutet angående 
§9. Reservationen grundas på att kostnadsunderlag eller alternativa åtgärder inte 
finns för att säkerställa den s.k. flyttkedjan. 
Reservationen gäller hela investeringsredovisningen för Utvecklingscentrum 2019. 
 
Beslut  
 

 Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från projekt 1109 
(tillbyggen Kunskapens Hus) och 2000 tkr från projekt 1114 
(Kungsmarksskolans kök/kafé) till åtgärder på Utvecklingscentrum. 

 Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum. 

 Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i 
Sporren. 

 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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  2018-12-27 Dnr: KS 2018-566
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr 
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren. 
 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde 181212 kompletteringar av rubricerat 
ärende. Ärendet återremitterades. Kompletteringarna avsåg: 

- Investeringar hittills på UC? 
- Hur går det med flyttkedjan? 
- Framtida nyttjande av lokalerna på UC samt framtida lokalbehov? 

 
Kommunstyrelsen har 190114 beslutat att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvärv/försäljning 
UC förvärvades 2017 för 28000 tkr. Därefter har följande försäljningar skett: 

- Försäljning skog (omr 6, 8 o 10)  7820 tkr 
- Försäljn Bärby     375 tkr 
- Försäljn Stärken   6200 tkr 
- Försäljn omr 4     600 tkr 
- Försäljn omr 5   1865 tkr 
- Försäljn omr 7     500 tkr 

Totalt sålt för                     17360 tkr 
 
På gång är: 

- Försäljn omr 1(skog) 
- Försäljn hus Kallkärrsvägen (hus 15) 

 
Investeringar  
Åtgärder 2016 

- Ombyggnad hus 3 och 4 för Put/Asyl.  3,5-4 mnkr 
- Ventilationsåtgärder i hus 39.                     200 tkr 

 
Åtgärder 2017 

- Ombyggnad hemkunskapskök i hus 39.                    352 tkr 
- Vent och belysning i klassrum i hus 19.   116 tkr. 
- Anpassning i hus 36 för AME.    530 tkr 
- Nytt tak på hus 35 påbörjat.    2017 300 tkr 

     2018 850 tkr  
- Räcken, dörrar hus 1   90 tkr 
- Larm- och passagesystem hus 35   237 tkr 
- Ramp, handikapptoalett och hörslinga i Sporren 190 tkr  
- Ny belysning i två klassrum samt  

renovering toalett i hus 35.    40 tkr. 
- Fönster, fasad etc på hus 36.    60 tkr. 
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- Arbetsmiljöåtgärd samt åtgärder för  
ökad driftssäkerhet på flisanläggningen   120 tkr 

- Ombyggnad hus 3 för hemtjänsten.   1200 tkr 
 

Åtgärder 2018 
- Ugn, grytor kök hus 35   119 tkr 
- Rivning hus 28    96 tkr 
- Fönster och fasad på hus 38   1123 tkr 
- Inre åtgärder hus 38    856 tkr 
- Renovering hiss hus 35   450 tkr 
- Yttre underhåll hus 3   355 tkr 
- Solskyddsfilm hus 35   50 tkr 
- Sporren invändigt.    500 tkr 
- Belysning hus 3    52 tkr 
- Oljetanksarbete    35 tkr 
- Larm- o passagesystem hus 38   227 tkr 
- Belysning hus 19    130 tkr 
- Lektionssal o kontor i hus 8 o 9   233 tkr 
- Utgödsling hus 40    78 tkr 
- Upprustning hus 37 två kontor   27 tkr 
- Snörasskydd, skyltar div hus   25 tkr 
- Målning lusthus    12 tkr 
- Motorvärmare hus 3    55 tkr 
- Upprustning hus 3    895 tkr 

    
Åtgärder 2019 

- Anpassning AME hus 18 o hus 13   5100 tkr 
- Yttre underhåll hus 4    355 tkr 
- Ombyggnad hus 4 till lektionssalar mm  1600 tkr 
- Fönster, fasad, målning hus 39   1200 tkr 
- Golv, maskiner, brunnar i storkök hus 35  400 tkr 
- Målning hus 6    175 tkr 
- Lås o larm hus 3    227 tkr 

    
Byggnaderna utnyttjande 
Byggnader som inte utnyttjas alls är: 
Hus 5: tidigare bostadsrum 
Hus 12: kontor 
Hus 16: Förråd/maskinhall 
 
 
Annonserade kommande behov 
Gymnasiefriskolan: Hus 16 för hästutbildning 
Gymnasiefriskolan: resterande del av Hus 2 
 
Flyttkedjan 
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att planlägga/bebygga 
”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande åtgärder: 

- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken. 
- AME (finns i Pipfabriken och ga kommunförrådet) flyttar till hus 13 och hus 18. 
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga kommunförrådet. 
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4. 

 
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni 
2020. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Satsningar på kommunala lokaler för i första hand kommunal verksamhet. Externa 
lokaler kan lämnas om tidplaner hålls. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Sker vid verksamhetsförändringar och lokalförändringar. 

Barnkonventionen 
Aktuella åtgärder berör inte barn. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Mats Tillander 
 

Ulrika Johansson 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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  2018-11-26 Dnr: KS 2018-566
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr 
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler 
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal 
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra kommunalt 
uppsatta mål, tex att få fram bostäder. 
 
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i Utvecklingscentrum 
ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att genomföra detta och 
samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder. 
 
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum: 

- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc, kostnad ca 2000 tkr. 
Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i byggnad 19 för 
ca 10 mnkr. 

- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från Pipfabriken och 
Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor del 
tillgänglighetsanpassningar. 

- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är dels 
anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.  

- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om övervåningen 
från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet mm. Kostnaden 
bedöms uppgå till 1 100 tkr. 

 
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.: 

- Proj 1109 Tillbyggn Kunskapens Hus – 1000 tkr 
- Proj 1114 Kungsmarkskolans kök/cafe – 2000 tkr 

 
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder i 
Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska fungera. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ytterligare ombyggnader i Utvecklingscentrum. Där går fler elever nu än någonsin 
tidigare men väldigt få bor på anläggningen. Dessa inackorderingsrum behöver 
byggas om till annat eller rivas. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadschefen 
Sektorchef Barn och utbildning 
Ekonomichef 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
  

225



226

linand001
Rektangel



 

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

 
 

  

  2019-02-11 Dnr: SBN 2019–5

      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden - ändring 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

- Namnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala fastigheter 

- Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 

- Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har identifierat ett antal punkter i nämndens reglemente 

som förefaller onödigt begränsande eller som innebär en mer utdragen hantering än 

nödvändigt. När det gäller namnsättning av kommunala fastigheter är det oklart 

vilken instans som har rätt att göra detta. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bör ges rätt att sälja bostäder och bostadsrätter, inte 

bara verksamhetsfastigheter. Kommunen äger tre bostadsrätter och något enstaka 

bostadshus. 

 

Övrig mark bör kunna köpas och säljas utan övre beloppsgräns. Styrande är anslag 

för köp eller, vid försäljning, ÖP eller andra dokument som visar framtida 

markanvändning.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till:   

Mats Tillander 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadschef  
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 2018-10-25  

  

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Dnr: SBN 2019-5 

 

Typ av dokument: 

Reglemente 

Handläggare: 

Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Antagen av: 

Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 

2018-03-28, § 27 

Revisionshistorik: 

Kommunfullmäktige 2018-11-29, § 106 

Giltighet: 

2019-01-01 och tillsvidare 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 

nämnder skall följande gälla:  

 

Uppdrag och verksamhet 

1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 

byggväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt 

plan- och bygglagen (PBL). Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 

med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra. 

Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag 

och angivna riktlinjer. 

 

2 § Nämnden är ansvarig för: 

• Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen 

• Bostadsanpassning 

• Kommunal måltidsverksamhet 

• Kommunala städuppdraget i såväl kommunala som inhyrda lokaler 

• Detaljplanearbete 

• Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP 

• Det totala kommunala försäkringsskyddet 

• Energirådgivning 

• Väghållning/trafiksäkerhet 

• Förvaltning av kommunal mark 

• Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom 

• GIS/karta 

• Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten 

• Strandskydd 

 

Det innebär att nämnden ska besluta i ärenden om: 

• Antagande av plan-/ramavtal 

• Antagande av mindre planer 

• Planbesked 

• Adressättning 

• Namnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala fastigheter 

• Ansvara för drift och underhåll av kommunala fastigheter 

• Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 

• Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser 

• Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 

• Teckna och säga upp avtal om externa lokaler 

• Uthyrning av kommunala lokaler till interna och externa parter  

• Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fast egendom eller 

kommunal mark 

• Upplåtelse av allmän plats 

• Lokala trafikföreskrifter  

• Ansvar för lantmäteriförrättningar, ledningsrätter, intrångsersättning, 

servitut mm 

• Dispenser från strandskyddsbestämmelser 

 

Personuppgifter 

3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 

personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 

de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom 

finansbemyndigande. 
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Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 

dem har fullgjorts. 

 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 

lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 

speciallag. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer  

 

Sammansättning 

5 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. 

 

Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 

uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 

 

Ordföranden  

6 § Samhällsbyggnadsnämndens ordförande åläggs att:  

• leda nämndens arbete och sammanträden, 

• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

• tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden 

• bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är tillika samhällsbyggnadsråd. 

 

Tidpunkt för sammanträden 

7 § Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller 

ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 

ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 

ordförandena. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

Offentliga sammanträden 

8 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om offentligt sammanträde. 

 

Kallelse 

9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

 

Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

 

Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 

ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex 

dagar före sammanträdesdagen.  

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 

kallelsen.  

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
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Ersättarnas tjänstgöring  

10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 

redan kallats in. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige bestämda ordningen.  

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i ordningen.  

 

Växeltjänstgöring  

11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 

påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

Yttranderätt  

12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  

 

Ersättare för ordföranden  

13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten 

ordförandens uppgifter.  

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 

för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

 

Justering av protokoll  

14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 

paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 

enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 

 

Reservation 

15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
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Expediering och publicering 

16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 

 

Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 

kommunens webbplats snarast efter justeringen. 

 

Delgivning  

17 § Delgivning med Samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, 

förvaltningschefen eller sekreteraren. 

  

Undertecknande av handlingar  

18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av 

Samhällsbyggnadsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 

denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  

I övrigt bestämmer Samhällsbyggnadsnämnden vem som skall underteckna 

handlingar. 

 

 

232

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


233

linand001
Rektangel



234



235



236



237



238



239


	Politikerlista
	Föredragningslista
	1. Bokslut 2018 för kommunstyrelsen
	2. Val av ledamöter till kommunstyrelsens personalutskott
	3. Åtgärdsplan brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Munkedals kommun 2019
	4. Anmälan av delegationsbeslut.
	5. Information / Rapporter från förtroendevalda.
	6. Partistöd 2019 – Centerpartiet
	7. Partistöd 2019 – Miljöpartiet
	8. Partistöd 2019 – Liberalerna
	9. Målprocess 2020-2023 – beslut om inrikningsmål
	10. Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal
	11. Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
	12. Reviderat reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän



