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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 19 Dnr KS 2017-72 

 

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk  
hushållning och hantering av resultat-
utjämningsreserven 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven. 

 

Sammanfattning 

Översyn av finansiella inriktningsmål har genomförts under hösten 2016. Dessa 

föreslås nu implementeras inför budget 2017. Samtidigt som revidering 

genomförts har ett underlag till riktlinjerna framtagits. Underlaget syftar till att 

tydliggöra grunden för inriktningsmålen.  

 

Riktlinjerna utgår ifrån kommunens finansiella ställning på kort och lång sikt. 

Översyn bör göras inför kommande planeringsperiod dvs 2020-2025.  

 

De finansiella inriktningsmålen följs upp i den årliga budgetprocessen. Därefter 

sker avstämning i årsbokslut samt efter budget 2019.  
 

Justeringen gäller nedanstående mål.   

2. Soliditetsmål 

 Soliditeten ska öka med 4 procentenheter  

 Soliditeten ska förbättras 

  

     3. Investeringsmål 

 Självfinansieringsgrad av investeringar 100 %  

 Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

  

4. Skattemål:  

 Skattesatsen ska sänkas 

 

I övrigt har endast redaktionella ändringar genomförts. 

 

De kortsiktiga finansiella resultatmålen redovisas i kommunens MRP 

(budgethandling). Dessa antas årligen för två år, av kommunfullmäktige, i 

samband med antagandet av planeringsförutsättningarna inför kommande 

budgetår. Inga förändringar i hantering av resultat utjämningsreserven har 

gjorts i handlingen. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-31. 

Arbetsutskottets förslag 2017-02-08, § 29. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven. 

 

5

petber002
Rektangel



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-22 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 19 

 
Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S. C och MP yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Ledamöterna i M yrkar att soliditeten skall öka med 4 procentenheter och att 

skattesatsen ska ligga i nivå med övriga kommunen i Västra Götaland.  

 

Ledamoten i KD yrkar att majoritetens förslag innebär att revideringen leder till 

riktlinjer för dålig ekonomi vilket han inte kan ställa mig bakom och yrkar därför 

avslag. 

 

Ledamöterna i V och SD deltar inte i beslutet. 

 

Ordföranden ställer fråga på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat 

enligt arbetsutskottets förslag. 
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  2017-01-31 Dnr: KS2017-72 

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt 

Ekonomichef/bitr. kommunchef 

Ekonomienheten 

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering av resultat-
utjämningsreserven 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven. 

 

Sammanfattning 

Översyn av finansiella inriktningsmål har genomförts under hösten 2016. Dessa 

föreslås nu implementeras inför budget 2017. Samtidigt som revidering genomförts 

har ett underlag till riktlinjerna framtagits. Underlaget syftar till att tydliggöra grunden 

för inriktningsmålen.  

 

Riktlinjerna utgår ifrån kommunens finansiella ställning på kort och lång sikt. Översyn 

bör göras inför kommande planeringsperiod dvs 2020-2025.  

 

De finansiella inriktningsmålen följs upp i den årliga budgetprocessen. Därefter sker 

avstämning i årsbokslut samt efter budget 2019.  
 

Justeringen gäller nedanstående mål.   

2. Soliditetsmål 

 Soliditeten ska öka med 4 procentenheter  

 Soliditeten ska förbättras 

  

     3. Investeringsmål 

 Självfinansieringsgrad av investeringar 100 %  

 Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

  

4. Skattemål:  

 Skattesatsen ska sänkas 

 

I övrigt har endast redaktionella ändringar genomförts. 

 

De kortsiktiga finansiella resultatmålen redovisas i kommunens MRP 

(budgethandling). Dessa antas årligen för två år, av kommunfullmäktige, i samband 

med antagandet av planeringsförutsättningarna inför kommande budgetår.  

 

Inga förändringar i hantering av resultat utjämningsreserven har gjorts i handlingen. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för Munkedals kommun 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten, kommunchef 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 

Kommunledningskontor Kommunledningskontor 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

och hantering av 

resultatutjämningsreserven 

 

 

Dnr KS 2017-72 

 

Typ av dokument: Riktlinje 

Handläggare: Ekonomichef 

Antagen av: 

Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 

2017-03-01 

Revisionshistorik: 

Reviderad                           2013-11-28 § 95 

Reviderad Dnr KS 2013-177 2014-11-27 § 84 

Reviderad Dnr KS 2017-72   2017-03-01 § 

Giltighet: 

Gäller till vidare 

Relaterade dokument: 

-Ekonomi –och verksamhetsstyrning regler 

-Reglementet för intern kontroll 

-Mål -och resursplan, budgethandling 

Vem riktar sig dokumentet till: 

Samtliga chefer 
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Sammanfattning 

I kommunallagens 8 kap, står att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning samt för hantering av resultatutjämningsreserv. För verksamheten ska 

anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För 

ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. Vidare står att riktlinjerna ska ta sin utgångspunkt från kommunens 

ekonomiska läge och ska ha ett långsiktigt perspektiv. 

I dessa riktlinjer anges de finansiella inriktningsmålen samt förutsättningar avseende 

hantering av resultatutjämningsreserv. Mål för verksamheten fastställs i Mål- och 

Resursplan.  

 

De antagna finansiella målen gällande för perioden 2015-2019 revideras nu inför budget 

2017 i övrigt är riktlinjerna oförändrade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel från resultatutjämningsreserven får användas för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel (8 kap 3d§).  För Munkedals kommun gäller att medlen från RUR ska 

täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet 

ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. 

  

Mål 1 oförändrat, omformulering av mål 2+ 3, mål 4 tas bort. 

 

1. Resultatmål  

 På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter 

samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 % 

  

2. Soliditetsmål 

 Soliditeten ska öka med 4 procentenheter  

 Soliditeten ska förbättras 

  

     3. Investeringsmål 

 Självfinansieringsgrad av investeringar 100 %  

 Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

  

4. Skattemål:  

 Skattesatsen ska sänkas 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 

Bakgrund 
Från och med januari 2013 finns nyheter i kommunallagen 8 kap, att fullmäktige ska 

besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att riktlinjerna ska ta sin 

utgångspunkt från det ekonomiska läget och ska ha ett långsiktigt perspektiv, dvs. 

längre än det budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år som behandlas i 8 kap. 

4 § kommunallagen. 

 

De lokala riktlinjerna bör ta sin utgångspunkt i kommunens ekonomiska ställning, vilka 

faktorer som främst kommer att påverka dess verksamhet och ekonomi i framtiden 

samt en bedömning av faktorernas betydelse och påverkbarhet. Det kan t.ex. gälla 

planerade investeringar, låneskulder och det totala pensionsåtagandets påverkan på 

resultat och ställning. 

 

Om en kommun väljer att ha en resultatutjämningsfond ska det även framgå av 

riktlinjerna för god ekonomisk hushållning hur kommunen, inom ramarna för de 

befogenheter som angetts i lag, avser att hantera denna. Riktlinjerna bör reglera när 

medel ska reserveras till reserven, hur de reserverade medlen får användas och 

villkoren för användningen. 

 
Det främsta syftet med resultatutjämningsreserv är att kommuner genom sk  

balanskravutredning ska få möjligheter att utjämna intäkter över tid och därigenom få 

bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariationer. 
 

Definition god ekonomisk hushållning 
Ekonomisk hushållning kan definieras som att hushålla i tiden och över tiden. Det vill 

säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens 

behov nu och mot verksamhetens behov på längre sikt. Om man under ett år förbrukar 

mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande 

generationer som måste betala för denna överkonsumtion.  

 

Begreppet har både ett verksamhetsperspektiv och ett finansiellt perspektiv. Kravet på 

god ekonomisk hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha 

förutsättningar för att klara av befolkningens behov både nu och i framtiden.  

 

Verksamhetsperspektiv: Kommunallagen innefattar även krav på att resurserna i 

verksamheten utnyttjas på ett effektivt sätt. Därför ska det även för verksamheten 

sättas upp mål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska 

innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. 

 

Finansiella perspektiv: Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten 

ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Målen ska följas upp i delårsbokslut och i årsredovisningen. Revisorerna ska skriftligen 

göra en bedömning om resultaten i delårsrapport och årsboksluten är förenliga med 

beslutade finansiella mål. Enligt god ekonomisk hushållning innebär att det budget-

erade resultatet bör ligga på en nivå som säkrar överskott. 
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Övergripande ekonomiska styrprinciper för Munkedal 
 

För styrningen, uppföljningen, rapporteringen och kontrollen av verksamhet och eko-

nomi har Kommunfullmäktige fastställt styr- och ledningsmodell, regler för ekonomi- 

och verksamhetsstyrning och reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer omfattar långsiktiga finansiella mål vilka är av 

betydelse för att uppnå god ekonomisk hushållning. Mål för verksamheten fastställs i 

Mål- och resursplanen.  

 

Enligt beslutad målstyrningsmodell benämns de långsiktiga målen för inriktningsmål dvs 

finansiella inriktningsmål samt inriktningsmål för verksamheten. Samtliga mål gäller 

över kommande planeringsperiod. Dessa inriktningsmål bryts sedan ned i delmål som 

enligt styrmodellen definieras som resultatmål. Målen gäller över en två-årsperiod.  

 

Inriktningsmålen gäller för planeringsperiod 2015-2019. Finansiella inriktningsmål 

revideras nu. Inriktningsmål för verksamheten revideras i budget 2017. 

Inriktningsmålen följs upp i den årliga budgetprocessen och i varje årsbokslut samt efter 

budget 2019.  

 

MRP: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.  

 

Ansvar 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en ledande och samordnande roll för frågor 

som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. För att långsiktigt 

göra detta krävs att fastställda mål klargör hur mycket som ska gå till löpande 

verksamhet, hur investeringar ska finansieras och eventuellt sparande inför framtiden. 

 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om målen och styrelsen ansvarar att de tas 

fram och efterlevs. 

 

Kommunens finansiella ställning 

Utgångspunkten för riktlinjerna ska utgå från kommunens finansiella ställning nu 

och framåt. Kommunens finansiella ställning är svag. Utvecklingen har varit negativ 

de senaste åren. På sikt kommer kommunens ekonomi urholkas. 

Nedan beskrivs kommunens utmaningar. Fördjupat material finns i separat bilaga. 

Verksamhetens nettokostnader 

Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till 

skatter och generella statsbidrag dvs. hur stor del av skatter och statsbidrag som den 

löpande driftverksamheten tar i anspråk. Oroväckande är att nettokostnader ökat 

markant från 2013 och ligger sedan de två senaste åren på runt 100 %.  

Bristande respekt för antagen budget 

De senaste åren har inneburit bristande budgetföljsamhet. Trots att verksamheterna 

erhållit ökad budget över de senaste fem åren sker stora underskott? Hur hantera att 

respekten för tilldelad budget inte följs? En enhet som gör ett underskott ska utan vidare 

åtgärd förslå åtgärder för att komma i budgetbalans.  
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Budgettilldelning  

Den tilldelade budgeten till nämnderna/sektorerna har varit hög under en 5 -årsperiod 

inom vissa områden. Under 2013-2017 har utökning av ram för ny verksamhet (netto) 

skett med totalt 40 mnkr, det är ca 8 mnkr i snitt per år i verksamhetsutökning netto. 

Av dessa 40 mnkr har främst utökning av budget skett till sektor Omsorg med 30,5 

mnkr varav äldreomsorgen med 11 mnkr, IFO 15 mnkr, Stöd 4,5mnkr. 

Investeringar 

Samtliga investeringar måste rymmas inom de budgeterade kapitalkostnaderna. Enligt 

kommunfullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning ska nettoinvesteringarna inom 

den skattefinansierade verksamheten (efter avdrag för amorteringar på utlämnade lån 

och försäljningar) finansieras av avskrivningar och resultat till 100 %.  

 

Självfinansieringsgraden har sjunkit de tre senaste åren samtidigt har 

investeringsvolymen varit låg relativt sett.  

 

En preliminär beräkning av investeringsbehov från 2018-2021 uppskattas uppgå till ca 

420 mnkr. Då ingår nytt äldreboende samt ombyggnationer av befintliga lokaler. Se 

sammanställning nedan.  

 

Investeringsvolym på 420 mnkr/25 år (genomsnittlig avskrivning) = 16,8 mnkr + 420 

mnkr * 0,03 (uppskattad genomsnittsränta) = 12,6 mnkr. Totalt tränger detta undan 

verksamhet motsvarande 29,4 mnkr.  

 

Dessa volymer förutsätter ett helt annat resultat för att nå en självfinansieringsgrad på 

100 %. Alternativt måste medel omfördelas från verksamheten. Oavsett varifrån 

finansiering sker måste medel avsättas för ökade kapitalkostnader samt externa 

lånekostnader.  

Ökad låneskuld 

Med den höga investeringsvolymen kommer ge en ökad låneskuld, sämre soliditet och 

också en försämrad finansiell ställning och en ökad sårbarhet för svängningar i 

ränteläget.  

 

Soliditeten ligger på 35 % (2015) och har försämrats de senaste åren.  

Förutsätt att investeringsplanen hålls kommer låneskulden att öka.  

Den finansiella risken består inte bara av ökad skuldsättningsgrad utan också av 

ränterisk. Kommunen kommer att bli allt känsligare för förändringar av räntenivåer.  

Pensionsåtagande 

Under en period av år framåt belastas kommunen med dubbla kostnader för pensioner. 

Dels för de som arbetar idag och löpande tjänar in pensionsrätt och dels avseende 

utbetalning till den upparbetade pensionsskulden före 1998.  

 

Totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk. Inom en 5 årsperiod ökar kostnaderna 

med ca 7,2 mnkr. En större ökning sker mellan 2017 och 2018. 

Borgensåtagande 

Det är en ökad risk med borgensåtagande, men i dagsläget är sannolikheten för att 

överta låg anses som låg. 

 

Utdebitering 

Kommunens skattesats ligger över genomsnittet i länet och riket (2,36 kr högre än för 

regionen och 3,01 kr högre än riket) 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 

Bakgrund 

Munkedals kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten samt en stark 

ekonomi, där inkomster och utgifter ska vara i balans enligt kommunallagen 8 kap §1. 

 

Dokumentet är en av grundförutsättningarna för styrning och ledning av kommunens 

verksamhet och är utgångspunkten i Mål och resursplanen (MRP).  

 

Riktlinjerna utgår från kommunens ekonomiska läge och gäller över en 

planeringsperiod. 

 

Finansiella inriktningsmål 

För att nå god ekonomisk hushållning fastställs följande tre finansiella inriktningsmål;  

 

1. Resultatmål  

 På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå 

till 2 % 

 

2. Soliditetsmål 

 Soliditeten ska förbättras  

 

3. Investeringsmål 

 

 Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 

 
Finansiella resultatmål 

Utgångspunkten för de finansiella resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen. 

Dessa fastställs i kommunens mål- och resursplan. 

 

Mål för verksamheten 

Mål för verksamheten fastställs i kommunens mål- och resursplan.  
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Riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR) 
 

Bakgrund/definition 
Lagstiftningen ska ge kommuner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar 

reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med 

RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa 

omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR 

är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln 

för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 

 

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga 

neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen.  

 

Avsikten med RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt 

nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma 

åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för att 

göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen.  

 

Försäljningsintäkter och liknande ska inte kunna reserveras eftersom god ekonomisk 

hushållning förutsätter att sådana intäkter i första hand används för finansiering av nya 

investeringar och amortering av låneskulder. 

 

Reservering/avsättning till RUR 
Kommunallagen 8 kap 3 d§, andra stycket.  Reservering till reserven får göras med 

högst ett belopp som motsvarar det lägsta av den del av årets resultat efter 

balanskravsutredningar som överstiger: 

 

 en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, 

eller 

 två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, 

om en kommun eller ett landsting har ett negativt eget kapital inklusive 

ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

 

Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att ianspråktagandet endast kan göras 

av de medel som redan finns reserverade i resultatutjämningsreserven. 

 

Vid införandet av de nya reglerna finns en möjlighet att även reservera överskott 

upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010. För reserverade medel upparbetade 2010 – 

2012 ska en ingående balans beräknas och beslutas av fullmäktige under 

räkenskapsåret 2013. Reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 

2010 tillåts i Munkedals kommun. 

 

Tanken är inte att resultatutjämningsreserven ska möjliggöra en permanent /varaktig 

överbeskattning där överskotten årligen sparas för framtiden. En stor 

resultatutjämningsreserv ska inte heller göra det möjligt att under en längre tid ha en 

nivå på skatteuttaget som är lägre, alternativt en kostnadsnivå som är högre, än vad 

som är långsiktigt hållbart.  

 

Om en kommun har byggt upp en resultatutjämningsreserv så får hela eller delar av 

behållningen räknas in i budgeten för att täcka upp om de beräknade intäkterna är lägre 

än kostnaderna när de prognostiserade skatteintäkterna ökar svagt till följd av en svag 

samhällsekonomisk utveckling. Förutsättningen är att en reserv byggts upp.  
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I samband med beslutet om budget tas beslut om huruvida en reservering till 

resultatutjämningsreserv ska ske, eller om reserven ska tas i anspråk.  

 

Fastställa hur stor reserven högst får vara? 

Som kriterier för reservering till resultatutjämningsreserven ska både resultatnivå och 

storleken på det egna kapitalet vägas in, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner.  

Ett tak måste fastställas för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven.  

 

Munkedals kommuns ekonomi har förbättrats under de senaste åren. Flera ekonomiska 

mått har förstärkts men kommunen rankas fortfarande som en kommun med svag 

ekonomisk ställning.  För att komma till en stabilare ekonomisk ställning krävs fortsatt 

positiva resultat på minst 2 % av skatter och statsbidrag och fortsatt god budgetdisciplin 

från kommunens verksamheter.  

 
Kommunen är fortsatt mycket räntekänslig med en stor långfristig låneskuld och 

borgensåtagande. Den finansiella styrkan på medellång sikt (finansiella nettotillgångar) 

är svag och den kommunala utdebiteringen ligger bland de högre i riket.  

 

Mot bakgrund av att Munkedals kommun har en relativt hög skuldsättning samt höga 

borgensåtaganden får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 10 mnkr.  

 
Disponering av RUR 
Resultatutjämningsreserven är avsedd att utjämna normala svängningar i intäkterna 

över konjunkturcyklerna. Reserven ska möjliggöra för kommunen att hantera den 

osäkerhet som ligger i konjunkturmässiga variationer i skatteunderlaget.  

 

För Munkedals kommun tillämpas modellen att en prognos av det årliga underliggande 

skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 

åren, används som riktvärde för när uttag ska få göras ur RUR.  

 

Om kraven för disponering av RUR är uppfyllda finns två olika scenarier; 

 

 Använda RUR för att täcka ett eventuellt negativt balanskrav (SKLs 

skatteunderlagsprognosen från december). 

 Använda RUR i budgetarbetet för nästkommande år (SKLs 

skatteunderlagsprognos från april innevarande år). 

 

För kommunen gäller vidare att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill 

säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta 

gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. 

 

Två kriterier ska alltså vara uppfyllda: 

1) förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga det 

genomsnittliga skatteunderlaget. 

2) balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till 

ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker). 

 

Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig 

förändring i procent per år, baseras på SKLs prognos. 
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Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt 

årlig utveckling 

 

Under planeringsperioden kommer inte resultatutjämningsreserven kunna användas så 

till vida att inga förändringar sker med skatteunderlagsutvecklingen. 

 

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga 

neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. 

Avsikten med RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt 

nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma 

åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för att 

göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen.  

Mot bakgrund av att Munkedals kommun har en relativt hög skuldsättning samt höga 

borgensåtaganden får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 10 mnkr.  

Tioårigt genomsnitt samt årlig 

utveckling 

 

2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 

Snitt 10 år 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 3,90 

Årlig ökning 3,6 4,5 5,1 5,2 4,3 4,3 

Differens -0,3 0,1 1,1 1,1 0,3 0,4 

 

För Munkedals kommun tillämpas modellen att en prognos av det årliga underliggande 

skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 

åren, används som riktvärde för när uttag ska få göras ur RUR samt att man ska ha 

ett negativt resultat. Som det ser ut är det inte möjligt att nyttja RUR mellan2016-

2019. 

 

Resultatutjämningsreserven (RUR) 

(mnkr) 

2015 

Ingående värde 6,1 

Reservering till RUR 0,0 

Disponering av RUR 0,0 

Utgående värde 6,1 

 

Kommunen reserverade 7,5 mnkr 2013. 2014 togs 1,4 mnkr i anspråk det innebär att 

6,1 mnkr återstår som utgående värde 2015. 

 

Redovisning av RUR 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter 

balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justeringar för förändringar av 

resultatutjämningsreserven (balanskravsresultatet).  

 

I förvaltningsberättelsen ska även upplysning lämnas hur tidigare räkenskapsårs 

negativa balanskravsresultat har reglerats och det balanskravsresultat som är kvar att 

återställa. 

 

Beslut i budget om reservering till eller ianspråktagande av resultatutjämningsreserv 

kan revideras vid bokslut när utfallet är känt.  
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Eftersom resultatet kan förändras mellan budget och bokslut till följd av förändrade 

skatteintäkter, är det rimligt att ett nytt beslut om faktisk reservering eller 

ianspråktagande till reserven tas vid bokslut. 

 
Balanskrav och Balanskravsutredning 
Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och för-

ändring av resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av realisa-

tionsvinster med vissa undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i 

värdepapper och orealiserad åter återföring av förluster i värdepapper. Ej återställt 

ackumulerat balanskravsresultat ska redovisas i not till resultaträkningen. 

 

Förändring av resultatutjämningsreserven hanteras inom balanskravsutredningen som 

en justeringspost. En resultatutjämningsreserv inom balanskravsutredningen ger 

varken påverkan på redovisningen, årets resultat eller ekonomiska nyckeltal. 

Balanskravsutredning enligt förslaget i propositionen ser ut enligt följande: 

 

 Årets resultat enl resultaträkningen 

- Reducering av samtliga realisationsvinster 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 

+ Orealiserade förluster i värdepapper 

- Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 

= Balanskravsresultat 
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Sammanfattning 

 

Kommunallagen ställer krav på kommuner och landsting att sätta mål både för verksamhet 

och finanser. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för 

god ekonomisk hushållning.  

 

God ekonomisk hushållning innebär att hushålla i tiden och över tiden. Kravet på god 

ekonomisk hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha förutsättningar för 

att klara av befolkningens behov både nu och i framtiden.  

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt tillämpning 

av resultatutjämning (2013). Riktlinjerna reviderades 2014 i samband med ny 

styrmodell. Riktlinjerna gäller för planeringsperioden 2015-2019. Med lagens definition 

som utgångspunkt är riktlinjerna antagna utifrån att varje generation ska bekosta den 

kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över ett oförändrat finansiellt 

utrymme till kommande generationer. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på 

kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu och mot verksamhetens behov på 

längre sikt.  

Munkedals inriktningsmål är uppdelade i mål för verksamheten (antagna i budget 2015) 

samt finansiella (riktlinjerna för god ekonomisk hushållning). Dessa mål har sin 

utgångspunkt i kommunens vision. Samtliga inriktningsmål är nedbrutna i delmål sk 

resultatmål. Denna handling syftar till avstämning av inriktningsmål för verksamhet och 

finans samt finansiella resultatmål.  

 

Kommunens ekonomiska ställning i sammandrag 

 

 Kommunens skattesats ligger över genomsnittet i länet och riket (2,36 kr högre än 

för regionen och 3,01 kr högre än riket) 

 

 Sammantaget resultat de senaste 10 åren har varit positivt 

 

 Verksamhetens nettokostnader ökar snabbt och lämnar inget/litet utrymme till 

resultat och finansiering av investeringar. 

 

 Nettokostnadsandelen för Individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg ligger 

mycket högre än för riket och jämförbara kommuner – detta sammantaget 

motsvarar 57,5 mnkr 

 

 Kommunen står inför en mycket stor investeringsutmaning vilket kommer att 

innebära ökad låneskuld samt  
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1. Inledning 

Bakgrund 

Kommunallagen ställer krav på kommuner och landsting att sätta mål både för verksamhet 

och finanser. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för 

god ekonomisk hushållning.  

 

Kommunfullmäktige antog 2014-11-27 riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv. I riktlinjerna definieras kommunens långsiktiga 

finansiella mål. Målen antogs första gången 2013-06-19 och reviderades något 2014-11-

27. Målen gäller över hela planperioden dvs 2015-2019. 

 

Kommunfullmäktige antog mål för verksamheten för perioden 2016-2019 i Mål- och 

resursplan 2016-2019, budget 2016.  

 

Med anledning av inkommen revisionsrapport (2016-02-05) avseende avsaknad av 

underlag för framtagande av finansiella mål samt att det nu är dags för uppstart av 

nästkommande 2-årsperiod i planeringsperioden har detta underlag tagits fram.  

Process 

Detta underlag har processats tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott samt 

politisk referensgrupp under hösten. Arbetet måste löpa parallellt med uppstart av 

planeringsförutsättningar för budget 2018-2019. Syftet med denna process är att skapa 

en bred förståelse för de framtagna målen.  

 

Kommunens finansiella mål 

Kommunens finansiella inriktningsmål gäller för planeringsperioden 2015-2019. 

Utgångspunkten för målen är att kommunen ska ha en ekonomi i balans, innebärande god 

ekonomisk hushållning. Fyra mål är uppsatta; 

 

1. Resultatmål:  

a. på sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter och 

generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 %. 

2. Soliditetsmål:  

a. soliditeten ska öka med 4 %-enheter 

3. Investeringsmål:  

a. självfinansieringsgrad av investeringar 100 %. 

4. Skattemål:  

a. Skattesatsen ska sänkas. 

 

I riktlinjerna är det också fastställt att nedanstående förutsättningar bör vara uppfyllda för 

att nå god ekonomisk hushållning; 

 

 Nettokostnaderna får inte öka snabbare än skatteintäkter och generella stats-

bidrag.  

 

 Utrymme för nya verksamheter ska prövas mot befintlig verksamhet inom alla  

ansvarsområden.  

 

 Inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att finansieringen är 

klarlagd.  

 

 Nettoinvesteringarna inom den skattefinansierade verksamheten skall, efter avdrag 

för amorteringar på utlämnade lån och försäljningar, finansieras av avskrivningar 

och resultat.  

 

22



 De MRP:ns angivna mål med tillhörande mått ska följas upp under budgetåret och 

slutligt avrapporteras i bokslut/verksamhetsuppföljning.  

 

 De kommunala koncernbolagen/företag ska följa riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning.  

 

Kommunens mål för verksamheten 

 

1. Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all kommunal verksamhet, likväl 

jämställdhet, integration och solidaritet. 

 

2. Miljöaspekter ska beaktas i alla kommunens beslut. 

 

3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både 

pedagogiskt och socialt från förskola och framåt. 

 

4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får de stöd som behövs, när det 

behövs utifrån behov. 

 

5. Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa 

goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 

 

6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra boende och 

trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 

7. Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjuda idrott- fritids- 

och kulturaktivitet av varierande karaktär och god kvalitet. 

 

8. Munkedals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av gott 

arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald. 

 

9. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. Antagna 

policydokument revideras med regelbundenhet minst var fjärde år. 
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2. Teori 

Lagkrav 

Kravet på god ekonomisk hushållning grundar sig på förändringar i kommunallagen 

(1990:900). 

 

  
 

Lagen ställer krav på kommuner och landsting att sätta mål både för verksamhet och 

finanser. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för 

god ekonomisk hushållning.  

 

Motivet till detta är att finansiella mål är nödvändiga för att betona att ekonomin är en 

restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer är nödvändiga för att visa hur 

mycket av de olika verksamheterna som kan rymmas inom de finansiella målen dvs 

kopplingen mellan ekonomi och personal. Målen bör också främja en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet samt tydliggöra verksamheten gentemot medborgarna.  

 

Definition  

Definitionen kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det handlar 

således om att väga ekonomi på kort sikt samt att väga verksamhetens behov nu mot 

verksamhetens behov på längre sikt. Om man under ett år förbrukar mer pengar än vad 

man erhåller innebär det att kommande år eller kommande generationer måste betala 

för denna överkonsumtion.  

Ur ett finansiellt perspektiv innebär det att kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag ska kunna finansiera den löpande verksamheten samt samtliga årets 

investeringar dvs hitta en balans mellan den kommunala konsumtionen och intäkter. En 

obalans med ex ett för högt uttag av skatteintäkter innebär att kommuninvånarna får 

betala mer än vad man faktiskt konsumerar. Å andra sidan om den kommunala 

konsumtionen överstiger intäkterna får det till följd att kommande generationers 

kommuninvånare tvingas finansiera vad tidigare generationer konsumerat.  

 

En god balans medför att kommunens kort- och långsiktiga betalningsberedskap förbättras 

i takt med dagens inflation. Misslyckas detta blir på sikt den kort- och långsiktiga 

betalningsberedskapen försvagad vilket innebär en belastning på framtiden. 

 

En välskött ekonomi kräver att organisation och medborgare förstår och accepterar att de 

finansiella målen är styrande för vilken ambition man har råd för att driva verksamheten.  

 

Hur hitta balans mellan olika krav? 

Kommunen ställs kontinuerligt krav på att genomföra verksamhet ifrån olika håll. Det 

handlar om lagar, förordningar, skolverk, socialstyrelse mm. Men också från anhöriga, 

massmedia och kommuninvånare. Utifrån att kravet på god ekonomisk hushållning innebär 

det att hitta en balans mellan finansiering och kommunal konsumtion.  
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Ansvar 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en ledande och samordnade roll för frågor 

som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. För att långsiktigt kunna 

göra detta måste mål fastställas som klargör hur mycket pengar som ska gå till löpande 

verksamhet, hur investeringar ska finansieras och om sparande för framtiden.  

 

Styrelsen bör upprätta förslag till budget med mål och riktlinjer för verksamheten som 

håller sig inom ramarna som anges av de finansiella målen. Styrelsen ska också ha kontroll 

över att verksamheterna håller sig inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten.  

 

Uppföljningen av hur budgeten genomförs samt hur de olika målen efterlevs är en viktig 

del i kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges arbete. Kommunfullmäktige beslutar om 

mål och ramar och styrelsen ansvarar för framtagande och efterlevnad.  

 

De finansiella målen är en central faktor för den ekonomiska förvaltningen enligt 

kommunallagen. En avgörande roll för hur kommunen lever upp till kravet på god 

ekonomisk hushållning handlar om acceptans och efterlevnad av dessa mål. För att lyckas 

måste målen vara förankrade hos de förtroendevalda och verksamhetsansvariga.  

 

Förslag på förbättring vid obalanser mellan verksamhet och ekonomi 

1. Höja/sänka kommunalskatten 

2. Höja/sänka de verksamhetsrelaterade intäkterna 

3. Fördela om medel mellan kommunens verksamheter (förbättrar ej den totala 

verksamheten eller ekonomin) Resursfördelning 

4. Öka effektiviteten i verksamheten 

5. Genomföra besparingar i verksamheten genom att sänka kvantitet och/eller kvalitet 

6. Påverka staten att öka de generella statsbidragen. - Specialdestinerade statsbidrag 

är ej någon lösning! 
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3. Uppföljning finansiella inriktningsmål 

Nedanstående avsnitt sammanfattar analys av god ekonomisk hushållning för bokslut 

2015, delårsrapport augusti 2016 samt budget 2017. Analys för bokslut 2016 är i 

skrivande stund ej klar. Analysen kan ändå sammanfattas som att för respektive 

verksamhetsår uppfylls inte god ekonomisk hushållning. Att beakta är att målen är 

långsiktiga och sträcker sig fram tom 2019.  

 

Analys bokslut 2015 bokslutet för 2016 är ej klart i skrivande stund 

 

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en god balans mellan 

löpande intäkter och kostnader. Precis som det finansiella målet är uppsatt behöver 

resultatet stabilt uppgå till 2 %. Med en sådan resultatnivå klarar kommunen av att 

finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till 

att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. 

För att leva upp till god ekonomisk hushållning bör de uppsatta långsiktiga målen hållas.  

Främst handlar det om att komma tillrätta med nettokostnadsandelen dvs 

verksamheternas intäkter och kostnader. Nivån måste sänkas för att skapa utrymme till 

resultat och självfinansiering av investeringar men även göra det möjligt att ge utrymme 

till amortering av de långfristiga skulderna. Och också ge utrymme för kommande satsningar 

som kommande investeringsbehov. 

 

1. Resultatmål - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet i förhållande till 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning uppgå till 2%.  

Målet är satt utifrån att kommunens resultatnivå ska vara stabilt på 2 % i förhållande till 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning. Detta för att kunna 

självfinansiera investeringar och därmed inte öka på kommunens skulder. Det innebär 

också att kommunens finansiella handlingsutrymme på kort och lång sikt stärks.  

Mellan 2002 till 2013 var kommunens resultat positivt. 2014 landade resultatet på ett 

underskott -1,9 mnkr och för året +0,2 mnkr. Det genomsnittliga resultatet över de 

senaste tre åren kommer endast upp i 0,6 %.  

Årets resultat på 0,2 mnkr motsvarar 0,03 % i resultatnivå, vilket innebär att målet inte 

är uppfyllt 2015. 

2. Soliditetsmål -Soliditeten ska öka med 4-procentenheter 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ju högre 

soliditet desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ju högre 

soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen.   

Kommunfullmäktige beslutade om att soliditeten (exklusive samtliga pensionsförpliktelser 

med vidhängande löneskatt) under planeringsperioden ska öka med 4-procentenheter.  

Soliditetsutvecklingen har under flera år varit positiv för Munkedals kommun, men sedan 

2014 har det ändrats till en negativ utveckling. Kommunens soliditet landade på 34,7% 

vilket är en försämring med 3,7 % jämfört med målet. Målet har inte uppfyllts 2015. 

3. Investeringsmål- Självfinansieringsgraden av investeringar 100 % 

För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när den löpande driften finansierats, en 

tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets 
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investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden av 

investeringarna”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Kommunfullmäktige har beslutat 

om att självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 %.   

Nettoinvesteringarna under året uppgår till 41,4 mnkr vilket till stor del beror på 

struktursatsning av kommunens förskolor. Under året har kommunen erhållit ca 2 mnkr i 

investeringsbidrag främst rör det statsbidrag för fiber samt ersättning för insats i väg. 

Skattefinansieringsgraden av investeringar uppgick till 76 % för 2013 och 65 % för 2014 

och landar på 46 % för 2015. Detta innebär att kommunen inte finansierar investeringar 

med skatteintäkter under perioden. Kommunens mål uppnås inte 2015. 

4. Skattemål - Skattesatsen ska sänkas 

Målet att skattesatsen ska sänkas är uppfyllt då skatten beslutades sänktas med 0,15 

öre, från 22:83 till 22:68 år 2015. 

Den totala kommunalskattesatsen uppgår till 33,96 kr vilket är 1,23 kr högre än för 

regionen och 1,97 kr högre än riket. Inför 2016 höjs primärkommunalskatten till 23,63 

kr. Med kommunens relativt höga utdebitering begränsas det finansiella 

handlingsutrymmet. Målet nås 2015. 

Målet att skattesatsen ska sänkas är uppfyllt då skatten beslutades sänktas med 0,15 öre, 

från 22:83 till 22:68 år 2015. 

 

Analys delårsbokslut augusti 2016 

Måluppfyllelsen har förstärkts både avseende de finansiella målen och 

verksamhetsmålen.  

Av de finansiella målen är investeringsmålet uppfyllt för perioden då 

självfinansieringsgraden nu uppgår till 125,2 %. Övriga inriktningsmål är inte uppfyllda 

för perioden. Måluppfyllelsen för de finansiella resultatmålen är också mer positiva än i 

föregående bokslut. Två av fyra mål är uppfyllda för perioden. Investeringsnivån kommer 

enligt prognos att uppgå till 30,3 mnkr samt resultatet prognostiseras till 17,3 mnkr (2,9 

%).  

Den kortfattade finansiella analysen visar en positivare utveckling än i tidigare bokslut. 

Den prognostiserade resultatnivån för 2016 är viktig förutsättning för att nå god 

ekonomisk hushållning.  Viktigt är att vidhålla en resultatnivå för att skapa en ökad 

beredskap för nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunktur, investeringar, 

ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar etc). Resultatnivån bör ligga på 2-

3 procent i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. En viktig förutsättning för det 

är att verksamhetens nettokostnader fortsättningsvis måste uppgå till högst 98 % av 

skatteintäkter och statsbidrag. 

Inriktningsmål 

De finansiella inriktningsmålen är antagna av kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning”. Dessa inriktningsmål är långsiktiga och gäller för perioden 2015-

2019. 

1. Resultatmål - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet i förhållande till 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning uppgå till 2 %. 

 

Årsprognosen innebär att det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren uppgår 

endast till 0,9 %, vilket innebär att målet inte kommer att uppfyllas. 
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2. Soliditetsmål -Soliditeten ska öka med 4-procentenheter 

Med nuvarande prognos bedöms inte målet vara uppfyllt. 

 

3. Investeringsmål- Självfinansieringsgraden av investeringar 100 % 

Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 125,2 %. 

 

4. Skattemål - Skattesatsen ska sänkas 

Målet att skattesatsen ska sänkas är inte uppfyllt då skatten beslutades höjas 

med 95 öre, från 22:68 till 23:63 år 2016.   

 

Analys Mål- och resursplan budget 2017 

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en god balans mellan 

löpande intäkter och kostnader. Precis som det finansiella målet är uppsatt behöver 

resultatet stabilt uppgå till 2 %. Med en sådan resultatnivå klarar kommunen av att 

finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till 

att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. 

För att leva upp till god ekonomisk hushållning bör de uppsatta långsiktiga målen hållas.   

Främst handlar det om att komma tillrätta med nettokostnadsandelen dvs 

verksamheternas intäkter och kostnader. Nivån måste sänkas för att skapa utrymme till 

resultat och självfinansiering av investeringar men även göra det möjligt att ge utrymme 

till amortering av de långfristiga skulderna. Och också ge utrymme för kommande 

satsningar som kommande investeringsbehov.  

  

Resultat (planperiod 2015-2019)

År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019

Finansiella 

inriktningsmålet 

planperiod 2015-2019

Inriktningsmål: På lång sikt ska det

genomsnittliga resultatet, i förhållande till

skatteintäkter samt generella statsbidrag och

utjämning, uppgå till 2 % Mål Utfall Mål

Utfall/ 

prognos 

aug Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål, genomsnitt 2 %

Resultatmål: Årets resultat. Andel av 

skatteintäkter och generellt statsbidrag, (%) 0,25 0,03 2 0,9 2 2 2 1,4

Årets resultat (mnkr) 1,4 0,173 11,4 17,3 12,6 12,8 12,9 11,2

Soliditetsmål (planperiod 2015-2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019

Soliditeten ska öka med 4 procentenheter  

(41,6%)
Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål, 4 % ökning  Mål 41,6

Positiv soliditetsutveckling,  ökning med 0,8 % 

enheter per år 2015-2019 38,4 34,7 39,2 37,8 40,0 40,8 41,6

Investeringsmål (planperiod 2015-2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019

Självfinansieringsgrad av investeringar 100 %  Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål, 100%

Max investeringsnivå, (mnkr) 30 41,4 30 30,3 30 30 30

Finansieringsgrad (självfinansiering investering) 100% 46% 100% 125,2% 100% 100% 100%

Skattemål (planperiod 2015-2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019

Skattesatsen ska sänkas Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål,  sänkas

Skattesats  22:68  22:68  22:68 23,63 Lägre än 22:68
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4.  Finansiella jämförelser 

Spindeldiagram 

Nedanstående avsnitt innehåller åtta finansiella nyckeltal vilka är viktiga för ur en 

kommuns finansiella perspektiv. Diagrammen visar också fyra perspektiv; långsiktig 

handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över 

den finansiella utvecklingen. Diagrammen visar var Munkedal befinner finansiellt samt 

hur kommunen utvecklats i förhållande till övriga kommuner.  

Finansiella jämförelser Bohuskommunerna 

 

 

Finansiella jämförelser i Västra Götaland 

 

Finansiella jämförelser riket 
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Finansiella nyckeltal under 2013–2015 
(texten nedan avser jämförelse med kommuner i Västra Götaland) 

 

Resultat före extraordinära poster  

Kommuner och landsting ska sedan år 1992 bedriva sin verksamhet enligt god 

ekonomisk hushållning. En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla 

en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är 

god. Ett mått på balansen mellan de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat före 

extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader och 

intäkter och bör i förhållande till verksamhetens bruttokostnader ligga mellan 2% och 3% 

över en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att finansiera 

större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att 

kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. För 

expansiva kommuner med stora investeringar bör resultatet i de flesta fall ligga på 

mellan 3% och 5% om kommunens finansiella handlingsutrymme ska bibehållas. För 

kommuner med befolkningsminskning kan det däremot räcka med 1–2% i resultat. 

Munkedal redovisade under 2013 ett resultat före extraordinära poster i förhållande till 

verksamhetens bruttokostnader på 1,8%.  

 

Det försvagades till –0,3% under 2014, för att förbättras under 2015 till 0,1%. För 

kommunerna i länen uppgick motsvarande genomsnittligt resultat till 2,3 % under 2013 

och 1,2% under 2014. Under 2015 förbättrades det till 1,9%. Det innebar en negativ 

förändring för länen mellan 2013 och 2015 på 0,4  procentenheter, medan Munkedals 

förändring var en försvagning med 1,7 procentenheter. Slutsatsen av ovanstående är att 

Munkedal uppvisade en svagare resultatutveckling mellan 2013 och 2015 och ett svagare 

resultat under 2015 jämfört med snittet i länen. En förklaring till den varierande 

resultatutvecklingen i länen var att under 2013 fick kommunerna återbetalade 

försäkringspremier från AFA. Detta skedde inte under 2014. Under 2015 återkom 

engångsintäkter från AFA, men då inte av samma storlek som under 2013. Kommunerna 

har de senaste åren haft mycket engångsposter som har påverkat årets resultat i olika 

riktningar.  Kommunen hade under 2015 det 6:e svagaste resultatet i länen. Detta 

innebar en svag 2:a i den finansiella profilen. Det var samma som under 2014, men en 

försvagning jämfört med 2013, då kommunen fick en 3:a. Munkedal redovisade under de 

tre senaste åren ett genomsnittligt resultat i förhållande till verksamhetens 

bruttokostnader per år på 0,5%, vilket inte är förenligt med god ekonomisk hushållning 

ur ett resultatperspektiv. I den finansiella profilen försvagades poängen för nyckeltalet 

genomsnittligt resultat under de tre senaste åren från en 3:a till en 2:a under perioden.  

 

Investeringar 

Investeringsvolymen ingår inte som nyckeltal i den finansiella profilen, men den är viktig 

att lyfta fram i analysen. 

Detta eftersom investeringarna till viss del förklarar utvecklingen för flera 

balansräkningsorienterade nyckeltal, som exempelvis soliditet och finansiella 

nettotillgångar. För att investeringsvolymen ska bli jämförbar mellan kommunerna i 

länen har investeringarna relaterats till verksamhetens nettokostnader. En genomsnittlig 

svensk kommun ligger under en längre period, 5–10 år, runt 8–9%, när det gäller detta 

nyckeltal. Variationerna mellan enskilda år är dock oftast stora, speciellt i mindre 

kommuner, där större investeringar kraftigt påverkar de enskilda åren.  

 

Nyckeltalet kan också påverkas om en kommun har mycket av sin investeringstyngda 

verksamhet i bolagsform. Relateras Munkedals investeringar till verksamhetens 

nettokostnader framgår det att kommunen investerade för 6% under 2013 och 3% under 

2014. Under 2015 ökade den till 8%. Detta gav ett genomsnittligt värde på cirka 6% per 

år under perioden. Genomsnittsvärdena för länen uppgick till 8%, 9% och 10% för de tre 

åren under samma period. Detta gav ett genomsnittligt värde för länen på 9% per år 

under 2013 till 2015. Detta innebär att Munkedal sammanlagt under den granskade 

perioden hade en total investeringsvolym som var lägre jämfört med snittet i länen. 

Investeringsvolymen har ökat något under de senaste åren i svenska kommuner och en 

förklaring till detta är att de större investeringar som gjordes under 1960- och 1970-
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talen i infrastruktur och lokaler nu måste refinansieras. Det kan också konstateras att 

kommunerna i Västra Götaland och Hallands län under de senaste åren har legat på en 

genomsnittlig investeringsvolym jämfört med snittet i Sverige.  

 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna 

För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, för de flesta kommuner, när den löpande 

driften finansierats en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna 

finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden 

av investeringarna”. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100% eller mer, innebär det 

att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. 

Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100% kan 

användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten. 

Nyckeltalet behöver inte alltid ligga över 100% utan lämplig nivå beror lite på vilket 

finansiellt handlingsutrymme kommunen har. För många svenska kommuner krävs dock 

en god  skattefinansieringsgrad av investeringarna, så att inte skulderna ökar mer inför 

framtiden och därigenom minskar framtida skattebetalares konsumtionsutrymme. För 

länens kommuner uppgick skattefinansieringsgraden av årets investeringar i genomsnitt 

till 108%, 87% samt 88% under de tre studerade åren. Detta gav en genomsnittlig 

länsskattefinansieringsgrad av investeringarna på 94%, vilket i princip innebar att den 

genomsnittliga kommunen kunde finansiera sina investeringar med skatteintäkter. 

Munkedals siffror uppgick till 89%, 89% och 47%, vilket innebar en genomsnittlig 

skattefinansieringsgrad av investeringarna på 75% för perioden. I jämförelse med länens 

snitt var Munkedals skattefinansieringsgrad svagare under perioden. Det förklaras enbart 

av en lägre resultatnivå än snittet i länen, då investeringsvolymen var lägre än snittet i 

länen. Ovanstående innebar att Munkedal inte kunde finansiera sina investeringar med 

skatteintäkter under perioden. Detta försvagar det finansiella handlingsutrymmet inför 

framtiden. Poängen för skattefinansieringsgraden av investeringar i den finansiella 

profilen försvagades för Munkedal under perioden från en 3:a till en 2:a. 

 

Soliditet inkl. pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den 

visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju 

högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I denna rapport används 

”soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt” för att få med de 

pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför balansräkningen. 

Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 

Munkedal hade 2015 en soliditet som var svagare än snittet i länen. Soliditeten inklusive 

samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt uppgick till –8% för Munkedal 

jämfört med genomsnittet som uppgick till 12%. Mellan 2013 och 2015 uppvisade 

Munkedal utvecklingsmässigt samma trend som snittet bland kommunerna i länen. 

Kommunen redovisade en förbättrad soliditet med 4 procentenheter, från –12% till –8%, 

medan den genomsnittliga soliditeten i länen förbättrades med 5 procentenheter, från 

7% till 12%. Ett skäl till denna förbättring i länen, förutom en relativt god 

skattefinansieringsgrad av investeringarna, var att pensionsförpliktelserna inom linjen 

minskade. Munkedal hade 2015 den 8:e svagaste soliditeten i länen. Detta innebar en 

2:a i den finansiella profilen, vilket var samma som under 2013 och 2014. 

Finansiella nyckeltal 

Kassalikviditet 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. Det bör 

aldrig analyseras som ett eget nyckeltal utan ställas i relation till soliditetens utveckling. 

En ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett 

tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Nyckeltalet 

innefattar inte exploateringstillgångar som har bokförts som omsättningstillgångar, vilka 

ska avyttras.  

 

Mellan åren 2013 och 2015 förbättrades Munkedals kassalikviditet med 28 

procentenheter, från 40% till 68%. Den genomsnittliga kassalikviditeten bland 

kommunerna i länen försvagades marginellt under perioden med 4 procentenheter, från 
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113% till 109%. Detta innebar att likviditeten under perioden i Munkedal utvecklades 

starkare än snittet i länen, men låg på en svagare nivå än genomsnittet under 2015. 

 

Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100% för kassalikviditeten. Det innebär att korta 

tillgångar är lika stora som korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder ingår dock 

en semesterlöneskuld som utgör ca 30–40% av de kortfristiga skulderna. Den förändras 

normalt inte i någon större omfattning under året och utgör därför ingen större 

belastning på likviditeten. Detta innebär att en nivå på över 60% tryggar den kortsiktiga 

betalningsberedskapen för kommuner med ett normalt likviditetsflöde. Munkedals nivå på 

68% innebär därför att kommunen ligger på gränsen till att kunna finansiera oväntade 

finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.  

 

Munkedals likviditetsutveckling och -nivå innebär att poängen för kommunen i den 

finansiella profilen har förbättrats från en 1:a till en 2:a under perioden. kommunen kan 

skattefinansiera samtliga investeringar som  genomförts under året. Detta stärker då 

kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100% kan användas till att amortera 

av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.  

 

Nyckeltalet behöver inte alltid ligga över 100% utan lämplig nivå beror lite på vilket 

finansiellt handlingsutrymme kommunen har. För många svenska kommuner krävs dock 

en god skattefinansieringsgrad av investeringarna, så att inte skulderna ökar mer inför 

framtiden och därigenom minskar framtida skattebetalares konsumtionsutrymme.  

 

För länens kommuner uppgick skattefinansieringsgraden av årets investeringar i 

genomsnitt till 108%, 87% samt 88% under de tre studerade åren. Detta gav en 

genomsnittlig länsskattefinansieringsgrad av investeringarna på 94%, vilket i princip 

innebar att den genomsnittliga kommunen kunde finansiera sina investeringar med 

skatteintäkter.  

 

Munkedals siffror uppgick till 89%, 89% och 47%, vilket innebar en genomsnittlig 

skattefinansieringsgrad av investeringarna på 75% för perioden. I jämförelse med länens 

snitt var Munkedals skattefinansieringsgrad svagare under perioden. Det förklaras enbart 

av en lägre resultatnivå än snittet i länen, då investeringsvolymen var lägre än snittet i 

länen. Ovanstående innebar att Munkedal inte kunde finansiera sina investeringar med 

skatteintäkter under perioden. Detta försvagar det finansiella handlingsutrymmet inför 

framtiden.  

Poängen för skattefinansieringsgraden av investeringar i den finansiella profilen 

försvagades för Munkedal under perioden från en 3:a till en 2:a.  

 

Soliditet inkl. pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den 

visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju 

högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I denna rapport används 

”soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt” för att få med de 

pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför balansräkningen. 

Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 

Munkedal hade 2015 en soliditet som var svagare än snittet i länen. Soliditeten inklusive 

samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt uppgick till –8% för Munkedal 

jämfört med genomsnittet som uppgick till 12%. Mellan 2013 och 2015 uppvisade 

Munkedal utvecklingsmässigt samma trend som snittet bland kommunerna i länen. 

Kommunen redovisade en förbättrad soliditet med 4 procentenheter, från –12% till –8%, 

medan den genomsnittliga soliditeten i länen förbättrades med 5 procentenheter, från 

7% till 12%. Ett skäl till denna förbättring i länen, förutom en relativt god 

skattefinansieringsgrad av investeringarna, var att pensionsförpliktelserna inom linjen 

minskade. Munkedal hade 2015 den 8:e svagaste soliditeten i länen. Detta innebar en 

2:a i den finansiella profilen, vilket var samma som under 2013 och 2014. 
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Finansiella nettotillgångar 

I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar och skulder i 

balansräkningen som kommunen beräknar omsätta på 10–20 års sikt, nämligen 

långfristiga fordringar och placeringar, omsättningstillgångar samt kort- och långfristiga 

skulder. Nettot av dessa relateras sedan till verksamhetens bruttokostnader för att det 

ska bli jämförbart kommunerna emellan. Måttet är viktigt, eftersom det 

speglar den finansiella handlingsberedskap som ligger någonstans mellan det kortsiktiga 

kassalikviditetsmåttet och det långsiktiga soliditetsmåttet. Till skillnad från många 

andra balansräkningsinriktade mått elimineras vidareutlåning inom koncernen i 

nyckeltalet, eftersom såväl fordringssom skuldsidan inkluderas i måttet. Genom att 

analysera finansiella nettotillgångar tillsammans med soliditet och kassalikviditet får man 

en bra bild av kommunens finansiella handlingsutrymme.  

 

En kommun med goda finansiella nettotillgångar karaktäriseras ofta också av en god 

soliditet, men det finns också kommuner som har goda finansiella nettotillgångar även 

om soliditeten är mer genomsnittlig. Dessa utmärks då av att kommunen har en stor del 

av sina tillgångar i långfristiga fordringar och omsättningstillgångar. Kommuner som sålt 

delar av sina anläggningstillgångar inom koncernen utmärks oftast av goda finansiella 

nettotillgångar. 

 

Kommuner med svaga finansiella nettotillgångar har oftast också en svag soliditet, men 

det finns ett antal kommuner som har genomsnittlig soliditet även om kommunen 

uppvisar svaga finansiella nettotillgångar. Då gäller att de har stor andel av sina 

tillgångar i bundna anläggningstillgångar. Munkedal försvagade under perioden sina 

finansiella nettotillgångar i relation till verksamhetens bruttokostnader med 2 

procentenheter, från –18% till –20%. Nivå på måttet innebär att kommunens skulder 

överstiger kommunens finansiella tillgångar. Genomsnittet i länen för finansiella 

nettotillgångar i relation till verksamhetens bruttokostnader försvagades också med 3 

procentenheter, från –8% till –11%. Ställs detta mot Munkedals utveckling innebar det 

att kommunen under hela perioden fick en 3:a i den finansiella profilen. 

 

Skattesats  

Skattesats är ett nyckeltal som speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap i 

förhållande till övriga kommuner i länen, eftersom en jämförelsevis låg skattesats 

innebär en potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. Munkedals 

skattesats låg 2015 på 22,68 kr. Det var 1,16 kronor högre än genomsnittet bland Västra 

Götaland och Hallands läns kommuner, vilket uppgick till 21,52 kr. Munkedal hade under 

2015 den 4:e högsta skatten i länen. Detta innebar att kommunen fick en 1:a i den 

finansiella profilen, vilket var detsamma som under 2013 och 2014. Under 2015 

gjordes en skattesänkning i kommunen med 15 öre vilket dock inte fick något 

poängmässigt utslag för nyckeltalet i den finansiella profilen. Den genomsnittliga 

skattesatsen i länen ökade mellan 2013–2015 från 21,46 kronor till 21,52 kronor. 

Skattehöjningar gjordes under perioden i Bengtsfors, Karlsborg, Lysekil, Orust, Skara, 

Skövde, Sotenäs, Tibro, Tranemo, Trollhättan, Töreboda och Uddevalla. Skattesänkning 

gjordes i Färgelanda, Herrljunga och Munkedal. Skatten varierade under 2015 mellan 

19,96 kr och 23,21 kr i de olika kommunerna. Lägst primärkommunal skatt hade 

Partille med 19,96 kr följt av Mölndal med 20,26 kr. Högst skatt hade Dals-Ed 23,21 kr 

följt av Bengtsfors med 22,92 kr.  

 

Budgetföljsamhet  

Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör 

ligga så nära noll som möjligt. När det gäller budgetföljsamhet, mättes den under 2013, 

utifrån resultatraden ”verksamhetens nettokostnader” i resultaträkningen. Från och med 

2014 mäts budgetutfallet för ”nämndernas verksamhet exklusive centralt budgeterade 

finansiella verksamhetsposter”. Förklaringen till detta är att fånga  

verksamhetens/nämndernas budgetföljsamhet exklusive finansiella poster såsom 

försäljningar, skatteintäkter och finansnetto. Avvikelsen ställs sedan i relation till 

verksamhetens bruttokostnader för att det ska gå att jämföra kommunerna i analysen. 
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En budgetavvikelse på plus eller minus 1% utgör normalt inga större problem, utan det 

är stora negativa budgetavvikelser på nämndnivå som bör undvikas. 

 

För Munkedal uppgick detta mått 2015 till –2,7%, vilket var en större budgetavvikelse än 

under 2014, då avvikelsen var –0,9%. Under 2013 redovisades en avvikelse på 2,4%. 

För länens kommuner uppgick budgetavvikelsen relaterad till verksamhetens 

bruttokostnader i genomsnitt till 1,4% under 2013, 0,2% under 2014 och 0,3% under 
2015. Poängen för budgetföljsamhet i den finansiella profilen för Munkedal låg på en 3:a 

under 2013 och på en 2:a under 2014. Under 2015 försämrades den till en 1:a. 

 

Den finansiella profilens utveckling 2013–2015 

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal, också fyra perspektiv som var 

för sig är viktiga när en kommuns finansiella ställning och utveckling analyseras. De 

fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, 

riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Perspektivens poäng 

utgörs av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella 

profilen. Det innebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika perspektiv. 

Munkedal försvagade under perioden poängen i den finansiella profilen för tre av fyra 

perspektiv. Dessa var lång- och kortsiktig handlingsberedskap samt kontrollperspektivet. 

Förklaringen till denna utveckling var att poängen för nyckeltalen budgetföljsamhet, 

resultat före extraordinära poster, genomsnittligt resultat under de tre senaste åren och 

skattefinansieringsgraden av investeringarna försvagades mellan 2013 och 2015. Mot det 

skall ställas att nyckeltalet likviditet förbättrades under perioden vilket stärkte den 

finansiella profilen ur ett riskperspektiv. Övriga tre nyckeltal förblev poängmässigt 

oförändrade. Munkedals finansiella utveckling har under den studerade treårsperioden 

resulterat i en försvagad finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, dvs. jämfört 

med snittet i länen, hade Munkedal vid utgången av år 2015 ett svagare finansiellt 

utgångsläge jämfört med år 2013. Av Munkedals profil, går det vidare att utläsa, att 

kommunen under 2015 hade en finansiell profil som var svagare än genomsnittet för 

samtliga fyra perspektiv.  

 

Avslutande kommentar 

Munkedal redovisade, under perioden och 2015, en resultatnivå som inte kan betraktas 

som god ekonomisk hushållning. Kommunen bör i framtiden förbättra sin resultatnivå 

till minst 2 % av verksamhetens kostnader för att kommunens finansiella 

handlingsutrymme skall behållas och ge en trygghet för att möta lågkonjunkturer i 

framtiden.   

 

Liksom som vi skrev förra året, gäller fortfarande att Munkedal behöver uppnå en god 

resultatnivå, då de närmaste åren för många kommuner innebär ökade investeringar och 

ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar. Detta måste finansieras och en 

viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av 

investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då 

kommer framtida generationer inte tvingas finansiera var tidigare generationer har 

konsumerat, utan kan få använda sina skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion. 
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Nettokostnadsavvikelse 

Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader dvs. sådana 

kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel 

åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, bebyggelsestruktur med mera. Systemet ska 

däremot inte utjämna för de kostnadsskillnader som beror på skillnader i ambitionsnivå, 

effektivitet eller avgifter. I kostnadsutjämningen beräknas en standardkostnad för varje 

verksamhet i kronor per invånare för respektive kommun. Standardkostnaden är den 

kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig 

avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella 

faktorerna enligt kostnadsutjämningen.  

 

För IFO ligger kostnaderna 88,3 % högre än vad strukturen motiverar och motsvarande 

för äldreomsorgen är 24,0 %.  

 

  2012 2013 2014 2015 

 Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) 15,2 8,2 11,7 12,0 

       * Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)       20,1 

       * Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)       -17,3 

         Nettokostnadsavvikelse förskola och skolbarnomsorg, (%) 26,7 -5,4 -3,8 ? 

         Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 5,6 2,6 4,3 0,4 

         Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -6,4 -8,1 -10,0 -12,0 

         Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 20,9 21,1 21,7 24,0 

         Nettokostnadsavvikelse LSS, andel (%) 6,6 3,3 3,4 2,8 

         Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 43,7 29,0 63,5 88,3 

*År 2015 ersattes förskola och skolbarnomsorg med förskola och fritidshem (dvs exkl pedagogisk omsorg) 

 

Omräknat i mnkr 

Redovisat för 2015 

Standard 
kostnad 
(mnkr) 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Avvikelse 
(mnkr)* 

Diff 
(kr/inv) 

Nettokostnads
avvikelse % 

Fritidshem inkl. öppen 
fritidsverksamhet* 10,9 13,1 

2,2 
215 20,1 

Förskola inkl. öppen förskola* 53,1 43,9 -9,2 -903 -17,3 

Förskola och skolbarnomsorg   60,2       
Grundskola 102,0 102,5 -0,4 -42 0,4% 
Gymnasieskola 48,2 42,4 5,8 568 -12% 
IFO 29,1 54,7 -25,7 -2 515 88,3% 

Äldreomsorg 132,6 164,5 -31,8 -3 118 24,0% 
LSS 48,1 49,4 -1,3 -130 2,80% 
Totalt Munkedal     -60,5 -5 925   

 
*År 2015 ersattes förskola och skolbarnomsorg med förskola och fritidshem (dvs exkl pedagogisk omsorg) 

 

Kommentar till nettokostnad avvikelse: Omräknat i mnkr innebär det att ca 60 mnkr 

(omräknat till skattekronor 3,1 kr) högre än vad kommunen skulle ha om man bedrev 

verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med 

hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. 
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5. Vilka är Munkedals utmaningar nu och i snar framtid? 

Verksamhetens nettokostnader 

Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till 

skatter och generella statsbidrag dvs hur stor del av skatter och statsbidrag som den 

löpande driftverksamheten tar i anspråk. Resterande utrymme kan användas för 

amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande. 

Oroväckande är att nettokostnader ökat markant från 2013 och ligger sedan de två senaste 

åren på runt 100 %.  

 

Orsaken till denna ökning ligger i huvudsak inom omsorg och framförallt ökat behov inom 

hemtjänst men också inom individ och familjeomsorgen.  

 

Utfallet för 2016 pekar på ett underskott för ovannämnda verksamheter det innebär att 

resultatmålet för året inte kommer att uppfyllas. Fortsätter ett sådant scenario även för 

framtiden innebär det att för att resultatmålet måste höjas alternativt omfördelning ske 

från andra verksamheter.  

 

Bristande respekt för antagen budget 

De senaste åren har inneburit bristande budgetföljsamhet. Trots att verksamheterna 

erhållit ökad budget över de senaste fem åren sker stora underskott? Hur hantera att 

respekten för tilldelad budget inte följs? En enhet som gör ett underskott ska utan vidare 

åtgärd förslå åtgärder för att komma i budgetbalans.  

Budget avvikelse 

Sektor/kontor 
Avvikelse mot 
budget 

Resultat/ 
Avvikelse 

2010 

Resultat/ 
Avvikels

e 2011 

Result
at/ 

Avvikel
se 

2012 

Resultat/ 
Avvikels

e 2013 

Resultat/ 
Avvikels

e 2014 

Resultat/ 
Avvikels

e 2015 

Ökad 
budget 

2016 för 
verksamhet
sutökningar 

Extra KB 
2016 3034 

Prognos 
avvikelse 
aug 2016 

 
Kommunledningskon
tor 

1,96 3,2 3,63 3,9 4,6 2,1 
-2,600 
+5,300 0,359 5,0 

 Sektor 
Samhällsbyggnad 

0,51 1,9 2,01 1,5 -0,1 2,0 1,155 0 1,79 

 Sektor Barn och 
utbildning 

-2,0 3,0 5,95 8,4 4,7 2,8 

 
6,669 

 1,399 1,0 
 Sektor Vård och 
Omsorg 

-0,26 1,4 -2,96 1,0 -3,7 -9,4 0,640 0 -6,55 
 Sektor Stöd 3,65 -2,2 -1,23 0,0 -2,5 1,7 0,639 0,188 3,95 
 IFO -2,881 -5,3 -2,2 -3,4 -11,8 -17,8 5,078 1,992 -12,8 
 Summa 
Kommunstyrelsen 

1,0 2,0 5,2 11,4 -8,8 -18,7 
 

+16,8 
 

+3,937* 
-7,610 

          

Byggnadsnämnd 0,6 0,4 0,56 0,3 0,2 1,1 0 0 0,90 
           

Övriga nämnder 0,18 -0,03 0,375 0,14 0,25 0,09 0 0 0 
           

Lönenämnd         0,0 0,09 -0,046 0 0,167 

 *Tillfälligt kommunbidrag migrationsmedel 2016. 

Stora avvikelser har skett under perioden 2010-2016 främst inom Äldreomsorg och IFO. 

Inom dessa områden har budgeten förstärkts årligen dock inte i den takt som 

verksamhetskostnaderna ökat.  
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Budgettilldelning  

Under 2012-2017 har utökning av ram för ny verksamhet (netto) skett med totalt 37,044 

mnkr, det är ca 6,1 mnkr i snitt per år i verksamhetsutökning netto. Av dessa 37 mnkr har 

främst utökning av budget skett till sektor Omsorg med 27,7 mnkr varav äldreomsorgen 

med 13 mnkr, IFO 10 mnkr, Stöd 4,8 mnkr) 

Skolan och samhällsbyggnad har minskat verksamhet dock 2016,2017 fått ökad ram. 

Totalt 2,5 mnkr till skolan och 3,6 mnkr Samhällsbyggnad under 2012-2017. 

Kommunledningskontoret har minskat med 2,3 mnkr. 

Detta har finansierats dels av skattejusteringar i tre omgångar: +0,50 öre år 2013, -0,15 

öre år 2015 och 0,95 öre år 2016, totalt 1,3 skattekronor (25 mnkr).  

Och dels av en översyn av delsystemet för kostnadsutjämning vilket innebar en ökning av 

bidraget med ca 17 mnkr. Detta fick genomslag år 2013. 

Till detta har även omfördelning skett inom kommunstyrelsens verksamheter. Där barn 

och utbildning, kommunledningskontoret samt samhällsbyggnadskontoret har minskat sin 

budget vilket omfördelats till att utöka budgeten för Äldreomsorg och Stöd. 

Investeringar 

Samtliga investeringar måste rymmas inom de budgeterade kapitalkostnaderna. Enligt 

kommunfullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning ska nettoinvesteringarna inom 

den skattefinansierade verksamheten (efter avdrag för amorteringar på utlämnade lån och 

försäljningar) finansieras av avskrivningar och resultat till 100 %. Självfinansieringsgraden 

har sjunkit de tre senaste åren samtidigt har investeringsvolymen varit låg relativt sett. 

Att självfinansieringsgraden understiger 100 % innebär att kommunen inte skapat 

möjlighet för att finansiera investeringar med skatteintäkter under nämnda period. 

Låneskulden ökades under 2015 med 12 mnkr och uppgår nu till 217 mnkr.  

 

Inför budget 2017 överskrids målet med en investeringsutgift på 30 mnkr. För en volym 

på 30 mnkr skulle innebära en självfinansieringsgrad på 100 %. Då avskrivningarna uppgår 

till 23,5 mnkr samt att det budgeterade resultatet är 12,6 mnkr. Årets investeringar 

hamnar dock på 47 mnkr. Detta beror på om- och tillbyggnad av brandstationen i 

Munkedal. Investeringsutgiften uppgår till totalt 21 mnkr. Västra Götalands Regionen 

(VGR) står för större delen av kapitalkostnaderna för denna investering med externa 

hyresintäkter. Däremot påverkas kommunens likviditet. 

 

Kommunen har, precis som det stora flertalet av kommuner i landet, en stor utmaning i 

behov att investeringar i äldre lokaler. Fastigheterna framförallt inom skola och 

äldreomsorg måste rustas om inom kort.  

 

En preliminär beräkning av investeringsbehov från 2018-2021 uppskattas uppgå till ca 420 

mnkr. Då ingår nytt äldreboende samt ombyggnationer av befintliga lokaler. Se 

sammanställning nedan.  

 

Vad mnkr År 

Nytt äldreboende 250 18-20 

Ekebacken 40 20-21 

Dingleskolan 10 17-20 

Dingle förskola/centrumskola 20 18-20 

Hedekas skola 15 19 

Munkedalskola 20 19-20 

Bruksskola 10 18-19 

Pipfabriken 15 19-20 

Gator/broar 10 18-21 
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Industriområde 10 18-19 

Allmän fastighetsunderhåll 20 18-21 

   

 420  

   
Munkedal Vatten 60 17-18 

 

Investeringsvolym på 420 mnkr/25 år (genomsnittlig avskrivning) = 16,8 mnkr + 420 

mnkr * 0,03 (uppskattad genomsnittsränta) = 12,6 mnkr. Totalt tränger detta undan 

verksamhet motsvarande 29,4 mnkr. 

 

Dessa volymer förutsätter ett helt annat resultat för att nå en självfinansieringsgrad på 

100 %. Alternativt måste medel omfördelas från verksamheten. Oavsett varifrån 

finansiering sker måste medel avsättas för ökade kapitalkostnader samt externa 

lånekostnader.  

 

Ökad låneskuld 

Med den höga investeringsvolymen kommer ge en ökad låneskuld, sämre soliditet och 

också en försämrad finansiell ställning och en ökad sårbarhet för svängningar i ränteläget.  

Soliditeten ligger på 35 % (2015) och har försämrats de senaste åren. Här ligger 

kommunen också sämre än genomsnittet bland kommunerna i Västra Götaland (51 % - 

2014) och också i jämförelse med jämförelse med liknande kommuner (43,2 % - 2014).  

Skuldsättningsgraden dvs andel av tillgångar som finansieras med främmande kapital 

uppgår till 65 %. Av den är 61 % långsiktig skuldsättningsgrad.  

Investerings 

verksamhet 

(mnkr, %) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nettoinvesteringar 

(mnkr) 
41,4 40 47 134 111 

Skattefinansierings

grad av netto 

investeringar (%) 

48 % 85 % 77 % 28 % 35 % 

 

Förutsätt att investeringsplanen hålls kommer låneskulden att öka enligt nedan.  

Lån mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 

Låneskuld 217,2 225,7 234,4 338,8 411,8 

 

Den finansiella risken består inte bara av ökad skuldsättningsgrad utan också av ränterisk. 

Kommunen kommer att bli allt känsligare för förändringar av räntenivåer. Med dagens 

låneskuld på 217,2 mnkr skulle en ränteförändring med 1 % öka de externa 

lånekostnaderna med 0,6 mnkr. Detta motverkas dock av swapar. Tack vare swapar ökar 

genomsnittsäntan i ett sådant scenario med 0,25 %. Viktigt är att vid nyupplåning också 

ha med sig swappar.  
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Pensionsåtagande 

Under en period av år framåt belastas kommunen med dubbla kostnader för pensioner. 

Dels för de som arbetar idag och löpande tjänar in pensionsrätt och dels avseende 

utbetalning till den upparbetade pensionsskulden före 1998.  

 

Den årliga kostnaden för pensioner har uppgått till ca 31 mnkr de senaste åren. Fram till 

2020 kommer en ökning att ske till ca 38 mnkr. Inför 2017 beräknas en mindre höjning 

men inför kommande budgetår kommer denna kostnadsökning innebära att en allt mindre 

del av resurserna kan användas till den löpande verksamheten. 

 

 2015-12-

31 2016 2017 2018 2019 2020 

Förändring av pens.avsättning 0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 

Pensionsutbetalningar 9,2 9,0 9,3 9,7 10,1 10,6 

Premier 15,1 15,9 17,0 19,4 20,3 19,8 

Finansiell kostnad 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

Löneskatt 6,0 6,0 6,4 7,1 7,4 7,4 

Summa kostnader 30,5 30,7 32,6 36,2 37,8 37,9 

Totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk. Inom en 5 årsperiod ökar kostnaderna 

med ca 7,2 mnkr. En större ökning sker mellan 2017 och 2018. 

Borgensåtagande 

 

Det är en ökad risk med borgensåtagande, men i dagsläget är sannolikheten för att överta 

låg anses som låg. 

Utdebitering 

Kommunens skattesats ligger över genomsnittet i länet och riket (2,36 kr högre än för 

regionen och 3,01 kr högre än riket) 

 Borgensåtagande  

(mnkr) 

2015 2016 

Kommunägda företag 218,8  

varav Munkedals Bostäder AB 175,0 275,0 

varav RKHF 37,8  

varav Dingle industrilokaler    6,0  

Föreningar 0,2  

Egna hem och småhus 0,2  

Summa  

Borgensåtagande 

219,1  

Koncernens resultat 3,3  

Borgensåtagande kr/invånare 21 472  

 

Kommunalskatt (kr) Munkedal 
Västra 
Götaland 

Riket 

Primärkommunalskatt 
2016 

23,63 21,27 20,75 

Total kommunalskatt 
exkl. kyrkoskatt 

35,11 32,75 32,1 
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Under 2013-2016 har utdebiteringen justerats tre gånger. 

År 2013 +0,50 öre  

År 2015 -0,15 öre 

År 2016 +0,95 öre  

Totalt 1,3 skattekronor har höjts under 2013-2016 dvs ca 25 mnkr tillförts. 

6. Målformulering finansiella mål 

Se riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
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Bilaga – finansiella nyckeltal 

 Resultaträkning         
  Utfall Utfall Utfall Utfall  Utfall Utfall Budget  Budget  Plan Plan 
(Belopp i mnkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
                      
Verksamhetens intäkter 108 101 123 105 116 127 93 94 95 96 
Verksamhetens kostnader -540 -552 -581 -584 -629 -656 -652 -683 -694 -705 
Avskrivningar -20 -22 -19 -16 -17 -19 -17 -24 -24 -26 
Verksamhetens 

nettokostnader -452 -473 -477 -495 -530 -548 -576 -613 -624 -635 

                      

Skatteintäkter 360 368 371,0 383 392 405 444 458 472 487 

Generella statsbidrag och                     
utjämningsbidrag 119 117 121,4 125 141 145 150 174 174 173 
Avgifter utjämningssystemet         -1 2         
Finansiella intäkter 2 1 2 3 3 2 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -11 -6 -6 -6 -7 -5 -7 -7 -11 -13 
Resultat före 

extraordinära poster 19 7 11 11 -2,0 1 11,4 12,6 12,8 12,9 

                      

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0,0 -1 0 0 0 0 

Årets resultat 19 7 11 11 -2,0 0 11,4 12,6 12,8 12,9 

                

Balansräkning Balansräkning         
(Belopp i mnkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
                      
Anläggningstillgångar 384 378 382 388 386 420 437 464 580 672 
Omsättningstillgångar 97 113 118 123 129 129 129 129 129 129 
Summa tillgångar 480 491 500 511 515 549 566 593 709 801 
                      
Eget kapital 164 171 182 192 190 191 202 215 228 241 
Skulder 316 320 317 319 325 358 363 378 481 560 
Summa skulder 480 491 500 511 515 549 566 593 709 801 
                      
  Nyckeltal kommunen         
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Kostnader/intäkter                     
Årets resultat per invånare, 

kr 733 1860 706 1046 -186 17 1115 1228 1250 1256 
Resultat enligt balanskrav 10 2 10 12 0 0 0 0 0 0 
Nettokostnadsandel av 

skatter                      

och statsbidrag, % 95 98 97 97 99 100 97 97 96 96 

Kassalikviditet 56 63 46 40 79 68         
Långsiktig 

betalningsförmåga                     
Soliditet, % 34 35 36 38 37 35 34 34 30 28 
Soliditet inkl. ansv.förb., % -12 -15 -11 -12 -10 -7,5 -4 0,2 0,1 1,8 
Låneskuld                     
Låneskuld, mnkr 188 205 205 205 205 217 226 234 339 412 
Investeringsverksamhet                     

Nettoinvestering 27 20 33 36 24 41 40 47 134 111 

Självfinansieringsgrad % 144 144 93 74 63 63 85 77 28 35 

Resultat                     

Årets resultat 19 7 11 11 -2,0 0,0 11,4 12,6 12,8 12,9 
Årets resultat / 

skatteintäkter och generella 

statsbidrag (%) 4,0% 1,5% 2,3% 2,1% -0,4% 0,0% 2 % 2,0 % 2,0 % 2 % 
Resultat över tre år (mnkr)  33,6 37,4 29,0 19,9 8,9 9,7 24,1 36,8 38,3 
Skatter över tre år (mnkr)  1 425 1 456 1 486 1 533 1 592 1 677 1 778 1 873 1 939 
Snittresultat över tre år (%)  2,4 % 2,6 % 2,0 % 1,3 % 0,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,0 % 
Kommunens skattesats 22:76 22:76 22:33 22:83 22:83 22:68 23:63 23:63 23:63 23:63 
Invånarantal utfall 31 dec 10 181 10 223 10 173 10 205 10 243 10 205         

Invånarantal 1 nov utfall     

 

10 187 
 

10 226 10 204 

 

        
Invånarantal 1 nov 

antagande budget       10230 10 190 10 200 10 220 10 220 10 240 10 250 

Diff mot budget       -43 36 4         
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 20 Dnr KS 2016-114 

 

Mål och resursplan 2016-2019, Budget 2017 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen för kommunstyrelsen med 6 mnkr 

avsedda till Individ och familjeomsorgen genom finansiering från 

kommunfullmäktiges förfogande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa inriktningsmålen för verksamheten 

perioden 2017-2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultatmålen för verksamheten för 

perioden 2017.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de finansiella resultatmålen för 

perioden 2017. 

 

Sammanfattning 

Budget 2017 antogs av kommunfullmäktige i oktober 2016. Budgeten revideras 

avseende inriktningsmål för verksamheten, finansiella resultatmål samt 

tilläggsanslag på 6 mnkr till kommunstyrelsen. Detta anslag avser individ och 

familjeomsorgen.  

 

Målsättningar revideras. 

 

Finansiella resultatmål 2017  

Utifrån de reviderade inriktningsmålen föreslås även att de nedbrutna finansiella 

resultatmålen reviderats från 2017-2019. En avsättning till amortering på 4,3 

mnkr finansieras genom försäljning av skog. 

 

Resultatmål  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och 

generellt statsbidrag.  

  

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad för individ 

och familjeomsorgen ska minska. Utgångsvärde 2015 51,6 

mnkr. År 2017: mindre än 51,6 mnkr  

  

Soliditetsmål  

Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 

Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr 

(mnkr) 

Soliditet för år 2017: amortering 4,3 mnkr  

  

Investeringsmål  

År 2017: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts. § 20 

 

Inriktningsmål verksamhet  

Översyn har gjorts av inriktningsmålen för verksamheten under hösten 2016. 

Revideringen innebär att inriktningsmål från 2017 minskas från att vara nio till 

att bli sju.  

 

1.  Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all kommunal 

verksamhet, likväl jämställdhet, integration och solidaritet. Skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

 

2. Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut Implementera de 4 

övergripande miljömål med detaljerade mål i verksamheten antagna av 

kommunfullmäktige 2016-06-08 §38 

 

8. Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett gott 

arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald. 

 

9. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. Antagna 

policydokument revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år 

 

Resultatmål verksamhet 

Det innebär att resultatmålen kommer att justeras. Det innebär att resultatmålen 

för 2017 går från trettionio till trettioen. 

 

Kommunfullmäktiges förfogande 

Tilläggsanslaget till kommunstyrelsen, riktat till individ och familjeomsorgen med 

6 mnkr finansieras ur kommunfullmäktiges förfogandepost. Totalt återstår 10,8 

mnkr. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-31. 

Arbetsutskottets förslag 2017-02-08, § 30. 

 
Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C och MP yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Ledamoten i KD anser att Munkedal kommun ska ha som mål att vara en god 

arbetsgivare och yrkar att punkt 8 ska  vara kvar. Vidare ifrågasätter han hur 

låneskulden ska kunna minskas när man i själva verket ämnar öka, nära 

fördubbla, låneskulden, d v s avslag. 

Ledamöterna i V, SD och M deltar inte i beslutet.  

Ordföranden ställer fråga på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat 

enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Ledamoten i KD reserverar sig mot beslutet. 
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  2017-01-31 Dnr: KS 2016-114

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Handläggare: 

Maria Strömberg 

Controller 

Ekonomienheten 

Mål och reseursplan 2016-2019, Budget 2017 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen för kommunstyrelsen med 6 mnkr 

avsedda till Individ och familjeomsorgen genom finansiering från 

kommunfullmäktiges förfogande.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa inriktningsmålen för verksamheten 

perioden 2017-2019. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultatmålen för verksamheten för 

perioden 2017.  

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de finansiella resultatmålen för 

perioden 2017. 

Sammanfattning 

För budget 2017 antogs av kommunfullmäktige i oktober 2016. Budgeten revideras 

avseende inriktningsmål för verksamheten, finansiella resultatmål samt tilläggsanslag 

på 6 mnkr till kommunstyrelsen. Detta anslag avser individ och familjeomsorgen.  

 

Målsättningar revideras 

 

Finansiella resultatmål 2017  

Utifrån de reviderade inriktningsmålen föreslås även att de nedbrutna finansiella 

resultatmålen reviderats från 2017-2019. En avsättning till amortering på 4,3 mnkr 

finansieras genom försäljning av skog. 

 

Resultatmål  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och 

generellt statsbidrag.  

  

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad för individ 

och familjeomsorgen ska minska. Utgångsvärde 2015 51,6 

mnkr. År 2017: mindre än 51,6 mnkr  

  

Soliditetsmål  

Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 

Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr 

(mnkr) 

Soliditet för år 2017: amortering 4,3 mnkr  

  

Investeringsmål  

År 2017: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

 

44

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


Inriktningsmål verksamhet 

Översyn har gjorts av inriktningsmålen för verksamheten under hösten 2016. 

Revideringen innebär att inriktningsmål från 2017 minskas från att vara nio till att bli 

sju.  

 

1.  Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all kommunal verksamhet, 

likväl jämställdhet, integration och solidaritet. Skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

 

2. Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut Implementera de 4 

övergripande miljömål med detaljerade mål i verksamheten antagna av 

kommunfullmäktige 2016-06-08 §38 

 

8. Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett gott 

arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald. 

 

9. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. Antagna 

policydokument revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år 

 

Resultatmål verksamhet 

Det innebär att resultatmålen kommer att justeras. Det innebär att resultatmålen för 

2017 går från trettionio till trettioen. 

 

Kommunfullmäktiges förfogande 

Tilläggsanslaget till kommunstyrelsen, riktat till individ och familjeomsorgen med 6 

mnkr finansieras ur kommunfullmäktiges förfogandepost. Totalt återstår 10,8 mnkr. 

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan. 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information har skett i samverkan 2017-01-30 

Inga ytterligare konsekvenser 

     

 

Beslutet expedieras till: Kommunledningsgrupp, Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg  

Ekonomichef/bitr. kommunchef Kommunchef 

Kommunledningsstab Kommunledningsstab 
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Mål och resursplan 
(MRP) 2016-2019 

 

Budget 2017 
 

  

Mål och resursplan 2017 plan 2018-2019 Dnr:  KS 2016-114 

Typ av dokument: Budgetdokument  

Handläggare: Ekonomichef/Controller 

Antagen av: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

 
Antagningsdatum: 2016-06-30 §54 återremittering KF 
Antagningsdatum:2016-10-27 §71   

Antagningsdatum:2017-03-01 §? Revidering 
verksamhet och finansiella inriktningsmål, ramar 

kommunstyrelsen. 

Revisionshistorik MRP: Giltighet: Gäller tills vidare 

Relaterade dokument: 
Nämndernas budgetskrivelser, KS2016-05-25 §84, BN 2015-06-15 §21, LN 2015-05-04 §4 

Planeringsförutsättningar 2014-11-27 §83   
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning/hantering av RUR 2014-11-24 §84 2017-03-01 §? 
Styr- och ledningssystem i Munkedal  2013-11-28 §94 
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Sammandrag MRP 2017  
 

Fr.o.m. 2016 fastställs ramarna för två år. Detta innebär 
att budgetramar och mål är fastställda för 2016 och 
2017. Trots det måste budgetbeslut fattas årligen. För 
budget 2017 görs nu en avstämning avseende eventuellt 
förändrade förutsättningar vad gäller finansiering, 
lagstiftning, befolkning, mm. 

 
Planeringsförutsättningarna antogs i kommunfullmäktige 
(2015-11-26 § 81). Utifrån dessa antaganden beräknas 
budget 2017. 
 

 
Finansiella mål 
Översyn har gjort av de finansiella inriktningsmålen 
under 2016. Utifrån översynen har majoriteten 
inkommit med förslag på justering av inriktningsmål 
från 2017-2019.  

 
Skattemålet tas bort. Kvarstår blir resultat, soliditets 
och investeringsmålet. Soliditet och investeringsmålet 
omformuleras.   
 
Finansiella inriktningsmål 

Resultatmål  

På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, 

uppgå till 2 % 

  

Soliditetsmål  

Soliditeten ska förbättras 
 
Investeringsmål  

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

 
Utifrån de reviderade inriktningsmålen föreslås även de 
nedbrutna finansiella resultatmålen reviderats från 
2017-2019. Utökas med ett nytt finansiellt resultatmål 
mot IFO samt avsättning till amortering på 4,3 mnkr 
finansieras genom försäljning av skog. 
 

Finansiellt resultatmål 

Resultatmål  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter 
och generellt statsbidrag.  

  

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad för 
individ och familjeomsorgen ska minska. Utgångsvärde 
2015 51,6 mnkr. 
År 2017: mindre än 51,6 mnkr 
  

Soliditetsmål  

Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 
Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr 
(mnkr) 
Soliditet för år 2017: amortering 4,3 mnkr  
  

Investeringsmål  

År 2017: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 
 

Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2016. Inför 
budget 2017 beslutades den vara oförändrad.   
 
Skatteintäkter 
Utvecklingen av skatteintäkterna är positiv och 
prognostiseras öka med 25,4 mnkr (4,3 %). Till det 

kommer regeringens extra satsning av det generella 
statsbidraget på 13,1 mnkr. Totalt innebär det att skatter 
och statsbidrag ökar med 38,5 mnkr (6,5 %) prognos 
april. Senaste skatteunderlagsprognosen visar en 
försämring av statsbidragsdelen och en försämring mot 
antagen budget i 21/12 visade -5,8 mnkr. 
 
För de kommande två åren är däremot ökningen mycket 

marginell och beräknas endast uppgå till till ca 2,2 % per 
år. Håller denna prognos kommer ökningen inte att 
kunna kompensera för pris -och löneökningar fullt ut. 
Avvikelsen uppgår till ca 4,2 mnkr. 
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av 
skatter och generella bidrag totalt 12,6 mnkr. Detta 
motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 
hushållning.  
 

Kommunstyrelsens verksamheten kommer från och med 
år 2017 att succesivt återbetala det utökade 
kommunbidrag på 5,7 mnkr som erhölls 2016. För 2017 
minskas kommunstyrelsens ram med 1,8 mnkr, och 1,9 
mnkr för 2018 och slutligen 2,0 mnkr år 2019. 
Hänsyn är taget för detta i budget 2017. 

 
Centrala avsättningar 
Verksamheterna kompenseras för lön- och prisökning 
samt för förändringar av kapitalkostnader. Dessa uppgår 
till 17,5 mnkr varav 15,8 mnkr är utfördelnade till 
kommunstyrelsens ram. Fördelning görs efter 
lönerevision och vid aktivering av investeringar till 
sektorerna.  
 
Kvar att fördela till nämnderna 
Efter avsättning till resultat och förändring av lön- och 

prisuppräkning återstår medel till nämnderna att bedriva 
verksamhet i samma omfattning som för 2016. Tack vare 
satsningen på att öka det generella statsbidraget samt 
att skatteprognosen var så positiv återstår 15,6 mnkr 
som läggs till kommunfullmäktiges förfogande. 
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
I anslaget till kommunfullmäktiges förfogande finns totalt 
17,4 mnkr avsatt. Detta anslag krävs för att kunna klara 
de utmaningar framåt kommunen står inför avseende 
integration samt för ökade kapitalkostnader i samband 
med stora investeringsutgifter framöver bl a nytt 

äldreboende. Även för osäkerheten och den aviserade 
minskningen av skattetillväxten 2018-2019.  
 
Ur anslaget har 0,6 mnkr öronmärkts för kostnader som 
uppstår och inte är kända i dagsläget för Dingle 
naturgymnasium.  
 
En utökning av individ och familjeomsorgens ram 
föreslås och ska finansieras utifrån kommunfullmäktiges 

förfogande med 6 mnkr. Kvarstår i anslaget är under 
2017 är 10,8 mnkr. 
 
Ramar till nämnderna 
Resterande del av skatter och statsbidrag föreslås 
fördelas till nämnderna på 597,4 mnkr. Utgångspunkten 
är oförändrad ram jämfört med föregående år och att 
tillkommande förändringar måste hanteras inom varje 
nämnds ram/budget. 
 

48



Ökade kostnader 16,1 mnkr 
Inför 2017 har tillkommit utökningar motsvarande 16,1 

inkl förslaget om att utöka individ och familjeomsorgens 
ram med 6 mnkr samt öka lunchpriset med 2 kr.  
Budgetår (mnkr) 2017 

Succesiva återställande av budgeterat resultat 1,800 

Kapitalkostnader utöver avsatt det som är avsatt 74,5 

mnkr samt ökade räntekostnader för nyupplån 41,9 

mnkr 2,100 

Driftkostnader Dingle Naturgymnasium  5,400 

Minskad ram Miljönämnd -0,172 

Öka föreningsbidrag till föreningar BUN (Politiskt mål) 0,500 

Utöka ram Individ och familjeomsorg 6,000 

Ökat kommunbidrag Överförmyndare 0,026 

Öka lunchpriset med 2 kr ökad ram till Kost 0,467 

Summa ökade kostnader 16,1 
 

Dessa har konsekvensbeskrivits i den uppdaterade 
budgetskrivelsen av Kommunstyrelsen.  
 
Finansiering 16,3 mnkr 
Detta föreslås finansieras genom försäljning av 
Suttene/Fiskebo och Fisketorps skola, budgetera med 
ökade skatteintäkter, ta i anspråk del av det ökade 
generella statsbidraget, skjuta på investeringar till 

kommande år, lägre finansiella kostnader  samt nu 
minska kommunfulmäktiges förfogandepost genom att 
utöka ramen för individ och familjeomsorgen. 
Kommunstyrelsen har anpassningsförslag på -0,9 mnkr. 
 
Budgetår (mnkr) Finansiering 2017 
Senareläggning/Bortprioritering investeringar från 72,9 

till 30 mnkr 
-2,100 

Skatteprognos februari förbättring. Budgeterar upp 

skatteintäkterna. 
-3,300 

Budgeterar upp generella statsbidrag   -2,050 

Lägre finansiella kostnader -0,500 

Försäljning Fisketorps skola -0,200 

Försäljning av Suttene/Fiskebo (möjliggör för minskad 
nyupplåning samt amortering av låneskulden) 

-0,500 

Minska KF förfogande 1,0 åa stödteam (Avveckla 
stödteam)  

-0,500 

Minska Barn och Utbildnings ram för 1,0 åa stödteam 

(Avveckla stödteam)  
-0,600 

Lägre behov (Skolbarnsomsorg gällande barn inom LSS 

som är över 12 år. BoU 
-0,113 

Utökning Individ och familjeomsorgen ram genom att 

minska KF förfogande 
-6,000 

Öka lunchpriset med 2 kr/ finansieras KS förfogande -0,467 

Minskade kostnader eller ökade intäkter -16,3 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Förändringar inom Kommunstyrelsens ram 2017 

Öka föreningsbidrag till föreningar BUN 0,500 

Lägre behov (Skolbarnsomsorg ) -0,113 

Minska Barn och Utbildnings ram för 1,0 åa stödteam 

(Avveckla stödteam)  
-0,600 

Utökning ram för lokaler SB 5,400 

Minskad ram Miljönämnd -0,172 

Utöka ram Individ och familjeomsorg 6,000 

Försäljning Fisketorps skola -0,200 

Öka lunchpriset med 2 kr ökad ram till Kost 0,467 

Öka lunchpriset  finansieras genom KS förfogande -0,467 

Summa utökning KS 10,816 

 
Kommunstyrelsens ram kommer under 2017 netto att 

utökas med  10,816 mnkr för utökningar i verksamheten. 
De avsättningar för pris och löneökningar på 15,8 mnkr 
har utfördelats till kommunstyrelsens ram. Total 
utökning av ram är 22,7 mnkr. 
 
Lönenämnden 
Nämndens ram minskas med -0,053 mnkr.  

 
Överförmyndarnämnd 

Nämndens ram ökas med  0,026 mnkr.  
Övriga nämnder 
Byggnadsnämnd samt övriga nämnder har oförändrad 
ram under 2017. 
 

Driftkostnad 

 Budget Budget 

 

Avvikelse 

Nämndernas ram, mnkr 2016 2017  

Kommunstyrelsen varav  567,4 590,2 

 

22,7 

Kommunstab 
varav KS förfogande 

45,6 
5,3 

58,9 
4,8 

+12,8 
-0,46 

Sektor för 

Samhällsbyggnad 90,3 98,6 

 

8,2 

Sektor för Omsorg 224,6 224,9 0,28 

Sektor för Barn- och 

utbildning 206,9 208,2 

 

1,35 

Byggnadsnämnd 2,0 2,0  

Lönenämnd 2,5 2,5 -0,05 

Kommunfullmäktige 0,9 0,9 0 

Revisionen 0,7 0,7 0 
Överförmyndarnämnd 0,9 0,9 0,0 

Valnämnd 0,0 0,0 0 

Summa nämnder 570,7 575,7 22,7 

 

Investeringar 
Investeringsvolymen föreslås att uppgå till 47,1 mnkr 
vilket är 17,1 mnkr högre än det årliga målet. Detta beror 
i första hand på ombyggnation av Munkedals 
brandstation. Driftskostnader för denna ombyggnation 
finansieras till största del av externhyra från VGR. Total 
investeringsvolym (exkl. VGRs andel ombyggnad 
brandstationen) 32,1 mnkr.  
Mnkr Budget 2017 

Kommunstyrelsen 46,4 

Kommunledningskontor 3,2 
Sektorn för Samhällsbyggnad 41,6 
Sektorn för Omsorg (IFO,Vo,Stöd) 0,8 
Sektorn för BoU 0,8 
Bygg 0,75 

Totalt för kommunen  47,1 

Ram för året 30,0 

Diff. -17,1 

 
Låneskulden i kommunen  
Låneramen beräknas till summan av årets avskrivningar 
23,5 mnkr plus budgeterat resultat 12,6 mnkr (36,1 

mnkr) minus investeringsbudgeten (47,1 mnkr). Behovet 
blir 11 mnkr i nyupplån för investeringar. För budgetåret 
2017 beräknas således att låneskulden kommer att 
uppgå till 229 mnkr. 
 
Målsättningar 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk 
hushållning både för verksamhet och finansiella gäller för 
planeringsperioden 2016-2019. Varje nämnder har 
konkretiserat dessa inriktningsmål i resultatmål. Översyn 
har gjorts av inriktningsmålen för verksamheten under 

2016. Majoriteten har inkommit med förslag på justering 
av inriktningsmål från 2017 från att vara nio till att bli 
sju. Två mål tas bort, nummer åtta (Attraktiv 
arbetsgivare) och nummer nio (Styrdokument). Två mål 
formuleras om, nummer ett (Barnkonventionen) och 
nummer två (Miljöaspekter). De formuleras om utifrån 
folkhälsoplanen samt antagandet av nya miljömål 
antagna av KF 2016-06-08 §38.  
 
Det innebär att resultatmålen kommer att påverkas och 
gå från trettionio till trettioen resultatmål.  
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1. Kommunstyrelsens ordförande 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet 
leder kommunen under 2015-2018.  
 

 
 
Vi  i majoriteten Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet ser att vi fortfarande har utmaningar inom 
ekonomin. Stora underskott inom sektor omsorg 
börjar  att balanseras upp och vi räknar med att vara i 
balans under 2017.   
 
Under 2016 har vi för avsikt att köpa Dingle 
Naturbruksgymnasium av regionen för att skapa ett 
utbildningscentrum, där Dingle naturbruksgymnasium 
AB kan bli en viktig samarbetspartner. 

 
Vi har fattat beslut om att bygga ett nytt äldreboende 
och ta bort de boenden som är gamla och ej 
ändamålsenliga. Detta kommer sakta att minska 
kostnaderna men även att möta den förväntade 
ökningen av antalet äldre. 
 
Dessa båda beslut ger kommunen förutsättning för att 
mer effektivt kunna nyttja våra egna lokaler. 
 
Det ökade behovet av barnomsorg ger vid handen att 

det var rätt beslut att inte ha enavdelningsförskolor.  Vi 
ser även positivt på de privata initiativ för att starta 
förskolor med tema utepedagogik som tagits. 
 
Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande år. 

 
 
Åsa Karlsson 

Kommunstyrelsens ordförande  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programförklaring S,C och MP  

 Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all 
kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, 
integration, solidaritet och miljö. Miljöaspekterna ska 
beaktas i alla kommunala beslut. Gäller under 
planeringsperioden 2016-2019. 

 

Ekonomi 
 Munkedals kommun ska ha en ekonomi i balans, 

innebärande god ekonomisk hushållning i enlighet 
med den av kommunen fastlagda policyn. 

 

Välfärd  
Barnomsorg 
 Vi ser gärna att våra förskolor och skolor använder sig 

av utomhus pedagogik 
 Fortsätta utveckla det förebyggande stödet till barn 

och föräldrar 
 Arbeta för att utöka öppettiderna inom barnomsorgen 

till att även omfatta kvällar och helger. 

 Minska barngrupperna med målsättningen 15 barn 
per grupp 

 Genomföra en sanering av plast och farliga kemikalier 
i barnomsorgen 

 Vidareutbilda förskolans personal kring mobbning, 
jämställdhet, mångfald och särskilda behov. 

 Se över möjligheten att skapa 5-års avdelningar som 
förberedelse för förskoleklass 

 

Skola 
 Fortsätta satsningen på ökad lärartäthet  
 Ge lärare utrymme att vara lärare genom att tillföra 

andra personalresurser till skolan 
 Fortbildning för lärare 
 Stärka elevhälsan 
 Arbeta för en ökad kvalitetsnivå avseende 

skolmåltiden  

 Satsa på en utvecklad it-pedagogik  
 Vidareutbilda skolans personal kring mobbing, 

mångfald, särskilda behov och jämställdhet 
 Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala grund -

och gymnasiesärskolan 
 Öka andelen elever som uppnår målen i alla ämnen 
 

Omsorg 
 Omfördela resurser för att ge ett högre 

självbestämmande för den enskilde 
 Undersöka möjligheterna att utveckla den sociala 

dagverksamheten 
 Fortsätta utveckla måltidsupplevelsen för de äldre 
 Fortsätta att arbeta med kontinuiteten inom 

äldreomsorgen 
 Fortsatt satsning på utvecklad service genom e-hälsa 
 Utveckla ett samlat demenscentrum 

 Fortsatt utveckling av anhörigstöd 
 Utveckla hemmaplanslösningar 
 

Arbete 
Arbete, näringsliv och sysselsättning 

 Öka sysselsättningen i Munkedal med särskilt fokus 
på unga 

 Tillsammans med näringslivet marknadsföra 
Munkedal som en attraktiv kommun för boende och 
företagande 

50



 Ha en god framförhållning för att kunna erbjuda 
färdigställd och planlagd mark och lokaler i attraktiva 

lägen för industri och handel 
 Utveckla feriepraktik och möjlighet till sommarjobb 

för unga 
 Genom kommunen skapa samordningsarenor för det 

lokala näringslivet och dess aktörer 
 Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar 

och avtal och vi ska öka andelen ekologiskt och 
närproducerad mat. 

 Stärka och vårda det befintliga näringslivet 
 

Personal 
 Att Munkedals kommun skall vara en attraktiv 

arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat 
med delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och 
mångfald 

 Fortsätta satsningen med heltider inom kommunens 
verksamheter som en del av ett prioriterat 

jämställdhetsarbete 
 Minska sjukfrånvaron 
 Stimulera intraprenad i vår verksamhet 
 

Kommunikation 

 Ha bra vägar i kommunen med särskilt fokus på 
vägen till Hedekas 

 Ha fortsatta satsningar på kollektivtrafik och 
Bohusbanan 

 Satsa på gång- och cykelstråk och då gärna använda 
gamla kulturvägar 

 Fortsätta satsningen på närtrafiken 
 Ha fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i 

kommunens tätorter  
 Sträva efter full mobiltäckning (inga vita fläckar) 
 

Boende, företag  
 Att Munkedals kommun i samverkan med näringsliv 

och föreningsliv ska marknadsföra Munkedal som ett 
attraktivt besöksmål 

 Utveckla samarbeten med aktörer i besöksnäringen 
 Skapa en informationsportal om Munkedal som 

besöksmål 
 Bygga hyresrätter i Munkedal genom allmännyttan 
 Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden 

genom färdiga planer och kort handläggningstid. 
 Inrätta en gemensam bostadskö som administreras 

av Munkbo 
 Satsa på trygghets – och seniorboende 
 

Mer av livet 
Miljö/ hållbart samhälle 
 Skapa ett aktivt och förutseende miljöarbete i 

samtliga kommunala verksamheter 
 Hållbart tänkande skall genomsyra hela 

organisationen 
 Öka andelen ekologisk och närodlad mat som 

serveras i kommunen 
 Att miljöaspekterna skall beaktas vid alla kommunala 

beslut, exempelvis vid inköp av nya fordon 
 Införa sortering av hushållsavfallet 
 Öka andelen förnybar energi 
 Att vara en trygg och säker kommun 
 Verka för att Dingle naturbruk blir centrum för lokal 

livsmedelproduktion 
 Prioritera åkermark för livsmedelsproduktion 
 

 

Föreningsliv och kultur 
 Skapa ett kommunalt föreningsråd 

 Satsa på föreningarna/föreningslivet 
 Anställa en resursperson för föreningar 
 Skapa en prova-på-verksamhet för föreningar i 

samverkan med skolan 
 Fortsätta utvecklingen av ett allaktivitetshus 
 Upprätta en policy, för hur föreningar med egna 

lokaler ska stöttas 
 

Styrdokument 
 Styrdokumenten ska påverka organisationen så att 

den arbetar i beslutad inriktning. Styrdokumenten ska 
vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. 
Antagna policydokument revideras med 
regelbundenhet minst, var fjärde år. 
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2. Organisation 
 

Politisk organisation Munkedals kommun 

 
 

Den politiska organisationen utgår från 
Kommunfullmäktige. Den största nämnden är 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ansvar omfattar i 
princip all kommunal verksamhet och är också 
anställningsmyndighet. Styrelsen har således uppdrag 

som nämnd och som styrelse. Till kommunstyrelsen finns 
tre utskott.Därtill finns ett antal mindre nämnder.  

En allt större del av den kommunala verksamheten  
bedrivs i gemensamma nämnder, kommunalförbund 
eller bolag. Till de kommungemensamma nämnderna 
hör: IT-, Miljö-, och Lönenämnd. Dessa drivs 
tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun. 
Kommunalförbund och bolag är: Munkedals Bostäder AB, 
Munkedals vatten AB och Dingle industrilokaler AB, 
Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården 
och Dinglegården, Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän samt Foss Vadholmen. 

Tjänstemannaorganisation 
Kommunens tjänsteorganisation delas in i tre sektorer. 

Sektor Omsorg, Barn och Utbildning samt 
Samhällsbyggnad utöver dessa sektorer finns en 
kommunledningsstab. Kommunchefen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamhet.  

 

 

3. Styrning och ledning  
Beskrivning av målstyrning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
majoritetens programförklaring. Med detta som grund 
beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för 
verksamhet och finans. Målen syftar till att uppnå god 
ekonomisk hushållning. De finansiella målen fastställs i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetens inriktningsmål fastställs inför varje ny 
planeringsperiod och beslutas i budgeten. 
 
Respektive nämnd tar sedan hand om och bryter ned 
dessa inriktningsmål till resultatmål med indikatorer. 

Verksamhetens resultatmål är delmål för att nå 
inriktningsmålen.  

 
Väsentligt är att resultatmålen tas fram i god dialog med 
verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till 
tillgängliga resurser. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras.  
 
From 2016 fastställs ramar och resultatmål för två år i 
taget. Detta innebär att budgetramarna och mål 
fastställda för 2016 och 2017. Inför 2017 görs en 
avstämning och eventuell omprövning av resultatmålen 
samt de olika verksamheternas resurstilldelning 
beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad 

gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm. 
 
Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti och i 
bokslutet. Vid dessa tre tillfällen sammanställs 
ekonomisk prognos och verksamhetsuppföljning för hela 
kommunen. Delårsbokslut kompletteras med ekonomisk 
uppföljning månadsvis med prognoser för helåret och 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

 
Kommunens styrmodell bygger på fyra byggstenar som 
alla är lika viktiga och beroende av varandra; 
 

1. Grundläggande förutsättningar  
o Gemensam värdegrund 
o Styrdokument  
o God ekonomisk hushållning  
o Organisation/roller/fördelning  

 

2. Omvärldsanalys  
 

3. Målstyrning (se bild) 
o Vision 

o Inriktningsmål (KF) 
o Resultatmål (KS) 
o Verksamhetsmål (verksamhet) 

o Aktiviteter 
 

4. Uppföljning 
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4. Omvärldsanalys 
Kommunens ekonomi är beroende av hur omvärlden 
utvecklas. Avsnittet nedan beskriver i korthet väsentliga 
omvärldsfaktorer. 

Omvärlden Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) bedömning  

SKL beskriver i ekonomirapporten några kommande 
utmaningar för kommunsektorn. Källa: 
ekonomirapporten SKL april 2016 

 
Stora demografiska förändringar åren 2016–2019 
innebär stor påfrestning för kommuner och landsting, 
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet 
invånare i Sverige väntas öka med cirka 590 000, varav 
utlandsfödda svarar för 70 procent. 
Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och 
antalet barn i skolåldern. Trycket uppåt på kostnaderna 
väntas därför vara påfallande starkt under perioden. 

 
Tillfällig lättnad åren 2016–2017 
Efter en mycket stark konjunkturutveckling under 2015 
växer ekonomin något långsammare 2016 och 2017. BNP 
förväntas öka med 3 procent per år, vilket ändå är 
starkare än i många andra länder. Arbetsmarknaden 
kommer att befinna sig i högkonjunktur från och med 
halvårsskiftet 2016. Under 2017 förstärks konjunkturen 
ytterligare och utvecklingen på arbetsmarknaden blir 
stark. När sysselsättningsökningen växer fås en positiv 
utveckling av skatteintäkterna som realt sett växer med 
cirka 2 procent per år. Tillsammans med ett betydande 

statligt tillskott får kommunerna och landstingen en 
tillfällig lindring i sin ekonomi. 
 
Långsammare ökning 2018–2019 
Det ser avsevärt sämre ut åren därefter. Bnp växer 
långsammare och sysselsättningen beräknas öka 
betydligt svagare, i takt med utvecklingen av potentiella 
timmar. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen 
blir svagare. Det finns därför behov av resurstillskott till 
kommuner och landsting och därmed en stor risk för 
kraftiga kommunala skattehöjningar åren 2018–2019. 
Det finns även skäl att se över den statliga 

bidragsgivningen till kommunsektorn. SKL har påtalat att 
de många riktade bidragen driver på kostnaderna och att 
generella statsbidrag därför är att föredra. 
 
Statliga kostnader övertas av kommunerna 
Just nu har staten höga kostnader för att hantera det 
stora antalet asylsökande, som under 2015 uppgick till 
163000 varav 70 000 barn. I takt med att antalet 
asylsökande väntas minska lättar trycket på de statliga 
kostnaderna. I takt med att de asylsökande får 
uppehållstillstånd övergår en stor del av ansvaret till 

kommuner och landsting som därmed får en ökad 
ekonomisk belastning då de statliga bidragen upphör.  
 
Flyktingsituationen, en aktuell utmaning  
Trots att det är staten som ansvarar för att finansiera 
mottagandet under asyltiden är det stora antalet 
asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en 
stor utmaning redan nu för kommuner och landsting. 
Dessa ansvarar redan från start för skolgång, utredning 
och boende enligt socialtjänstlagen mm. Det är i 
dagsläget brist på bostäder, personal, skollokaler och 
andra verksamhetslokaler mm. Bristen är särskilt stor på 

socialsekreterare och lärare för kommunens del.  
 

Stor osäkerhet om framtida kostnadsutveckling 
Osäkerheten är stor kring vilka de ekonomiska 

konsekvenserna av asyl- och flyktingmottagandet 
kommer att bli. Utifrån den information som finns i 
dagsläget räknar vi totalt med en mycket kraftig ökning 
av kostnaderna i kommunerna för 2016, med cirka 9 
procent i löpande priser. En del av förklaringen är att 
kommuner tvingas till dyra lösningar, såsom 
övertidsersättning, anlitande av bemanningsföretag, 
dyra boenden för ensamkommande barn etc. 
Framöver finns stora osäkerheter när det gäller antalet 
asylsökande och flyktingar, om det går att hitta bostäder, 
lösa etableringen på arbetsmarknaden och få tag på 
personal som kan jobba i välfärden, inte minst i skolan.  

 
Obalans mellan intäkter och kostnader i kommunsektorn 
Sektorns verksamhetskostnader väntas brutto öka med 
250 miljarder kronor åren 2016–2019. En betydande del 
av dessa kostnader täcks av verksamhetsintäkter, som 
bland annat består av olika avgifter och riktade 
statsbidrag. 
Riktade bidrag för asylmottagandet står för en stor del 
av ökningen under perioden. Därtill kommer övriga 
statliga tillskott, senast det aviserade tillskottet på 10 
miljarder kronor. De generella bidragen antas i kalkylen 
öka med 2 procent realt per år 2018–2019. 

Sammantaget ökar därmed de generella statsbidragen 
med 25 miljarder kronor under perioden enligt vår kalkyl. 
Den viktigaste inkomstkällan är emellertid 
skatteintäkterna.  
 
Skatteunderlagets ökning räcker dock inte för att behålla 
resultatet på en någorlunda oförändrad nivå. Enligt våra 
kalkyler behövs skattehöjningar på 1,82 skattekronor, 
eller andra åtgärder, motsvarande 45 miljarder kronor. 
 

Högt tryck på investeringar i kommunerna 
Investeringsstrycket har fördubblats de senaste åren i 
Sveriges kommuner och framöver väntas 
investeringarna fortsätta öka. Störst tryck har de 
kommuner som har en ökad befolkning och exploaterar 
nya områden samt nya verksamhetslokaler mm. Men ett 
ökat tryck gäller också då en stor del av lokaler och 

anläggningar byggda under -60 och -70 talet nu 
behöver ersättas/renoveras. Styrräntorna ligger i 
dagsläget på mycket låga nivåer. Riksbanken beräknas 
höja styrräntan under kommande år och mot slutet av 
nästa år nå 0 %.  
 
Framåt leder detta till ökade avskrivningar, ökad 
skuldsättning och försämrat finansnetto. Det innebär att 
en allt mindre del av resurserna kan användas till den 
löpande verksamheten. 
 

Kommunernas mål för god ekonomisk hushållning 
behöver ses över om investeringstakten skruvas upp. 
Med de kraftigt ökade investeringarna kommer framöver 
kommer det att krävas att det budgeterade resultatet 
höjs från 2 % till 3-5 % för att t.ex. bibehålla soliditeten. 

Sysselsättning och arbetslöshet 

Antalet öppet arbetslösa minskar för Munkedal detta 
gäller även för ungdomsarbetslösa. 
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Öppet 

arbetslösa 16-
64 år (antal) 

Riket Västra 

Götaland 

Munkedal 

Feb. 2015 385 764  60 859  329  

Feb. 2016 380 904  57 672  308  

Förändring -1,25 % -5,24 % -6,38 % 

(källa: Arbetsförmedlingen) 

Öppet 
arbetslösa 18-
24 år (antal) 

Riket Västra 
Götaland 

Munkedal 

Feb. 2015 78 731  11 935  77  

Feb. 2016 67 988  9939  64  

Förändring -13,64 % -16,72 % -16,88 % 
(Källa: Arbetsförmedlingen) 

Sedan februari 2015 har arbetslösheten gått ner för 
befolkningen i stort såväl som för ungdomar under 25 år. 
Tendensen är den samma för riket, regionen och för 
Munkedals kommun. Tidiga insatser i samarbete med 
bl.a. Arbetsförmedlingen har med stor säkerhet har 
påverkat utvecklingen. Men det har också etablerats nya 
företag både inom Munkedals kommun, liksom i 
grannkommunerna, vilket också skapar nya möjligheter 
till sysselsättning. 
 
Under kommande år kan utbudet av arbetskraft i 

kommunen öka betydligt, till följd av den stora 
inflyttningen som pågår av nyanlända, vilket kan leda till 
en ökande andel arbetssökande om inte efterfrågan 
kommer att motsvara utbudet.  

Flyktingmottagande/Integration  

Flyktingmottaget går enligt plan och de gällande 
överenskommelserna som kommunen har. Det ser i stort 
sett lika ut som förra året. Migrationsverkets siffror har 
en fördröjning vilket innebär att det faktiska antalet 
mottagna och anvisade sista april 2016 kan vara något 
högre än det här redovisade utfallet.  Den stora 
förändring som kan ses i utfallet gäller ensamkommande. 

Där är det hittills i år anvisad 1 person. Detta är en följd 
av dels att många kommuner skrev upp antalet i sina 
avtal förra året och därför anvisas först dels att en ny 
anvisningsmodell gäller från 1 april där den kommun med 
sämst måluppfyllnad anvisas först.  
 

Integration nyckeltal 2013 2014 2015 2016 

Asylsökande/inskrivna i 
Migrationsverkets 
mottagningssystem, antal 

  256 493 474 

 Ensamkommande asylsökande 
barn, antal 

  18 70 1 

 Mottagna i flyktingmottagande 
under året, antal 

12 65 72 19 

 Mottagna i 
flyktingmottagandet efter 
anvisning, antal 

14 15 12 6 

 Mottagna i 
flyktingmottagandet senaste 
24 mån, antal 

21 68 132 139 

Källa: Migrationsverkets hemsida samt anvisade ifrån AF Bosättningsunderlag. 

 
Nya bosättningslagen 
Från och med den 1 mars 2016 blir alla kommuner 
skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet 
med den nya lagen är att förbättra nyanländas 

möjligheter att komma in i samhället och på 
arbetsmarknaden. 

 
Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror 
på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det 
sammantagna mottagandet av nyanlända och 
ensamkommande barn samt hur många asylsökande 
som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att 
kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, 
stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få 
asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända. 
 
Munkedal har i år fått ett kommuntal på 13 personer.  
Det införs inte några sanktioner kopplade till den nya 

lagen. 

Befolkningsutveckling  

Befolkningsprognos framtagen av SCB 201512 visar på 
en positiv befolkningsökning. Prognosen pekar på att en 
ökning av befolkningen till 10 705 invånare 2025. 
 

 
 

Oroväckande är att andelen i arbetsförålder fortsätter 
att minska från ca 54 % 2014 till 52 % 2025. Detta 
innebär att försörjningsbördan ökar på dem som 
återstår i denna grupp. 

 
 

Nedanstående förändring visar utvecklingen inom 
respektive åldersgrupp under prognosperioden. Tydlig 
volymökning som kommer att påverka förskola och 
grundskola. Men även en ökning av antalet äldre över 
80 år.  
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5. God ekonomisk hushållning 
Avsnittet syftar till att beskriva det lagstadgade 
kravet på god ekonomisk hushållning detta med en 
finansiell analys, kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning samt ett avsnitt med 
balanskravsutredning och  
resultatutjämningsreserv.  

5.1 Finansiell analys budget 2017-2019 

Kommunen budgeteterar för 2017 med ett resultat 
på 12,6 mnkr vilket i förhållande till skatter och 
generella statsbidrag uppgår till 2 %. Resultaten för 
de kommande två planåren uppgår också till 2 % av 
skatter och statsbidrag.  

 
Nettoinvesteringarna beräknas för 2017 uppgåt till 
47 mnkr vilket är något högre än tidigare år. De 
senaste fem åren har snittet på 

investeringsvolymen uppgått till 28 mnkr. 
Ökningen under 2017 beror på en ombyggnad av 
Munkedals brandstation. Inför kommande år 
kommer investeringsvolymen att markant öka. Till 
153 mnkr för 2018 och 112 mnkr för 2019. Detta 
beror på en struktursatsning av kommunens 
äldreboende. Den höga investeringsvolymen 
innebär att skatteintäkter inte räcker till för 
finansiering av investeringar. Inte heller likviditeten 
räcker till utan nyupplåning kommer att behöva 
ske.   
 

Modell för finansiell analys 
Den finansiella analysen utgår ifrån den s.k. RK-
modellen vilken innefattar fyra finansiella perspektiv 
– resultat, kapacitet, risk och kontroll. Dessa är 
viktiga ur ett finansiellt perspektiv: det finansiella 

resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden 
samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 
 

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

Resultat- kapacitet 
 
 Intäkter och kostnader 
Förändring 
intäkter och 
kostnader 
(%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens 
nettokostnader 

3,5 % 5,1 % 6,3 % 1,7 % 1,8 % 

Skatteintäkter/ 
statsbidrag 

3,8 % 7,6 % 6,5 % 2,2 % 2,1 % 

 

 
 
 

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas 

öka med 6,5 % inför budget 2017. Därefter avtar 
ökningstakten markant för att uppgå till 2,2 % för 
de kommande två åren.   
 
Orsaken till den stora ökningen 2017 är satsning 
från regeringens sida på 10 miljarder i generellt 
statsbidrag. Denna ökning kvarstår sedan framöver 
även fast fördelningen av bidraget ändrar sig över 
tid.  Ökningen beror också på en positiv utveckling 
för Munkedals del avseende 
kostnadsutjämningssystemet.  
 

Skatter och generella statsbidrag minskar rejält 
åren 2018-2019 till största del följd av en svagare 
utveckling av arbetade timmar. Utifrån Statistiska 
Centralbyråns nya befolkningsprognos visar mindre 
ökning av befolkningen i arbetsför ålder. Den 
kommunla konsumtionen försätter att växa relativt 
snabbt till följd av de växande krav som den snabbt 
växande befolkningen ställer. (Källa SKL cirkulär 
15:17) 
 
Beräknade nettokostnader ökar 2017 beroende på 

att det generella statsbidraget ökar med ca 11 
mnkr. Dessa medel budgeteras som en post i 
verksamheternas nettokostnad.   
 
Driftskostnadsandel 
Driftkostnads 
Andel (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamheternas 
intäkter och 
kostnader (netto) 

 96,0% 93,8% 93,8% 96,5% 96,1% 

Avskrivningar  3,4% 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % 

Finansnetto  +0,5% -0,6 % -0,7 % -1,2 % -1,6 % 

Den löpande verksamheten beräknas ta i anspråk 

93,8 % av skatter och generella statsbidrag.  
 
Investeringsvolym samt 
skattefinansieringsgrad 
Investerings 
verksamhet 
(mnkr, %) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nettoinvesteringar 
(mnkr) 

41,4 40 47 134 111 

Skattefinansierings
grad av netto 

investeringar (%) 
48 % 85 % 77 % 28 % 35 % 

 
Investeringsvolymen för 2017 beräknas uppgå till 

47,1 mnkr. I investeringsplanen ingår 

ombyggnation Munkedals brandstation med 15 

mnkr. Dessa kommer att till stor del finansieras av 

hyresintäkter från Västra Götalands Regionen. Åren 

därpå stiger volymen kraftigt. Detta beror på en 

omställning av kommunens äldreboende. Planen är 

att minska antalet äldreboende och samtidigt bygga 

ett nytt större boende.  

 

Framöver står kommunen inför ett större behov av 

investeringar i kommunens fastigheter och 

anläggningar. Dessa är inte inräknade i planen 

ovan.  

 

Årets investeringar överskrider investeringsmålet 
med 17 mnkr. Skattefinansieringsgraden av 
investeringar landar på 77 % för budget 2017. För 
budget 2018-2019 sjunker 
skattefinansieringsgraden pga nybyggnation av nytt 
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äldreboende. Detta innebär att kommunen inte 

finansierar investeringar med skatteintäkter utan 
låneskulden framöver kommer att öka. 
Investeringsmålet beräknas inte uppfyllas.  
 
Årets resultat   
Årets resultat  
(mnkr, %) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Årets resultat (mnkr) 0,2 11,4 12,6 12,8 12,9 

Årets resultat av 
skatteintäkt/generellt 
statsbidrag (%) 

0 % 2 % 2% 2% 2% 

Årets resultat 
exklusive 
jämförelsestörande 
poster/ skatteintäkter 
och generellt 
statsbidrag (%) 

-0,8% 1,9% 2% 2% 2% 

Genomsnittligt 
resultat över 3 år (%) 

0,60% 0,5% 1,3% 2,0% 2,0% 

 

Det budgeterade resultatet för 2017 är 12,6 mnkr i 
förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag beräknas det uppgå till 2 %. Kommunen 
budgeterar inte med jämförelsestörande poster. 
Även under de kommande två planåren budgeteras 
med 2 % i förhållande till skatter och statsbidrag.  
Detta innebär att kommunens finansiella 
resultatmål beräknas bli uppfyllt.  

 
Lån 

Lån mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 

Låneskuld 217,2 225,7 229,9 329,6 398,4 

 
Låneskulden uppgår till 217,2 mnkr för 2015. Om 
investeringsplan antas kommer det innebära behov 
av nyupplåning. Förslaget att revidera 
resultatmålet för soliditet (låneskulden ska över tid 
minska genom amortering) innebär att 2017 ska 
4,3 mnkr amorteras och minska låneskulden. 
 
Risk – kontroll 
Soliditet 
Soliditet ( %) 2015 2016 2017 2018 2019 

Soliditet 34,7% 33,6% 34,2% 31,2% 30,0% 

Soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen 

-7,7 -4,5% -1,9% 0,2% 1,8% 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet 
desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet 
soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som har finansierats med eget kapital respektive 
skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk 
hushållning är att soliditeten över en längre period 
inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Det 
innebär att  skuldsättningen minskar och att det 
finansiella handlingsutrymmet ökar. Soliditeten 
exklusive övriga pensionsförpliktelser har sjunkit de 
senaste åren beroende på svaga resultat.  
 

För budget 2017 beräknas soliditeten öka med 0,6 
%-enheter. Därefter beräknas den sjunka. Målet 
beräknas inte nås för 2017. Det reviderade 
resultatmålet inför 2017 innebär en förbättring av 
soliditeten för 2018-2019. 
 

Soliditeten inkl. pensionsavsättningar förstärks 
under den kommande perioden och visar inför 2018 
på ett positivt värde.  
 
 

Kommunalskatt 

Kommunalskatt (kr) Munkedal 
Västra 
Götaland 

Riket 

Primärkommunalskatt 
2016 

23,63 21,27 20,75 

Total kommunalskatt 
exkl. kyrkoskatt 

35,11 32,75 32,1 

 
En viktig del av bedömningen av en kommuns 
finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen 
kan påverka sin inkomstkälla. En redan hög 
kommunalskatt ger t.ex. ett mer begränsat 

handlingsutrymme att generera en intäktsökning 
denna väg. Den totala kommunalskattesatsen 
uppgår till 35,11 kr vilket är 2,36 kr högre än för 
regionen och 3,01 kr högre än riket. Det långsiktiga 
målet för kommunens skattesats föreslås tas bort 
från 2017.  
 
Borgensåtagande och koncernens resultat 

 Borgensåtagande  

(mnkr) 

2015 2016 

Kommunägda företag 218,8  

varav Munkedals Bostäder AB 175,0 275,0 

varav RKHF 37,8  

varav Dingle industrilokaler    6,0  

Föreningar 0,2  

Egna hem och småhus 0,2  

Summa  

Borgensåtagande 

219,1  

Koncernens resultat 3,3  

Borgensåtagande kr/invånare 21 472  

Borgensåtagande redovisas utanför 
balansräkningen men är för kommunen en stor post 
som medför en ökad risk och ger kommunen lägre 
handlingsberedskap. De borgensåtagande som 
kommunen ingått ökar från 2013 på 176 mnkr till 
att för 2015 uppgå till 219 mnkr. 
Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker för andra 
året i rad. Detta beror i huvudsak på lägre 
inkomstbasbelopp. Totalt sett innebär dessa ökade 
åtaganden en högre risk. Inför kommande år 
kommer bostadsbolagets borgen att öka. Beviljad 
ökning är 100 mnkr. 

  Avslutande kommentarer 

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Precis som det finansiella målet är 
uppsatt behöver resultatet stabilt uppgå till 2 %. 
Med en sådan resultatnivå klarar kommunen av att 
finansiera större delen av sin tillgångsökning med 
skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att 
kommunen kan bibehålla sin finansiella 
handlingsberedskap på kort och lång sikt. 
 
För att leva upp till god ekonomisk hushållning bör 
de uppsatta långsiktiga målen hållas.  Främst 

handlar det  
om att komma tillrätta med nettokostnadsandelen 
dvs verksamheternas intäkter och kostnader. Nivån 
måste sänkas för att skapa utrymme till resultat och 
självfinansiering av investeringar men även göra 
det möjligt att ge utrymme till amortering av de 
långfristiga skulderna. Och också ge utrymme för 
kommande satsningar som kommande 
investeringsbehov. 
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5.2 Mål för god ekonomisk hushållning 

5.2.1 Finansiella inriktningsmål 2015-2019 

Målen följs upp i den årliga budgetprocessen. Därefter 
sker avstämning i varje årsbokslut samt efter budget 
2019.  
 
Under hösten 2016 har arbete pågått av översyn av de 
finansiella målen. Majoriteten har inkommit med förslag 
på justering av finansiella inriktningsmål och  finansiella 

resultatmål. 
 
För 2017-2019 föreslås inriktningsmålen förändras 
något.  
 
Skattemålet tas bort. Kvarstår blir resultat, soliditets 
och investeringsmålet. Soliditet och investeringsmålet 
omformuleras. Detta innebär att kommunens riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning samt hantering av RUR 
kommer att revideras. 
 

Resultatmål  

På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i 
förhållande till skatteintäkter samt generella stats-
bidrag och utjämning, uppgå till 2 % 

  

Soliditetsmål  
Soliditeten ska förbättras 
 
Investeringsmål  

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

 
Finansiella resultatmål 2016-2017 
Resultatatmål är framtagna som delmål för att nå 
inriktningsmålen (antagna KF 2015-11-26 § 81). 
Utifrån de reviderade inriktningsmålen har även de 
nedbrutna finansiella resultatmålen reviderats från 
2017.  
 

 Resultatmål  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och generellt statsbidrag.  
Budgeterat resultat för 2017: 12,6 mnkr (april) 

 

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad 
för individ och familjeomsorgen ska minska. 
Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr. 
År 2017: mindre än 51,6 mnkr 
 

 Soliditetsmål  

Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 
Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr 
(mnkr) 

 
Soliditet för år 2017: Amortering 4,3 mnkr  

 

 Investeringsmål  

År 2017: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 
100 %. 

 
 
 
 
 

 
Uppföljning av finansiella inriktningsmål (långsiktiga) 

I nedan tabell framgår målnivåerna för respektive år. Uppföljning kommer att ske för varje budgetår. I tabellen 
framgår också uppföljning för budgetår 2015 samt en första prognos för 2016. 
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5.2.2 Verksamhetens inriktningsmål 

Under hösten 2016 har arbete pågått av översyn av 
verksamhetens mål. Majoriteten har inkommit med 
förslag på justering av inriktningsmål.  
 
Utifrån översynen sker en revidering inför 2017-2019 
från att vara nio till att bli sju.  
 

Två mål tas bort, nummer åtta (Attraktiv arbetsgivare) 
och nummer nio (Styrdokument).  
 
Två mål formuleras om, nummer ett 
(Barnkonventionen) och nummer två (Milöaspekter). 
De formuleras om utifrån folkhälsoplanen samt 
antagandet av nya miljömål antagna av KF 2016-06-
08 §38.  
 
Det innebär att resultatmålen kommer att påverkas 
och gå från trettinio till trettioen resultatmål under 

2017. 
 
Alla  
1. Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen 
 

2. Implementera de 4 övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten antagna av 
kommunfullmäktige 2016-06-08 §38 
 
Utbildning  
3.  Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och 
socialt från förskola och framåt. 
 

Vård och Omsorg 

4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de 
får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån 
behov. 
 

Näringsliv och arbete 
5.  Genom dialog och god beredskap möta företagare 
och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar 
för näringslivets utveckling   
 

Samhällsbyggnad och infrastruktur 
6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling 
genom att erbjuda bra boende och trygga 
boendemiljöer samt god infrastruktur. 
 

Fritid och Kultur 
7. Genom god dialog med föreningslivet ska 
kommunens invånare erbjudas idrott -fritids -och 
kulturaktiviteter av varierande karaktär och god 
kvalitet.  
 

Uppföljning av verksamhetens inriktningsmål 
Uppföljning av inriktningsmålen för planeringsperioden 
görs för första gången 2016. Uppföljningen i augusti 
visade att av de nio mål är sex delvis/väl uppfyllda 
uppfyllda.  

5.2.3 Balanskrav och resultatutjämningsreserv 

Det lagstadgade balanskravet infördes i kommunallagen 

år 2000. Det innebär att kommunerna ska besluta om 
en budget där intäkter överstiger kostnaderna. Skulle 
resultatet, när året är slut, vara negativt ska kommunen 
inom en tidsperiod om tre år återställa det uppkomna 

underskottet. Detta genom att kommunfullmäktige 
beslutar om en plan för hur det ska ske. 
 
Lagstiftningen vad gäller RUR ger kommuner möjlighet 
att under vissa angivna förutsättningar reservera 
medel för att kunna täcka underskott vid ett senare 
tillfälle. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en 
reserv under goda tider för att senare, under vissa 

omständigheter, kunna utnyttja denna när 
skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd 
att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget 
över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. Med RUR kan kommunen vid en 
tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga 
neddragningar av verksamheter som eventuellt senare 
måste byggas upp igen. Avsikten med RUR är således 
inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt 
nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i 
stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga 

ur effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas 
för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen.  
 
Munkedal har beslutat att reservering till RUR får göras 
med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av den 
del av årets resultat efter balanskravsutredningar som 
överstiger:  
• en procent av summan av skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och utjämning, eller  

• två procent av summan av skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och utjämning, om en kommun 

eller ett landsting har ett negativt eget kapital 

inklusive ansvarsförbindelsen för pensions 

förpliktelser. 

Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att 
ianspråktagandet endast kan göras av de medel som 
redan finns reserverade i resultatutjämningsreserven.  

Mot bakgrund av att Munkedals kommun har en relativt 
hög skuldsättning samt höga borgensåtaganden får 
resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 10 
mnkr.  
Tioårigt 

genomsnitt 

samt årlig 

utveckling 

 

2014 

 

2015 

 
2016 2017 2018 2019 

Snitt 10 år 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 3,90 

Årlig ökning  3,6 4,5 5,1 5,2 4,3 4,3 

Differens -0,3 0,1 1,1 1,1 0,3 0,4 

 
För Munkedals kommun tillämpas modellen att en 
prognos av det årliga underliggande skatteunderlaget  
för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen 
de senaste tio åren, används som riktvärde för när 
uttag ska få göras ur RUR samt att man ska ha ett 
negativt resultat. Som det ser ut är det inte möjligt att 
nyttja RUR mellan2016-2019. 

 

 Resultatutjämningsreserven (RUR)(mnkr) 2015 

Ingående värde 6,1 

Reservering till RUR 0,0 

Disponering av RUR 0,0 

Utgående värde 6,1 

 
Kommunen reserverade 7,5 mnkr 2013. 2014 togs 
1,4 mnkr i anspråk det innebär att 6,1 mnkr återstår 

som utgående värde 2015. 
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6. Personalredovisning 
Lönebildning i Munkedals kommun  
Avtalen har utvecklats från att bygga på centrala och 
generella lönepåslag till att numera bygga på en 

individuell och differentierad lönesättning som 
bestäms på lokal nivå. Avtalen ger större möjligheter 
att genomföra lönebildningen utifrån egna 
förutsättningar och prioriteringar. Ett aktivt 
lönepolitiskt arbete som är nära sammankopplat med 
långsiktig verksamhetsplanering och budgetarbete 
ställer krav på förmågan att bedriva ett ambitiöst och 
strukturerat arbete. En väl fungerande 
lönebildningsprocess där de anställda förstår sin 
lönesättning bidrar till en effektivare verksamhet. 
 

Det finns behov av en långsiktig viljeinriktning för den 
framtida lönestrukturen som är kopplad till 
budgetprocessen. Principer för lönesättning innebär 
att lönen ska fastställas med hänsyn till arbetets 
svårighetsgrad och ansvar, medarbetarens 
arbetsinsatser och personliga kompetens och 

marknadsanpassning vid bristsituationer.  
Viljeinriktningen ska ligga till grund för den årliga 
lönerevisionen och vara en del i budgetberedningen.  
 
Det framtida arbetssättet innebär en koppling mellan 
budgetprocessen och kommunfullmäktiges beslut om 
en tvåårig budget innehållande en total avsättning för 
löneökningar.  
Det ska inbegripa en övergripande analys i 
budgethandlingen. Underlaget ska innehålla en 
beskrivning av de centrala avtalen, 

lönenivåer/lönespridning mellan grupper, 
pensionsavgångar, arbetsmarknadsläge, resultat av 
lönekartläggning och jämförbar lönestatistik. 
Kartläggning och analys ska följas av en 
viljeinriktning och handlingsplan med förslag till 
särskilda struktursatsningar samt en grov 
kostnadsberäkning.  
 
Detta budgetbeslut ska vara vägledande för 
kommande lönerevisioner två år framåt och kan 
komma att revideras årligen. Beredningen kommer 
att starta under hösten 2016 inför mål -och 

resursplanen 2018-2019. De grupper som kommer 
att vara bristyrken är förskollärare/fritidspedagoger, 
socialsekreterare, undersköterskor, chefer, kockar 
och lärare.  
 
Utmaningar 

Attraktiv arbetsgivare 

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver 
kommunen fokusera på ledarskap, medarbetarskap, 

förebyggande hälsoarbete och förbättrad 
organisation. Andra delar som är viktiga att utveckla 
är det systematiska arbetsmiljöarbetet med nya krav 
på social och organisatorisk arbetsmiljö samt 
jämställdhet. Ledarskapsutbildningar för nya chefer, 
mentorskap samt en översyn av vilka förutsättningar 
t ex en äldreomsorgschef eller rektor, har för att 
utöva sitt ledarskap. Kommunen står också inför en 
stor utmaning när det gäller den framtida 
personalförsörjningen. Utmaningen ligger i att både 
rekrytera och introducera nya medarbetare samt 
behålla, ta tillvara och kompetensutveckla befintliga 

medarbetare. Dessa utmaningar ställer stora krav på 
det personalstrategiska arbetet.  
 

Pensionsavgångar 
Fram till om med 2020 kommer 92 anställda att vara 
65 år det innebär ca 11 % av totalt antalet anställda 
(mätt utifrån 2015 års anställda).  

  2017 2018 2019 2020 

Munkedals kommun 14 26 21 32 

Kommunledningsstab/ 
Sektor Samhällsbyggnad 6 4 1 7 

Sektor Barn o utbildning 1 10 9 12 

Sektor Stöd   3 2 2 

Sektor Vård o omsorg 7 8 9 11 
Källa: Heroma lönessystem 
 

Samtidigt fortsätter kommunens pensionskostnader 
att öka. Årliga kostnaden har uppgått till ca 31 mnkr 
de senaste åren. Fram till 2020 kommer en ökning 
att ske till ca 38 mnkr. Inför 2017 beräknas en mindre 
höjning men inför kommande budgetår kommer 
denna kostnadökning innebära att en allt mindre del 
av resurserna kan användas till den löpande 
verksamheten. 
 

 2015-
12-31 2016 2017 2018 2019 2020 

Förändring av 
pens.avsättning 0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 
Pensionsutbetalningar 9,2 9,0 9,3 9,7 10,1 10,6 
Premier 15,1 15,9 17,0 19,4 20,3 19,8 
Finansiell kostnad 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
Löneskatt 6,0 6,0 6,4 7,1 7,4 7,4 

Summa kostnader 30,5 30,7 32,6 36,2 37,8 37,9 
Källa: Skandia 
 

Ohälsa/Sjukfrånvaro 
En av samhällets utmaningar är den stora ökningen 
av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av 
bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande 

särbehandling på jobbet. I Sverige har den psykiska 
ohälsan ökat med 70 % på fem år. Detta är även 
kommunens stora utmaning och tillsammans behöver 
vi hantera den fortsatt ökade psykiska ohälsan, vars 
orsaker finns att söka både på individ som grupp och 
organisationsnivå. Fler blir idag sjuka av jobbstressen 
än för fem år sedan och det ser vi även inom nya 
grupper ex inom administrativa yrken.  
 

Personalenheten behöver öka stödet till enheterna i 
arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, ta 
fram rutiner för att hantera kränkande särbehandling 
samt ge kontinuerliga utbildningar för chefer i 
arbetsmiljö och ledarskap. Forskning visar att ett 
nära och kommunikativt ledarskap ökar trivsel och 
delaktighet på arbetsplatsen, vilket är en utmaning i 
kommunen då många enhetschefer har för stora 

arbetsgrupper, 35-55 medarbetare per chef. Att 
skapa goda förutsättningar för kommunens chefer 
ökar även möjligheten att skapa friska arbetsplatser.  
Tillsammans med företagshälsovården kommer vi 
även att ta fram metoder för att arbeta med 
åtgärder främst inom grupperna risk (rökning, 
alkohol, stress, dålig sömn, ångest) och sjuk 
(utmattningssyndrom, depression, hög stress) t ex 
via riktade gruppinsatser samt framtagning av 
verksamhetsplaner med respektive sektor.  
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9. Förutsättningar 2017 

9.1 Finansiella målsättningar 

Finansiella resultatmålen 
 
Budgeterat resultat 

Kommunfullmäktiges beslutade är att det budgeterade 
resultatet ska uppgå till 12,6 mnkr år 2017 d.v.s. 2 % 
av skatter och generella bidrag. 
 
Kommunstyrelsen erhöll i budget 2016 ett utökat 
kommunbidrag på 5,7 mnkr. From 2017 ska 
återlämning ske. Detta kommer att ske succesivt den 
kommande treårsperioden. För 2017 minskar ramen 
med 1,8 mnkr, 2018 -1,9 mnkr och för 2019 ytterligare 
-2,0 mnkr.  
 
 Succesiv 
uppbyggnad 
av resultatet 

Budget 
2015 

2016 2016 2017 2018 2019 

  mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr 
Budgeterat 
resultat % 

0,25 % 
2,0 % 1,0 % 1,33 % 1,66 % 2,0 % 

Budgeterat 
resultat 

-1,4 -11,4 -5,7 -7,8 -10,0 -12,4 

Utlånat 
resultat  

-9,6 0,0 -5,7 -3,9 -2,0 0,0 

Utökning l 
KS 

    5,7 3,9 2,0 0 

Minska ram    5,7 -1,8 -1,9 -2,0 

 
Effektiviseringsmål (nytt) 
Verksamhetens nettokostnad för individ och 
familjeomsorgen ska minska. Utgångsvärde 2015 51,6 
mnkr. År 2017: mindre än 51,6 mnkr. 
 
Soliditet 

Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom 
amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 
217,2 mnkr (mnkr) 
2017: amortering 4,3 mnkr. 
Finansiering genom försäljning av skog. 
 
Investeringar 
Investeringsnivån ska ligga på 30 mnkr. 
Investeringsmål: Självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar 100 %. 
 
Samtliga investeringar måste rymmas inom de 

budgeterade kapitalkostnaderna. Enligt 
kommunfullmäktiges krav på god ekonomisk 
hushållning ska nettoinvesteringarna inom den 
skattefinansierade verksamheten (efter avdrag för 
amorteringar på utlämnade lån och försäljningar) 
finansieras av avskrivningar och resultat till 100 %.  
 
Avskrivningarna uppgår till 23,5 mnkr det tillsammans 
med ett budgeterade resultatet på 12,6 mnkr innebär 
en självfinansiering på 100 % vid investering på 30 
mnkr.  

 
Årets investeringar hamnar dock på 47 mnkr. Detta 
beror på om- och tillbyggnad av brandstationen i 
Munkedal. Investeringsutgiften uppgår till totalt 21 
mnkr. Västra Götalands Regionen (VGR) står för större 
delen av kapitalkostnaderna för denna investering med 
externa hyresintäkter. Däremot påverkas kommunens 
likviditet. 

 

I budget 2017 har inte tagits hänsyn till utredning om 
nytt äldreboende samt ombyggnationer av befintliga 
lokaler. Uppskattningsvis kommer 
investeringsbudgeten behöva öka med ca 110 mnkr för 
respektive av åren 2018-2019 för att möta detta behov. 

9.2 Internränta 

Internräntan för 2017 är satt till 2,9 %.   

9.3 Lånebehov 

Givet beslutad investeringsvolym beräknas lånebehovet 
uppgå till 11 mnkr. Detta beror på om- och tillbyggnad 
av brandstation. Låneramen beräknas till summan av 
årets avskrivningar 23,5 mnkr plus budgeterat resultat 
12,6 mnkr (36,1 mnkr) minus investeringsbudgeten 
(47,1-36=11 mnkr).  

9.4 Befolkningsantagande 

Ett mycket viktigt datum för det kommande åren är den 
1 november då invånarantalet fastställs för de 

nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning.  
 
Befolkningsutvecklingen i kommunen utgår utifrån 
kommunens egen bedömning. Nedan finns en 
beskrivning över tid hur det sett ut i Munkedals 
kommuns egna budgetantaganden och hur utfallet 1 
november har sett ut samt SCB-prognos. SCB beräknar 
invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt.  
 
För budget 2017 beräknar SCB Munkedals invånare till 
10 331. SCB:s prognos är hög då de räknar med ca 100 

kommuninvånare mer än vad det generella utfallet 
generellt har varit per 1 november. Därav görs en egen 
bedömning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade att justera 
invånarantagandet för 2016 till 10 220 och för 2017 
10 220 på grund av att invånarna sjönk 1 nov 2015 till 
10 204. Under 2016 har invånarantalet ökat pga. 
permanent uppehållstillstånd. 
  

 
 

9.5 Skatteintäkter och generella 

statsbidrag 

Skatteprognosen för år 2017 bygger på SKL:s prognos 
från den 28/4 (cirkulär 16:17).  
 
För år 2016 ökade skatteintäkter och generella 
statsbidrag med totalt 42,3 mnkr (7,7 %) jämfört med 
föregående år. 

 
Den totala skattetillväxten för 2017 inkl. flyktingmedel 
är 38,5 mnkr (6,5 %). Senaste skatteprognosen 21/12 
för budget 2017 visar en försämring mot budget med 
5,8 mnkr än vad som aviserades när budgeten sattes 
den 28/4.  
 

Budget 

2015

Prognos 

2016

Prognos 

2017

Prognos 

2018

Prognos 

2019

Enligt rikets prognos  och

fastställt antal invånare 1 nov 10 204 10 331 10 492 10 666 10 814

Egna budgetantaganden 10 200 10 220 10 220 10 240 10 250

Förändring budget/utfall 1 nov 26

Förändring budget/budget mellan år 10 20 0 20 10

Befolkningsprognos 2016-05-18 10 252
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Skattetillväxten för 2018-2019 beräknas minskas 

drastiskt till ca 2,2 % per år.  

9.5.1 Kostnadsutjämning och generella 

statsbidrag 

Statens satsning – 10 miljarder. 
Av de aviserade 10 miljarderna tilldelas Munkedal 13,1  
mnkr. Dessa ingår inte i anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning än. Därför redovisas 

dessa på en separat rad i tabell ”skatteintäkter över 
tid”.   
 
Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas 
på samma sätt som via det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet(kronor per invånare) dels med en 
fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande 
och nyanlända.  

Utfall givet samma 
underlag åren 2018-2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Enligt flyktingvariabler 11,2 10,7 7,6 4,6 0 
Enligt 
befolkningsfördelning 2,1 2,2 3,6 5,1 7,3 

Totalt 13, 4 12,9 11,3 9,7 7,3 

 
Från år 2021 kommer hela tillskottet ska ligga i 
anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen 
som generellt statsbidrag. Dessa ingår inte i anslaget 

för kommunalekonomisk utjämning.  
 
Kostnadsutjämning 
SKL har gjort en preliminär beräkning av 2017 års 
kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat underlag 
från Statistiska centralbyrån (SCB).  
 
För Munkedals del förbättras prognosen för 
konstadsutjämningen med 578 kr/ inv. vilket innebär 
ett ökat bidrag i kostnadsutjämningen med 5,9 mnkr för 
2017 och framåt. Främst är det ersättningen för 
gymnasieskola och äldreomsorg som ö kat.Bidraget 

totalt för kommunen är skillnaden mellan kommunens 
så kallade standard/strukturkostnad och den 
genomsnittliga strukturkostnaden för riket. 
 
Sammanställning avvikelse från riket (ersättning kr/inv. 
uppräknade delar 2016 jämfört med 2017 se tabell).  
 

STANDARDKOSTNAD UPPRÄKNAD 
(kr/inv.) 2017 2016 Diff. 
2016 JÄMFÖRT MED 2017 
Munkedal 1 541 963 578 
FÖRSKOLA -970 -993 23 
GRUNDSKOLA -69 16 -85 
GYMNASIESKOLA 1 210 843 367 
IFO -1 016 -1 045 29 
ÄLDREOMSORG 3 151 2 891 260 
BEFOLKNINGSFÖRÄNDR -7 -25 18 

KOLLEKTIVTRAFIK 80 76 4 
BARN MED UT. BAKGRUND -135 -114 -21 
BEBYGGELSESTRUKTUR -316 -318 2 
LÖNEUTJÄMNING -387 -370 -17 
DÄRAV NPI 0 2 -2 

 
Preliminär LSS-utjämning 2017 
Även ny prognos för utfallet i LSS-utjämningen 2017 
har gjorts som baseras på 2015 års ekonomiska utfall 
för de flesta kommuner. Beräkningarna grundar sig på 
följande förutsättningar: Antalet LSS-insatser per den 1 
oktober 2015 enligt uppgifter från Socialstyrelsen. 
Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i 
oktober 2015 enligt uppgifter från Försäkringskassan. 
Munkedal har även fått ökat bidrag i LSS utjämningen 
då standardkostnaden är högre i Munkedal än i riket per 
invånare med 184 kr/inv. vilket innebär ett bidrag med 

1,9 mnkr. En förbättring jämfört med föregående år 
med 1,5 mnkr. 
 

Kr/inv. År 2017 
Riket 4 604 

Munkedal 4 788 
avvikelse 184 

 
Skattetillväxt 2018-2019 
Skattetillväxten för 2018-2019 minskar drastiskt till ca 
2,2 % per år. Den aktuella prognosen innebär en 
kraftig nedrevidering jämfört med den prognos som 

SKL publicerade i februari (Cirkulär 16:07).  
 
Att skatteunderlagstillväxten avtar efter 2017 beror till 
stor del på att arbetsmarknadsläget leder till svagare  
sysselsättningstillväxt. Dessutom upphör 
grundavdragen att bidra till ökat skatteunderlag, 
eftersom våra beräkningar på ett par års sikt utgår från 

att de stiger i samma takt som taxerad inkomst. 
 

Det beror på att SKL:s nuvarande beräkningar utgår 
från att arbetsmarknaden når balans år 2019 på en  
 
lägre sysselsättningsnivå än vad vi räknade med i 
februari. Detta är en följd av att Statistiska 
Centralbyråns nya befolkningsprognos visar mindre 
ökning av befolkningen i arbetsför ålder än deras förra 
prognos, som låg till grund för beräkningarna i februari. 
Detta innebär att skattetillväxten 2018-2019 inte 
kommer att räcka fullt ut till avsättningar för pris – och 
löneökningar. 
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Skatteintäkter över tid   

9.6 Avsättningar  

Totalt för löne- och prisuppräkning samt 

kapitalkostnader är avsatt 17,5 mnkr.  

 
Löneökningar 
SKLs bedömning, cirkulär 16:17, visar att 
löneökningarna i riket ligger på ca 3,4 procent för år 
2017. Gjorda beräkningar för avsättning till tillsvidare 
anställdas löneökningar utgår från den lönestrategi 
kommunen antagit, centrala avtal och den 
omvärldsbevakning som gjorts. Avsättning för tillsvidare 
för år 2017 är 3,4 procent (12,5 mnkr) där även 
prioriteringar ingår. Beräkningen utgår från 2016 års 

beräknade lönenivå. Dessa avsättningar ligger centralt 
och fördelas ut när faktiska utbetalningen sker som ett 
kommunbidrag. Skulle avtalen ändras eller på något sätt 
överstiga det avsatta medlen för löneökning får 
nämnderna själva finansiera detta. Avsättning för tim och 
ob-ersättning beräknas också. Där en avsättning har 
gjorts med 0,760 mnkr för tim och familjehem. Ingen 
avsättning för Ob-ersättning då ingen aviserat höjning 
har skett. 

 
Prisökningar 
Bedömningen för kommande år baserar sig på 
timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt 
SKL:s prognos (dock justerad för den statliga 
lärarlönesatsningen),och beslutade förändringar av 
arbetsgivaravgifterna. För 2016 och 2017 påverkar 
lärarlönesatsningen PKV (prisindex för kommunal 
verksamhet) med 0,3 procentenheter per år, SKL räknar 
även med högre pensionskostnader framöver.  
 
För budgetåret finns 2,3 mnkr avsatt för att kompensera 

indexökningar. Kostnader som inte täcks inom avsatt 
pott får varje nämnd finansiera inom sin ram. 

 
Kapitalkostnader 
Avsättningen för utökade kapitalkostnader beräknas till 
1,5 mnkr avseende investeringar ca 30 mnkr. De  
investeringarna utöver de 30 mnkr finansieras inom 
verksamhetens driftkostnad och kompenseras inte 
centralt. 

9.7 Ersättning ökade kostnader asyl  

Under 2015 och 2016 ersattes kommunen med 20,7 
mnkr för ett stort mottagande av asylsökande och 
ensamkommande. Satsningen upphör 2017. 

9.8 Kommunfullmäktiges förfogande  

2,3 mnkr har varit avsatt till Kommunfullmäktiges 
förfogande för att parera skatteintäktsprognoserna. Av 
dessa medel har 0,5 mnkr varit öronmärkta för Projekt 
Klara. Inför 2017 upphör projektet och anslaget uppgår 
till 1,8 mnkr.  
 
KF förfogande föreslås ökas med det extra statsbidrag 

samt förbättrad skatteprognos 15,6 mnkr. Denna post 
minskas med 6 mnkr som föreslås flyttas till 
kommunstyrelsens ram som en utökad ram för 
avdelningen Individ och familjeomsorg.   
År 2017 

KF förgogande     1,8 

extra statsbidrag 13,1 

öka skatteprognos april 8,9 

återbet res, öka kb KS -6,34 

IFO tilläggsanslag -6 

Öronmäkta Dingle naturgymnasium 0,6 

Totalt KF förfogande 10,86 

 
Detta för att parera kommande kostnader avseende 

integration samt buffert för ökade kapitalkostnader för 
bla. Äldreboende men även för osäkerheten och den 
aviserade minskningen av skattetillväxten 2018-2019. 
 
Under åren 2018- 2019 kommer inte skattetillväxten att  
kunna kompensera för de lön – och prisavsättningar som 
krävs som motsvarar 4,2 mnkr.  
 
Öronmärka 0,6 mnkr ur anslaget till 
Kommunfullmäktiges förfogande för kostnader som 
uppstår och inte är kända i dagsläget för Dingle 
naturgymnasium. 

9.9 Kommunstyrelsens förfogande  

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande uppgick 
ursprungligen till 11,8 mnkr. Inför 2016 tilldelades 
kommunstyrelsen en ökning av ram med 1,9 mnkr. Av 
dessa var 1,1 mnkr en tillfällig ökning. Denna ökning ska 
återföras anslaget 2018. Under 2016 har 4,6 mnkr 
ytterligare tillförts kommunstyrelsens verksamheter, 
samtliga är nivåhöjande. Kvar finns 2016 5,3 mnkr. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-14§183 att 
kommunstyrelsen tillförs 0,467 mnkr för skolmåltider 
under 2017. Det innebär att inför 2017 återstår 4,86 
mnkr.

Belopp i Mnkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Budget  

2017 
Plan  

2018 
Plan  

2019 
Skatteintäkter 404,6 409,5 443,6 458,5 472,3 487,3 
Inkomstutjämn.bidrag 147,3 114,8 121,1 126,2 129,0 130,6 
Kostnadsutjämning   6,8 9,9 15,7 15,8 15,8 
Regleringsbidrag/-avgift   0,9 -2,4 -2,5 -5,1 -7,9 
Strukturbidrag   1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning   -1,6 0,4 1,9 1,9 1,9 
Summa intäkter 551,9 531,4 573,7 599,8 613,9 627,8 
Fastighetsavgift   20,2 20,2 19,5 19,5 19,5 
Summa skatter inkl fastavg. 551,9 551,6 593,9 619,3 633,4 647,3 
Aviserat generellt bidrag*       13,1 13,1 13,1 

Summa intäkter 551,9 551,6 593,9 632,4 646,5 660,4 

Förändring i % skatter och bidrag 
SKL 

3,4% 6,8% 7,7% 6,5% 2,2% 2,1% 

Förändring i mnkr   34,9 42,3 38,5 14,0 13,9 
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10. Drift och investeringsredovisning 
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk 

hushållning. 

10.1 Ekonomiska ramar nämnder (Kommunbidrag)  

 Budget Budget Plan Plan   

Nämndernas ram, mnkr 2016 2017 2018 2019 
Föränd 
2017* 

Kommunstyrelsen  567,482 590,228 582,183 566,216 22,747 

ej utfördelat (succesivt återställning 
resultat)   0,000 -1,900 -3,900 0,000 

Anpassning nybyggnation     -6,145 -20,112 0,000 

varav till KS förfogande  5,335 4,868 5,968 5,968 -0,467 

Byggnämnden  2,005 2,012 2,012 2,012 0,007 

Lönenämnd 2,617 2,564 2,564 2,564 -0,053 

Kommunfullmäktige 0,897 0,901 0,901 0,901 0,004 

Revisionen 0,729 0,741 0,741 0,741 0,012 

Överförmyndarnämnden 0,910 0,960 0,960 0,960 0,050 

Valnämnden 0,010 0,010 0,410 0,010 0,000 

Summa nämnder 574,650 597,417 589,771 573,404 22,767 

 
Förändringar 2016 
Under 2016 ökades nämndernas ramar (främst 
Kommunstyrelsens) med totalt 34,8 mnkr, varav 16,6 
mnkr i versksamhetsökningar. Resterande medel som 
tilldelats är kompensation för pris-och löneökningar 
samt kapitalkostnader.  
 
I KS förfogande fanns under 2016 11,8 mnkr. Utdelning 
har skett till Kommunstyrelsen i form av utökat 
kommunbidrag för verksamhetsutökning med 6,5 mnkr. 
Återstår för 2017 är 4,86 mnkr. En återbetalning till KS 

förfogande av 1,1 mnkr kommer att ske 2018 från 
sektor Omsorg. 
 
Tillkommande förändringar 2017 
Då budgetramar för 2017 redan är fastställda av 
kommunfullmäktige innebär det att övriga tillkommande 
förändringar måste hanteras inom ram. 
Kommunsstyrelsens kostnader har de två senaste åren 
överskridit budget. Inför budget 2017 är uppdraget att 
ekonomi och verksamhet ska vara i balans. Detta 
uppdrag åligger kommunchefen.  
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
utöka ramen för att täcka kostnader för lokaler,  
utökning av föreningsbidrag samt utökning av Individ 
och familjeomsorgens ram på totalt 10,816 mnkr. 
Resterande utökning är kompensation för pris och 
löneökningar för 2017.  
Ramen för Miljönämnden justerats inför 2017 och 
minskar Kommunstyrelsens ram med 0,172 mnkr. 
Totalt utökning för kommunstyrelsen är 22,747 mnkr. 
  
Finansiering av detta är att nyttja en del av det generella 
statsbidraget från regeringen för flyktingsituationen på 

13,1 mnkr och den förbättrade skatteprognosen på 8,9 
mnkr.  
 
Lönenämnden har en anpassning på 0,053 mnkr där 
systemkostnaderna ska minskas.  
 
Överförmyndarnämnden får en utökning med 0,026 
mnkr. 
 
Byggnadsnämnd samt övriga nämnder har oförändrad 
ram under 2017, men kompenseras med pris och 

löneökningar varje år. 
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Ramförändringar över tid nämnder 

Ramförändringar  2016 2017 2018 2019 

          

Ram Nämnder 574,650 597,417 589,771 573,404 

Ramändring totalt 34,889 22,767 -7,645 -24,412 

          

Kommunstyrelsen totalt 567,482 590,228 582,183 566,216 

Ramändring 34,791 22,747 -8,045 -24,012 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 14,240 15,869 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)  -0,001 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 16,615 10,816 4,877 5,977 

Tillfällig KB migration /Succesiv återställande av resultat 3,937 -3,937 -1,900 -3,900 

Ökade driftkostnader kapitalkostnader investering   0,000 -6,145 -20,112 

          

Kommunledningskontor ram 45,601 58,458 59,558 59,558 

Ramändring -2,077 12,858 1,100 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 2,740 9,852 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -7,915 3,733 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) -2,606 -0,368 0,000 0,000 

Tillfälligt KB migration 0,359 -0,359     

KS förfogande 5,344 4,877 5,977 5,977 

         

Sektor Omsorgs ram 224,642 224,931 223,831 223,831 

Ramändring 14,830 0,289 -1,100 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 5,831 3,334 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 0,769 -6,696 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 6,053 5,830 -1,100 0,000 

Tillfälligt KB migration 2,179 -2,179     

          

Sektor barn o Utbildnings ram 206,904 207,087 207,087 207,087 

Ramändring 20,723 0,183 0,000 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 4,229 2,371 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 8,426 -1,239 0,000 0,000 

Tillfälilgt kb migration 1,399 -1,399     

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 6,669 0,450 0,000 0,000 

          

Sektor Samhällsbyggnads ram 90,335 99,752 99,752 99,752 

Ramändring 1,315 9,418 0,000 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 1,440 0,312 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -1,281 4,202 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 1,155 4,904 0,000 0,000 

          

Byggnadsnämndens ram 2,005 2,012 2,012 2,012 

Ramändring 0,025 0,007 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 0,025 0,007 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 0,000 0,000 0,000 0,000 

          

Lönenämndens ram 2,617 2,564 2,564 2,564 

Ramändring 0,072 -0,053 0,000 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 0,118 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) -0,046 -0,053 0,000 0,000 

          

Smånämnder 2,547 2,613 3,012 2,612 

Ramändring 0,001 0,066 0,400 -0,400 

Kommunfullmäktige 0,897 0,901 0,901 0,901 

Revisionen 0,729 0,741 0,741 0,741 

Överförmyndarnämnden 0,910 0,960 0,960 0,960 

Valnämnden 0,010 0,010 0,410 0,010 

 
Inför 2017 har det skett en del omorganisation inom verksamheterna. Främst flytt av bemanningsenheten, 
kostverksamhet i Hedekas, Biståndsenhet, lokalhyror och lokalvård.
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10.2 Resultatbudget  

 

  Budget Budget Budget Plan Plan 

Mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamheterna intäkter 91,9 92,8 93,770 94,7 95,7 

Verksamheternas kostnader -618,8 -649,7 -683,686 -694,2 -704,9 

Avskrivningar -17,0 -20,0 -23,459 -23,8 -25,2 

Verksamhetens nettokostnad -543,846 -576,894 -613,375 -623,308 -634,454 

            

Skatteintäkter 409,5 443,6 458,528 472,323 487,3 

Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 142,1 150,3 173,912 174,149 173,030 

Finansiella intäkter 0,2 0,050 0,070 0,400 0,400 

Finansiella kostnader -6,6 -5,626 -6,577 -10,152 -12,470 

Skatter och finansnetto 545,2 588,3 625,933 636,7 648,3 

            

Budgeterat resultat 1,39 11,4 12,6 13,4 13,8 

*Satsning flykting 13,1 mnkr i statsbidrag 2017 ingår. Avsatt till KF förfogande under 2017 

 

Resultaträkning 
Kommunen budgeteterar 2017 ett resultat på 12,6 
mnkr. Finansiella målet är 2 % av skatter och bidrag 
och är 12,6 mnkr. 
 
Det ökade statsbidraget samt den förbättrade 
skatteprognosen innebär att 17,4 mnkr är frigjorda. 
Dessa läggs till  KF förfogande. Inför revidering av MRP 
2017 2017-03-01 så föreslås 6 mnkr tas från KF 

förfogande till kommunstyrelsens ram och avdelning 
individ och familjeomsorgen. Detta innebär att 
förfogandeposten är minskad med 6 mnkr. 
 
Detta för att parera kostnadsökningar avseende 
integration, ökade  kostnader byggnation av 
äldreboende, osäkerheten i skatteintäktsprognosen 
framöver. 
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10.4 Ekonomisk sammanställning 10 års översikt 

I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska utveckling och ställning och planerade utvecklingen under en 

tio-årsperiod. Redovisas gör resultaträkningen och balansräkningen för kommunen samt väsentliga nyckeltal.  

Revidering soliditesmål 4,3 mnkr i amortering 2017-2019. 

  Resultaträkning         
  Utfall Utfall Utfall Utfall  Utfall Utfall Budget  Budget  Plan Plan 
(Belopp i mnkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
                      
Verksamhetens intäkter 108 101 123 105 116 127 93 94 95 96 
Verksamhetens kostnader -540 -552 -581 -584 -629 -656 -652 -683 -694 -705 
Avskrivningar -20 -22 -19 -16 -17 -19 -17 -24 -24 -26 
Verksamhetens 

nettokostnader -452 -473 -477 -495 -530 -548 -576 -613 -624 -635 

                      

Skatteintäkter 360 368 371,0 383 392 405 444 458 472 487 
Generella statsbidrag och                     
utjämningsbidrag 119 117 121,4 125 141 145 150 174 174 173 
Avgifter utjämningssystemet         -1 2         
Finansiella intäkter 2 1 2 3 3 2 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -11 -6 -6 -6 -7 -5 -7 -7 -11 -13 
Resultat före extraordinära 

poster 19 7 11 11 -2,0 1 11,4 12,6 12,8 12,9 
                      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0,0 -1 0 0 0 0 
Årets resultat 19 7 11 11 -2,0 0 11,4 12,6 12,8 12,9 
                
Balansräkning Balansräkning         
(Belopp i mnkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
                      
Anläggningstillgångar 384 378 382 388 386 420 437 464 580 672 
Omsättningstillgångar 97 113 118 123 129 129 129 129 129 129 
Summa tillgångar 480 491 500 511 515 549 566 593 709 801 
                      
Eget kapital 164 171 182 192 190 191 202 215 228 241 
Skulder 316 320 317 319 325 358 363 378 481 560 
Summa skulder 480 491 500 511 515 549 566 593 709 801 

                      

  Nyckeltal kommunen         

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kostnader/intäkter                     

Årets resultat per invånare, kr 733 1860 706 1046 -186 17 1115 1228 1250 1256 
Resultat enligt balanskrav 10 2 10 12 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnadsandel av skatter                      
och statsbidrag, % 95 98 97 97 99 100 97 97 96 96 
Kassalikviditet 56 63 46 40 79 68         
Långsiktig 
betalningsförmåga                     
Soliditet, % 34 35 36 38 37 35 34 34 31 30 
Soliditet inkl. ansv.förb., % -12 -15 -11 -12 -10 -7,5 -4 -1,2 1,4 3,5 
Låneskuld                     
Låneskuld, mnkr 188 205 205 205 205 217 226 229 329 398 

Investeringsverksamhet                     

Nettoinvestering 27 20 33 36 24 41 40 47 134 111 

Självfinansieringsgrad % 144 144 93 74 63 63 85 77 28 35 

Resultat                     

Årets resultat 19 7 11 11 -2,0 0,0 11,4 12,6 12,8 12,9 

Årets resultat / skatteintäkter 

och generella statsbidrag (%) 4,0% 1,5% 2,3% 2,1% -0,4% 0,0% 2% 2,0% 2,0% 2% 
Kommunens skattesats 22:76 22:76 22:33 22:83 22:83 22:68 23:63 23:63 23:63 23:63 
                      
Invånarantal utfall 31 dec 10 181 10 223 10 173 10 205 10 243 10 205         

Invånarantal 1 nov utfall     

 

10 
187 

 

10 
226 10 204          

Invånarantal 1 nov 

antagande budget       10230 10 190 10 200 10 220 10 220 10 240 10 250 

Diff mot budget       -43 36 4         
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10.5 Investeringsbudget  

Nedan presenteras investeringsbudget 2017, samt plan 
2018-2019.  
Investeringsbudgeten uppgår till 47,1 mnkr. Detta 
beror främst på att ombyggnation brandstation ingår 
med 15  
 

 
 
 
mnkr. Dessa kommer att helt att finansieras av 
externhyra från VGR. Resterande del av av denna 
investering avser kommunal verksamhet och ingår i 
kvarvarande investeringsbudget. Total 
investeringsvolym (exkl. VGRs andel ombyggnad 
brandstationen) 32,2 mnkr. 

Sammanställning 

Mnkr 
Budget 

2017 
Budget 
2018 

plan 
2019 

Kommunstyrelsen 46,4 152,3 111,5 
Kommunledningskontor 3,2 1,6 0,5 

Sektorn för Samhällsbyggnad 41,6 149,3 109,3 

Sektorn för Omsorg ( IFO,Vo,Stöd) 0,8 0,7 1,3 

Sektorn för BoU 0,8 0,7 0,5 

Bygg 0,75 0,75 0,75 

Totalt för kommunen  47,1 153,0 112,2 

Ram för året 30,0 30,0 30,0 

diff -17,1 -123,0 -82,2 
 

Specificering per sektor 

 Budget Plan Plan 
Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 
KONST I OFFENTLIGA MILJÖER  0,100 0,100 0,100 
DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER  0,250 0,250 0,250 
UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,500 0,200 0,100 
UTBYTE PC  1,300 0 0 
Nytt E-handels system 1,000 1,000 0 

Summa Kommunledning 3,150 1,550 0,450 

 

 Budget Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 

ÄO ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL 0,150 0,100 0,100 
GEM INVENTARIER Omsorg 0,450 0,300 0,300 
ÄO LARM 0,100 0,100 0 
Inv MuSoLy Magna Cura 0,100 0 0 
ÄLDREBOENDE FOSS inventarier 0 0 x 

Summa Sektor Omsorg 0,800 0,600 0,500 

 

 Budget Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 

FÖRVALTNINGSLEDNING 5 ÅR 0,800 0,700 0,500 

Summa Barn och Utbildning 0,800 0,700 0,500 
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 Budget Plan Plan 

Nämndernas ram, tkr 2017 2018 2019 
    

Gata/mark 4,300 15,500 5,300 
BELÄGGN O BROARB  0,800 0,800 0,800 
BELÄGGNING MYRBOTTEN 0 0,700 0 
ÅTGÄRDER GATUBELYSN 0,300 0,300 0,300 
KARTA 0,100 0,100 0,100 
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV  0,300 0,300 0,300 
UTB BOSTADS/IND_OM 0,300 0,300 0,300 
HÅBY RONDELL 0 1,500 0 
INDUSTRIOMR SÄLEBY 0 1,000 0 
BOSTÄDER KORPÅS  0 1,000 1,000 
GC-VÄG GLÄBORG                 0 2,000 0 
BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1,000 1,000 0 

GC UTMED STALEVÄGEN 0 1,000 0 
GÅRVIK STRANDZON 0 2,000 0 
GC SALTKÄLLAN 0 0,500 0 
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS 0 0,500 0 
OFFENTLIG TOALETT 0 0 1,000 
SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER 0,500 0,500 0,500 
BUSSTATION JVG 0 1,000 0 
UTBYGGNAD BOSTADSOMRÅDE(TEGELVERKET) 1 ,000 0 0 

UTBYGGNAD BOSTADSOMRÅDE(BERGSÄTER) 0 1,000 
                         
1,000 

    

Fastigheter 36,250 132,750       102,900 

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,400 0,400 0,400 
OMB KOMMUNALA FASTIGHETER 0,800 0,800 0,800 
FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN 0,100 0,100 0,100 
KÖK CENTRUMSKOLAN/FÖRSKOLA 2,500 17,500 0 
KÖK KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA 2,350 2,350 0 

GÅRVIK TOALETT  0 0,500 0 
ENGERGIÅTGÄRDER 1,000 1,000 1,000 
ÅTGÄRDER ISHALL 0 0 0 
HANDIKAPPANPASSNING 0,100 0,100 0,100 
ÖNNEBACKA FÖRSKOLA 0 0 0 
SPRINKLER SKOLA/ÄLDREBOENDE 0,500 0 0 
ÅTGÄRDER VÄSSJEGÅRDEN 0,500 0 0,500 
NYTT ÄLDREBOENDE 1,000 100,000 100,000 
ANPASSNING ÄLDREBOENDE ALLEGÅRDEN 6,000 0 0 
SPORTTHALLEN CAFETERIA 0 2,000 0 
MUNKEDALSSKOLANS SKOLGÅRD 1,000 0 0 
TILLBYGGNAD KUNSKAPENS HUS MM 3,000 0 0 

DINGLE NATURBRUKSKOLA 2,000 2,000   
MUNKEDALS BRANDSTATION 15,000 6,000 0 
Städ 200 0,200 0,200 
STÄD ALLMÄNT 0,200 0,200 0,200 
Kost 0,300 0,300 0,300 
KOM KÖK ALLMÄNT 0,300 0,300 0,300 
Park & skog 0,550 0,550 0,550 
REDSKAP 0,300 0,300 0,300 
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0,250 0,250 0,250 
    
Plan och bygg 0,750 0,750 0,750 
DETALJPLANER 0,750 0,750 0,750 

    
Summa Samhällsbyggnad 41,600 149,300 109,250 
    
Summa Kommunen 47,100 153,000 112,200 
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Beskrivning av investeringar per projekt 
 

Kommunledningskontor 3,150 mnkr 
 
Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr): 
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i 
kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s k 1 % 
regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av 

budgetens maxnivå sänks den till 100 tkr. 
 
Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr):  
Investering avser eventuell datautrustning, såsom 
server eller liknande. 
Den ökade antalet datorer och kraven på snabbare 
uppkopplingar tillsammans med att större datamängder 
överförs kräver nyinvesteringar i nätverksprodukter, 
både för luftburen och för trådbunden IT-
kommunikation. Investeringen görs löpande under året 
när behovet uppstår.   
 

Beslutsstöd (0,500 mnkr):  
Investering avser nytt beslutsstödsystem Hypergene, 
införande under 2013-2015. 
 
Utbyte PC (1,300 mnkr):  
Investeringen görs löpande under året när behovet 
uppstår.   
 
Upphandling ekonomisystem/ehandel system (1,000 
mnkr):  
Under 2015 går avtalen avseende e-handelssystem och 

ekonomisystem ut och måste upphandlas. 
Engångskostnaderna i samband med bytet redovisas 
som investeringar. 
 

Sektor Omsorg  0,800 mnkr 
 
Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):  
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 
 
Gemensamma inventarier (0,450 mnkr):  

Investering avser möbler och övriga inventarier till 
äldreboenden(0,350) och inom Stöd (0,100). 
 
Nytt verksamhetssystem (0,100 mnkr):  
Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna 
Cura. 
  

Sektor Barn och utbildning  0,800 mnkr 
Inventarier barn o utbildning (0,800 mnkr):  

Komplettering av möbler och andra inventarier till 
Önnebacka förskola, tre nya avdelningar 0,300 mnkr. 
 
Fortsatta investeringar för ljuddämpande insatser på 
förskolor 0,050 mnkr/år 
 
Kompletterande reinvestering möbler på olika 
förskolor, skolor, bibliotek och fritidsverksamhet. 
0,250 mnkr/år 
 
Högtalaranläggningar på de skolor som saknar detta. 
Led i handlingsplan efter risk- och sårbarhetsanalys 

efter skolmassaker i Trollhättan, 0,200 mnkr/år 

 

Sektor Samhällsbyggnad 41,6 mnkr 

 
 

Gata mark 4,300 mnkr 

 
Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och 
anläggningar 
 
Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):  
Mindre åtgärder för att spara energi och höja 
säkerheten i gatubelysningsanläggningarna 
 
Karta (0,100 mnkr):  
Ny framtagning av grundkarta för nya områden 
 

Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):  
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc. 
 
Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr) 
Medel för mindre åtgärder. 
 
Bro bruksvägen /älven (1,000 mnkr): 
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick 
och behöver renoveras 
 
Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):  

Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar 
även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka 
bidrag 
 
Busstation JVC (0 mnkr) 
Bortprioriterad (1,000 mnkr) flyttas till 2018. 
Konsekvensen är att tillgängligheten inte förbättras. 
Statsbidrag söks med samma summa. 
 
Utbyggnad bostadsområde Tegelverket (1,000 mnkr) 
Intresse finns att uppföra bostäder på Tegelverket. 
Kommunen anlägger gata mm och Munkedal Vatten AB 

va-ledningar. Totalt finns 28 byggrätter i området. 
 
Utbyggnad bostadsområde Bergsäter (0 mnkr) 
Bortprioriterad (1,000 mnkr). Flyttas ett år. 
Konsekvensen är att det inte finns några lediga 
villatomter i västra Munkedal. 
 
Fastighet 36,750 mnkr 
 
Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra 

säkerheten i kommunala lokaler. 
 
Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):  
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter 
verksamheters behov. 
 
Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):  
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i 
byggnaderna. 
 
Ombyggnad Centrumskolan kök/förskola (2,5 mnkr):  
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök 

enligt KF:s beslut samt nybyggnad av förskola.  
Bortprioritering 7,5 mnkr år 2017. Senareläggs till 2018 
17,5 mnkr. Konsekvensen är att ombyggnaden av köket 
senareläggs. Förskoleutredningen uppdateras för att se 
om utredningens slutsatser består. 
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Kök Kungshöjdens förskola (2,350 mnkr):  
Upprustning och modernisering av kök. 
Bortpriorioriteras med 2,350 mnkr år 2017. 
Senareläggs till 2018. Konsekvensen är att 
ombyggnaden senareläggs 
 
Energiåtgärder (1,000 mnkr):  
Åtgärder på kommunala fastigheter. 
 
Handikappanpassning (0,100 mnkr):  
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.  
 

Sprinkler skola/äldreboende (0,500 mnkr):  
För ökad säkerhet. Installation av sprinkler för att öka 
säkerheten i verksamheterna 
 
Åtgärder Vässjegården (0,500 mnkr):  
Nödåtgärder för ökad hygien och säkerhet. 
 
Nytt äldreboende (1,000 mnkr):  
Projektering påbörjas för fler boendeplatser inom 
Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum. 
Bortprioritering 9,000 mnkr för 2017. Senareläggs till 

2018. Konsekvensen är små och påverkar möjligen 
processen marginellt. 
 
Anpassning äldreboende Allégården (6,000 mnkr):  
6-7 nya boendeplatser på Allégården. Rehab får flytta 
till andra lokaler. 
 
Munkedalsskolans skolgård (1,000 mnkr):  
Skolgården är sliten och behöver fräschas upp. 
 
Tillbyggnad Kunskapens hus (3,00 mnkr):  
Verksamheten ökar i Kunskapens Hus och vsh är 

trångbodd. Ytterligare lokaler behöver tillskapas för att 
vsh ska fungera bättre. 
 
Dingle naturbruksskola ombyggnation (2,000 mnkr) 
Lokalanpassningar kommer att behöva göras för såväl 
kommunala verksamheter som externa hyresgäster. 
 
Munkedals brandstation (15,000 mnkr) 
Total investering 21 mnkr varav 15 mnkr under 2017. 
Kapitalkostnaderna finansierat till 90 % av extern 
hyresgäst som även betalar driftskostnaderna för 

lokalerna. Lokalerna utökas för ambulansens behov. 
 
Städ 
Städ allmänt (0,200 mnkr): 
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver 
bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. 
 
Kost 
Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök. 
 
Park & Skog 0,550 tkr 

Redskap (0,300 mnkr):  
Löpande inköp av gräsklippare mm 
 
Div. bad (0,50 mnkr):  
Åtgärder vid och material till badplatser mm 
 

Byggnadsnämnd 
Detaljplaner (0,750 mnkr):  
Kommunala detaljplaner för verksamheter.  
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11. Nämndsredovisning 

 

11.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsbeskrivning  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
förvaltningsorgan. Den har ett särskilt ansvar för 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Styrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. Ansvarar för frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. Styrelsen ska enligt kommunallagen 
lägga förslag till beslut i alla ärenden som ska behandlas 
av kommunfullmäktige, om inte någon annan nämnd 
har gjort det. 
Kommunstyrelsen ansvarar vidare för den översiktliga 
planeringen av användning av mark och vatten, 
bostadspolitiken samt utveckling av samhällsbyggandet 

i övrigt. 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av den 
kommunala demokratin 

 

Beskrivning av nämndens verksamhet 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all 
verksamhet och är också anställningsmyndighet för all  

 

kommunal personal (oavsett var i organisationen de 
befinner sig). Till stöd i sitt arbete har kommunstyrelsen 
en förvaltning bestående av kommunchef, tre 
verksamhetssektorer, Barn och Utbildning, Omsorg och 
Samhällsbyggnad samt ett kommunledningsstab. 
Kommunchefen har helhetsansvar för kommunens 

verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen andel av kommunens budget är 98,8 
% resterande andel finns inom Byggnadsnämnd, 
Lönenämnd samt smånämnder.  

 

 
 

Ekonomisk översikt  

 Budget Budget Plan Plan Plan       

Nämndernas ram, 

mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 
Föränd 
2017* 

Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Kommunstyrelsen  567,482 590,228 582,183 566,216 566,855 22,747 -8,045 -15,967 
ej utfördelat (succesivt 
återställning resultat)   0,000 -1,900 -3,900 -3,900 0,000 -1,900 -2,000 

Anpassning nybyggnation     -6,145 -20,112 -19,473 0,000 -6,145 -13,967 

Kommunledningskontor  45,601 58,458 59,558 59,558 59,558 12,858 1,100 0,000 

varav till KS förfogande  5,335 4,868 5,968 5,968 5,968 -0,467 1,100 0,000 

Sektor för 
Samhällsbyggnad 90,335 99,752 99,752 99,752 99,752 9,418 0,000 0,000 
Sektor för Barn- och 
utbildning 206,904 207,087 207,087 207,087 207,087 0,183 0,000 0,000 

Sektor Omsorg varav 224,642 224,931 223,831 223,831 223,831 0,289 -1,100 0,000 
Inom kommunledningskontoret ligger utbetalningarna till Räddningstjänst, IT-nämnd och Miljönämnd samt pott för löneökning. 

  

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens verksamhet är i huvudsak 
finansierad av kommunbidrag till det kommer ex 
äldreomsorgs- och barnomsorgsintäkter. De senaste 
åren har skett en ökning av finansiering genom riktade 
statsbidrag. Styrelsens kostnader har de två senaste 
åren överskridit budget. Inför budget 2017 är uppdraget 
att ekonomi och verksamhet ska vara i balans.  
 
Kommunstyrelsen har de senaste åren visat på en 
obalans gentemot budget. Detta trots en ökning av 

anslag samt ökade intäkter framförallt från 
Migrationsverket.  
 

Förvaltningen har nu arbetat fram åtgärder. Dessa 
åtgärder ligger dels inom linjen för kommunchefens 
verkställighet och dels av politiska beslut. Förslagen är 
framskrivna utifrån vilken hemtagningseffekt som 
beräknas för respektive år. Totalt uppgår åtgärderna i 

planen till 12,85 mnkr som helårseffekt för 2018. Till 
varje åtgärd finns en risk- och konsekvensbeskrivning.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-09 §167 var: 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

åtgärdsplanen med undantag av punkten musikskola.  

 Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda 
möjligheterna att utveckla musikskolan i samverkan 
med skolan, se över alternativa driftsformer och i 
denna ta hänsyn till Kulturskoleutredningen och 
utreda de ekonomiska konsekvenserna samt 

återkomma till kommunstyrelsen med förslag till 
beslut.  
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 Kommunstyrelsen noterar kommunchefens åtgärder 
för ekonomi och verksamhet i balans.  

 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva det s.k. 13-
punktsprogrammet.  

 
Förändringar 2016 
Under 2016 ökades nämndens ram med totalt 34 mnkr, 
varav 16,6 mnkr i versksamhetsökningar pga. av de 
obalanser som fanns inom nämnden.  
Resterande del av de 34 mnkr är kompensation för pris-
och löneökningar samt kapitalkostnader till nämnden. 
 
I KS förfogande fanns under 2016 11,8 mnkr. Utdelning 
har skett till Kommunstyrelsen i form av utökat 
kommunbidrag för verksamhetsutökning med 6,5 

mnkr.(Tilläggsanslag 3,8 mnkr BUN, 1,1 mnkr 
socialsekreterare tillfällig, 0,8 mnkr chef sektor Omsorg, 
0,8 mnkr ökat fastighetsunderhåll inom 
Samhällsbyggnad.)  
 
En återbetalning till KS förfogande av 1,1 mnkr kommer 
att ske 2018 från sektor Omsorg. 
 
Förändringar 2017 
I och med antagande av nytt styr- och ledningssystem 
infördes två-årsramar. Det innebär att styrelsens ram 
för budget 2017 redan är beslutad. Det innebär det att 

övriga tillkommande förändringar som sker inom 
nämnden måste hanteras inom ram. En utökning av 
kommunstyrelsens ram har skett med totalt 22,7 mnkr 
varav 10,8 mnkr är en nettoutökning av verksamhet. 
Främst för lokaler,  utökning av föreningsbidrag samt 
utökning av ram inom individ och familjeomsorgen. 
Resterande utökning är kompensation för pris och 
löneökningar för 2017.  
 
2016-12-14§183 beslutades en ökning med två kr per 
måltid och skulle finansieras genom KS förfogande. Det 
som återstår av KS förfogande är för 2017 är 4,86 mnkr. 

 
Finansiellt effektiviseringsmål mot individ och 
familjeomsorgen. 

Verksamhetens nettokostnad för individ och 
familjeomsorgen ska minska. Utgångsvärde 2015 51,6 
mnkr. År 2017: mindre än 51,6 mnkr. 

 
Ramen för Miljönämnden justerats inför 2017 och 
minskar Kommunstyrelsens ram med 0,172 mnkr.  
 

Förändringar inom Kommunstyrelsens ram 2017 

Öka föreningsbidrag till föreningar BUN 0,500 

Lägre behov (Skolbarnsomsorg gällande barn 
inom LSS som är över 12 år. BUN 

-0,113 

Minska Barn och Utbildnings ram för 1,0 åa 
stödteam (Avveckla stödteam)  

-0,600 

Utökning ram för lokaler SB 5,400 

Minskad ram Miljönämnd -0,172 

Utöka ram Individ och familjeomsorg 6,000 

Försäljning Fisketorps skola -0,200 

Öka lunchpriset med 2 kr ökad ram till Kost 0,467 

Öka lunchpriset med 2 kr finansieras genom KS 
förfogande 

-0,467 

Summa utökning KS 10,816 

 
Inför budget 2017 har inte tagits hänsyn till utredning 
om nytt äldreboende. Nytt äldreboende samt 
ombyggnationer av befintliga beräknas kosta 220 mnkr. 

Detta strategiska beslut föreslås hanteras i en särskild 
process samt tillkomma i budgetprocess 2018-2019.   
 

Investeringsbudget  

Mer specificerad se investeringsavsnittet. 

 
Detaljer och konsekvensbeskrivningar finns i 

Kommunstyrelsens budgetskrivelse Dnr KS 2016-114 
antagen 2016-05-25 §95. 

Kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning 

Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga 
planer. Nämnden ska också fördela resurser samt sätta 
mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de  
ekonomiska ramarna och de av kommunfullmäktige 
fastställd målen.  
 
Kommunstyrelsens resultatmål utgår ifrån de av 

kommunfullmäktige antagna inriktningsmål. 
Resultatmålen är delmål för att nå inriktningsmålen. 
Nedanstående resultatmål är fastställda för budget 
2016-2017.  

Resultatmål 
Kommunstyrelsen har antagit 36 resultatmål utifrån 
kommunfullmäktiges 9 inriktningsmål. Redovisning 
sker per sektor nedan. Revidering av resultatmålen för 
budget 2017 innebär att två inriktningsmål tas bort 
och även de resultatmål som är kopplande till dessa. 
Det är inriktningsmål åtta och nio samt ett och två 
som formuleras om och resultatmål läggs till inom 
inriktningsmål två. 

 
1. Inriktningsmål: Yttersta vikt att barnkonventionen 

implementeras i all kommunal verksamhet, likväl 
jämställdhet, integration och solidaritet. 
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen. (ur 
folkhälsoplanen) 
 

2. Inriktningsmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla 

kommunala beslut. Nytt 2018-2019: Implementera 

de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i 

verksamheten antagna av kommunfullmäktige 

2016-06-08 §38  

8. Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat 
med delaktighet, jämställdhet och mångfald 

 
9. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och 

regelbundet följas upp. Antagna policydokument 
revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år. 

 
Kvarstår är inför 2017 är sju inriktningsmål varav 2 är 
omformulerade. 31 resultatmål kvarstår under 2017. 

Investering, mnkr 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

 46,9 152,3 111,5 

Summa 46,9 152,3 111,5 

Avgår extern finansiering 
Brandstation -15,0   

Summa  31,9   

Ram för året 30,0 30,0 30,0 

Diff. -1,9 -122,3 -81,5 
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Kommunledningsstab 
För kommunledningsstaben är 15 resultatmål beslutade med utgångspunkt från 6 av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Verksamheten har utarbetat verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-2017. 
 

1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen 

1.1  Resultatmål: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Ta fram kommunövergripande plan för arbetet med barnkonventionen X       

Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser politisk nivå X       

Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser tjänstemannanivå X       

Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser X       

Andel beslut där barnchecklista beaktats     100%   

Andel beslut där barnkonsekvensanalys har använts (utifrån barnchecklistan)     100%   

 

1.2  Resultatmål: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala 

processer År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Utbildning i social hållbarhet, folkhälsa och kommuninvånarnas hälsoläge för 

att skapa en gemensam kunskapsbas (politiker och tjänstemän) 
X       

Utbildning i konsekvensbeskrivning av folkhälsa i tjänsteskrivelser 
(tjänstemän) 

X       

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av folkhälsoperspektivet i 
tjänsteskrivelser 

    100%   

 

Miljömålen flyttas 2017 till Samhällsbyggnad. 

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten antagna av kommunfullmäktige 2016-
06-08 §38 

2.1  Resultatmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

I mallen för tjänsteskrivelse ska ett förtydligande göras av miljöaspekterna X       

Utbildning för tjänstemän som skriver tjänsteskrivelser om hur man tolkar 
miljöaspekter i tjänsteskrivelse X     

  

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av miljöaspekten i tjänsteskrivelser     100%   

  
 

Näringsliv och arbete 

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling 

5.1  Resultatmål: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som 

attraktivt besöksmål År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Färdigställd handlingsplan  -   1   

 
5.2  Resultatmål: Utveckla servicekontorets verksamhet År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Utbildningstillfällen för servicekontorets personal   2   1    

 Utvärdering av verksamheten  -   1    

 

5.3  Resultatmål: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Ny näringslivsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 
Kommunstyrelsen 

1   -   

Påbörjat genomförande av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi och 
budgetanslag 

-   1   
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5.4  Resultatmål: Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals 
kommun År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Ny landsbygdsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 
Kommunstyrelsen 

1   -   

Påbörjat genomförandet av handlingsplan kopplad till Landsbygdsstategi och 
budgetanslag 

-   1 
  

 
5.5  Resultatmål: Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Studiebesök tillsammans med kommunens upphandlare för att ta del av goda 
exempel 

2   -   

Reviderad upphandlingspolicy alternativt framtagande av upphandlingsstrategi för 
innovativ upphandling. 

-   1   

 
Fritid och kultur   

7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär och 
god kvalitet 

  

7.3 Resultatmål: Minska droganvändningen  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. 80%       -   

Andel tobaksfria elever i åk 9  80%    -   

 
Tas bort 2017 

Rollen som arbetsgivare 

8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som 
präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald. 

8.1 Resultatmål: Ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan fram till 2018, 
utifrån arbetsmiljöpolicyn År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska ohälsan 
 7 

% 
  5%   

Tas bort 2017 

Styrning och ledning 

9. Inriktningsmål: Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet 
följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var 
fjärde år 

9.1 Resultatmål: Utveckling av policydokument: styr- och ledning samt 
ägarpolicyn År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Skapa förutsättningar för bättre koncernsamråd  1       

 Se över budgetprocessen -tydliggöra resurser mot grunduppdrag     1   

Ta fram definition av vad grunduppdraget är inom varje sektor     1   

 
9.2 Resultatmål: Fortsatt arbete med implementering av beslutsstödsystem  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Modul för budget och prognos     1   

Drift av personalrapporter i Hypergene 1       

Drift av skolrapporter i Hypergene 1       

Införande och drift av delårsrapport i Hypergene 1       

Modul för vård och omsorg     1   

 
9.3 Resultatmål: Fortsatt arbete med förtydligad struktur för kommunens 
styrdokument. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Uppdatera/revidera policydokument 
10   10   
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9.4 Resultatmål: Förbättra kommunens information till och dialog med 
medborgarna. (bl.a. via webben) År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%)  100   100    

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 
(%) 

40   43   

 
9.5 Resultatmål: Fortsatt arbete med 
beslutandeprocessen/beredningsprocessen. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Handläggare i Ciceron handläggarstöd 5   10   

 Processer i sammanträdesstöd för förtroendevalda 2   3   

 

Sektor Samhällsbyggnad 

 
Inom sektorn finns 3 st. resultatmål utifrån två av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Revidering av inriktningsmål 2 
flyttas över till Samhällsbyggnad med 4 resultatmål. Totalt 7 resultatmål. 

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 

detaljerade mål i verksamheten antagna av kommunfullmäktige 2016-06-
08 §38  

2.1  Resultatmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via 

utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt 
se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar 
utveckling.. Länk till information ” Grön Flagg” 

År  
2017 

År 
2017 

Indikatorer Mål Utfall 

Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som 
kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 
2020-01-01.        

Inventering  
slutföras 

   

Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de 
kommunala verksamheterna. 

Inventering 
   

25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras enligt "Grön flagg". Stiftelsen 
"HÅLL SVERIGE RENT" har tagit fram ett färdigt koncept anpassat för 
skolor/förskolor. Slutdatum 2020-01-01 

Inventering  
 

  

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter. 

4 enheter 

påbörjar 
certifiering   

 

2.2  Resultatmål: Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och 

kommunicera om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla 
naturmiljöer vid planering och exploatering. 

År  
2017 

År 
2017 

Indikatorer Mål Utfall 

10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark. Redovisas 
2020-01-01 

10%  70%  

Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01 1 ggr/år   

 

2.3  Resultatmål:  God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina 

miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och 
dricksvattenförsörjning. 

År  
2017 

År 
2017 

Indikatorer Mål Utfall 

Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 2020-01-01 ha minskat med 10 %. -1,7%   

Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i Munkedal 2016: 2350 st. totalt 235 

fastigheter (-10%) För 2017 är målet 40 fastigheter, minskning med -1,7 % 
40  

 

2.4 Resultatmål:  Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, 
verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och 

kommunikation. 

År 

 2017 

År 

2017 

Indikatorer Mål Utfall 

Energianvändningen i kommunens fastigheter skall minskas med 20 % från 2009 års 
siffror. Slutredovisning 2020-01-01. (2009 – 189 kWh per m2)  

160   

Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas med 5 % 
utifrån 2009 års siffror. Slutredovisning 2020-01-01 

Inventering   
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100 % av den energi (el+bränslen) som kommunerna konsumerar för uppvärmning 
av kommunala fastigheter ska komma från förnyelsebara källor. Slutredovisning 
2020-01-01 

98 %   

15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för transporter ska 
komma från förnybara källor. 

Inventering   

 

Näringsliv och arbete 

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling 

5.1  Resultatmål: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (utfall 2015 13,9%) 14,5%   15,5%   

Påbörja mätning av andelen närproducerade livsmedel  JA    -   

Andelen inköpta närproducerade livsmedel (Götaland)  -   >2016   

 
Samhällsbyggnad och infrastruktur 

6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling 
genom att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god 
infrastruktur. 

6.1 Resultatmål: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Genomföra/undersöka nyttjandegraden/-tiden i kommunala lokaler (JA/Nej) JA       

Förbättra nyttjandegraden jämfört med 2016 (%) 
-   

> 
år2016   

 

6.2 Resultatmål: Energianvändningen i kommunala lokaler ska minska  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska energianvändningen (KWH/m2) < 162   < än 2017   

Öka andelen förnyelsebar energi (%) > 95   > än 2016   

 

Sektor Barn och utbildning 
För Barn och utbildning finns 6 st. resultatmål utifrån två av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

 

Utbildning  
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt. 

3.1  Resultatmål förskola: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag 

använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Varje avdelning rapporterar till förskolecheferna en gång i månaden på APT 10 ggr   10 ggr   

 
3.2  Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk 

utbildning inom vuxenutbildningen. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100%   100%   

 
3.3  Resultatmål: Alla ungdomar 16-19 år skall erbjudas aktiviteter utifrån 
kommunens aktivitetsansvar. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Mätning av antal ärenden 2 ggr/år 16-19 år 2   2   

Erbjuder alla ungdomar aktivitet 100%   100%   

 
3.3  Resultatmål: Främja samverkan och samarbete mellan kommunens 
olika verksamheter för gott resursutnyttjande.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Nätverksmöten 2   2   

 

Fritid och kultur  
7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär 
och god kvalitet 
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7.1 Resultatmål: Samordna fritidsverksamheter och behovet av 
mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus     År 2016      År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Tydliggöra begreppet Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1       

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)     1   

Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet  3   3   

Skapa en kulturskola -   1   

 
7.2 Resultatmål: Fortsatt bredda verksamheten i biblioteket År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17  på 
vardagar? (tim) 

2   2 

  

Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) 24   24   

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 5    5   

Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med 
andra aktörer 

5    5 
  

Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang 5    5   

 

Sektor Omsorg 
Ny organisation gäller from 2016 genom sammanslagning av de två sektorerna: Vård – och omsorg och Stöd till 
sektor Omsorg med tre avdelningar (Vård och Äldreomsorg, Stöd och IFO). 
 

Avd. vård och äldreomsorg 
Kommunstyrelsen har tagit fram 6 resultatmål för äldreomsorg utifrån 3 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Revidering har gjorts av målen 2017 så inriktningsmålet 8 tas bort. Vård och äldreomsorg har 4 resultatmål utifrån 2 
av kommunfullmäktiges mål. Verksamheten har utarbetat verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-
2017. 

4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de 
får de stöd som behövs, när det behövs utifrån behov 

 
Boende för äldre + Stöd till personer med demenssjukdom 

4.1  Resultatmål: Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det 
ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 80%   84%   

Antal miljöanpassningar 5   10   

Andel personal med eftergymnasial demensutbildning  50%   50%   

Andel tillls vidareanställd personal som genomfört demens-ABC  100%   100%   

Stöd till anhöriga  

4.2  Resultatmål: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån 
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens 

verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare 4   4   

 

Organisation och samverkan 

4.3  Resultatmål: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till 
en fungerande samverkan – internt och externt, för att genom detta kunna 
utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Återinläggning på sjukhus < 7 %   < 5%   

Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsbesked (KLARA statistik)  3,5   3   

Aktiviteter i samverkan med andra kommuner 2   4   

 
 
Boende för äldre (samhällsbyggnad) 

6. Inriktningsmål: Kommunen kännetecknas av hållbar utveckling genom 

att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur 

6.1  Resultatmål: Förbereda och planera för  Äldrecenter för att möta ett 

ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg  År 2016 År 2017 
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Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Påbörjad detaljplan (Aktivitet)  ja   -   

 
Inriktningsmål och resultatmål 8 tas bort år 2017 
Medarbetare, ledarskap och kompetensförsörjning 

8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, 
jämställdhet och mångfald. 

8.1  Resultatmål: Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna 
gemensamt arbeta för att skapa ett en god arbetsmiljö och minskad ohälsa År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andel anställda med utbildning  99%   100%   

Sjukfrånvaro 

minskande 
0,5 %från 

2015 
  

minskande 
0,5 %från 

2016 
  

Personalomsättning omsorgspersonal särskilt boende och hemtjänst  18%   15%   

 

8.2 Resultatmål: Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i 
äldreomsorgen – så att fler ser vård- och omsorg som ett attraktivt 
arbetsområde och vill utbilda sig År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

minskad introduktionstid < 2015   < 2016   

antal elever/praktikanter >2015   >2016   

Fler utbildade praktikhandledare på enheterna  >2015  >2016   

 
Avd. Stöd  
Avdelningen har 6 resultatmål utifrån 3 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Revidering har gjorts av målen 2017 
så inriktningsmålet 8 tas bort. Stöd har 4 resultatmål utifrån 2 av kommunfullmäktiges mål. Verksamheten har 
utarbetat verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-2017.  

Utbildning  

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt 

3.1  Resultatmål:  Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 

sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att 
kunna begära en individuell plan.  

100%   100% 
  

 

3.2  Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 

År 
2016   

År 
2017   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100%   100%   

 
4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att 
de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov. 

4.1  Resultatmål: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån 

olika individers specifika behov.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av 
maxpoäng (10 delfrågor om kvalitet) 

72%   75%   

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov Ja   -   

Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering -   Ja   

 

5. Inriktningsmål: Genom dialog och god beredskap möta företagare 
och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
utveckling   

5.1  Resultatmål: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som 

uppbär försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan 
kommunens olika sektorer.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal OSA anställningar  10 st.      

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, 
antal praktikplatser (KAS) Budget till 20 platser 40 platser KF 

Enligt 
KF´s 

tilldelning      
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Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) Kommunal 
arbetsmarknadsstatistik KAS 10      

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten. (Antal platser) 9      

 
Tas bort 2017 

8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, 
jämställdhet och mångfald  

8.1  Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera 

socialsekreterare (adekvat personal?) År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal anställda som genomgått validering eller vidareutbildning 45   60   

Minska sjukfrånvaron till 7,5%   7%   

 
Avd. IFO 
Kommunstyrelsen har tagit fram 3 resultatmål för Stöd utifrån 2 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Förslag på 
att revidera inriktningsmålen 2017 innebär att inriktningsmålet 8 tas bort. IFO har 2 resultatmål utifrån 1 av 
kommunfullmäktiges mål. Verksamheten har utarbetat verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-2017. 
En organisationsförändring har gjorts under året och uppdelning av mål har gjorts till avd. IFO 

 

Utbildning  

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt 

3.1  Resultatmål: Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 

sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att 
kunna begära en individuell plan.  

100%   100% 
  

 

3.3  Resultatmål: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i 
syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller 
senarelägga mer omfattande insatser. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn 4 300   3 700   

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 200   197   

Barn i familjer med ekonomiskt bistånd/ekonomiskt utsatta barn % 4,5%   4,3%   

Unga vuxna med försörjningsstöd % 8,0%   7,8 %   

 
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 
som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 
mångfald  

8.1  Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera 

socialsekreterare (adekvat personal?) År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Handlingsplan för rekrytering av socialsekreterare Ja       

 
 

Framtid 

De kommande åren kommer fokus att läggas på att få 
ekonomi och verksamhet i balans. Det kommer att 
innebära såväl stora organisationsförändringar som 
effektiviseringskrav på verksamheterna. Obalansen 
mellan verksamhet och ekonomi beror i huvudsak på 
ökade volymer inom sektor Omsorg. För att hantera och 
kunna avbalansera dessa underskott måste verksamhet 
ses över utifrån kvalitetsnivåer, mer fokus på 
hemmaplanslösningar men även det förebyggande 
arbetet. 

 

 

Antalet äldre över 80 år kommer att öka fram till 2025 

vilket sannolikt medför ett ökat omsorgsbehov. För att 
hantera det ökade behovet är digitala 
lösningar/välfärdsteknologi ett sätt att bidra för att 
frigöra tid för personal. Det kommer också att handla 
om att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre 
både för att minska kostnaderna men också för att möta 
det ökade behovet framför allt avseende personer med 
demenssjukdom eller annan kognitiv svikt. 
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Tillströmningen av ensamkommande barn och 
ungdomar är, och kommer att vara, fortsatt hög under 
de kommande åren enligt migrationsverkets prognoser. 
Detta ställer krav på kommunen att ordna anpassade 
boenden utifrån myndigheters krav samt att ha en 
strategi och plan för detta.  

Utmaning framöver handlar vidare om att på att få ett 
så lyckat integrationsarbete som möjligt. Att skapa 
goda förutsättningar för att ta emot barn och unga i 
förskola och skola samt att ge vuxna möjlighet till 
studier och/eller barnomsorg för att komma ut i arbete 
eller vidare studier. Här kommer det att vara av största 

vikt att flera huvudmän samarbetar. Vidare handlar det 
om att det finns tillgång till boende.  

Samlad forskning inom pedagogik och psykologi visar 
bl. s att den bästa ”vaccinationen” för att ge en 

människa ett gott liv är lyckade skolresultat. Resultaten 
för Munkedal har förbättrats men fler insatser behöver 
göras framöver.   

Tillgången till kommunal industrimark och kommunala 
tomter till "rätt pris" bör även fortsatt vara god. 
Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- 
och ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a 
äldreomsorg, skola, förskola, stödverksamhet mm. 
Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga 
lösningar och kostnader. Arbetet med industriområden 
och marknadsföring av dessa fortsätter. Förhoppningen 
är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig.  

En mycket viktig faktor är kommunens anställda. Under 
de senaste åren har ohälsotalen ökat. Det är av största 
vikt att sätta in tidiga insatser och att arbeta för ett ökat 
frisktal. Detta gäller såväl sänkning av ohälsotalet som 
utbildning/insatser i arbetsmiljöarbete. 

Kommunen står också inför utmaningar vad gäller att 
rekrytera och behålla personal samt också det faktum 
att inom loppet av 5-10 år kommer en stor del av 
kommunens anställda att gå i pension. Redan idag har 
kommunens svårigheter att rekrytera personal med 
efterfrågad kompetens men speciellt inom IFO och LSS 
verksamheterna.  

Uppstart av arbete med ny budgetmodell påbörjas 
under kommande år och beräknas tas i bruk inför 
budget 2018-2019. Tanken är att införa ett 

resursfördelningssystem för att få en mer rättvis 
fördelning av kommunbidrag. 
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11.2 Byggnadsnämnd

Verksamhetsbeskrivning 
Byggnadsnämndens verksamhetsområden omfattar 
bygglov med närbesläktade arbetsområden. 
Verksamheten regleras bl.a. enligt Lagen om skydd mot 
olyckor, Plan- och bygglagen samt av kommunens 
ambitioner inom verksamheterna. Byggenheten ingår i 
Samhällsbyggnadssektorn.   

  
Ekonomisk översikt, Ramförslag 

Drift, mnkr Budget 2016  Budget 2017  Plan 2018  Plan 2019  
Förändring 

2017 

Byggnadsnämnd 2,005 2,012 2,012 2,012 0,007 
Ramförändringar  0,000    
Pris-och löneökning, 
kapitalkostnader 

0,007     

Organisationsförändringar  0     

Verksamhetsförändringar  0     
 

 

 

 
 

Kompensation för löneökningar och kapitalkostnader är avsatt centralt samt viss prisuppräkning som kommer delas ut 
som ett utökat kommunbidrag. Förvaltningen har i uppdrag att konsekvensbeskriva den oförändrade ramen. Prioriterade 

utökade verksamhetsbehov/förändringar ska täckas inom ram. Byggnadsnämnden har antagit upprättat förslag till 
budget och resultatmål 2017 den 2016-06-15 §21

 

Resultatmål 
1 st. resultatmål har byggnadsnämnden brutit ner från ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

6. Inriktningsmål: Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 

6.1 Resultatmål BN: Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Handläggningstid (dgr) (bättre nivå än mätningen 2015) 50   45   

Färdigställa planer (antagna av BN eller KF) 4   4   

Informationsgivning via webb 90   90   
 

 

 

 

 

 

 

Framtid 
Munkedal är inne i en aktiv och expansiv fas. Det 

gäller att gå från planering till genomförande. 
Intresset för byggnation och etablering i kommunen 
märks tydligt i antalet pågående planarbeten samt 
förfrågningar om förhandsbesked och bygglov. Nya 

PBL-lagstiftningen fr.o.m. 2011 har medfört en ökad 
myndighetsinsats i de enskilda ärendena.  För att 

fullt ut kunna leva upp till den kommunala 
ambitionen om snabb handläggning samt 
spetskompetens, god information och rådgivning 
krävs en flexibilitet samt en rätt anpassad 
organisation. Detta innefattar bl.a. att arbeta med 
såväl ordinarie tillsyn som förebyggande information 
och inspektioner.   

Samarbetet med grannkommuner avses att 
utvecklas och nya former för samarbete kommer att 
prövas. Nuvarande organisation med relativt få 

handläggare är sårbar. Syftet med samarbete är att 
minska vår sårbarhet samt öka möjlighet att 
tillvarata. Antal detaljplaner som förvaltningen 

arbetar med är stort, både avseende kommunala 
planer med investeringsanslag, enskilda planer som 
finansieras av exploatör samt planer som finansieras 

av kommunen via driftanslag. Planarbetena är 
viktiga för kommunen ur ett utvecklingsperspektiv. 
Det är därför angeläget att kommunen även 
framöver kan genomföra ett stort antal planarbeten. 
Sättet att driva planarbete bör utvecklas ytterligare 

(startmöte) för att öka delaktigheten.l  

Investering, mnkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Detaljplaner 0,750 0,750 0,750 
Summa 0,750 0,750 0,750 

6.1.1 Verksamhetsmål  

Korta ner handläggningstid bygglov (effektivisera) (bättre nivå än mätningen 
2015)  

Färdigställa planer (verksamhet) 

81



11.3 Lönenämnd 

Verksamhetsbeskrivning 
Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för 
de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: 
Löneadministration, Support och utbildning i 

lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av 
lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), 
Systemförvaltning samt Pensions- och 
försäkringsadministration. Lönenämnden ska delta i 
respektive samverkande kommuns planering, där 
frågor inom nämndens område berörs. 

 

Ekonomisk översikt, Ramförslag 
Drift, mnkr Budget 2016  Budget 2017   Plan 2018  Plan 2019  Förändring 

Lönenämnd varav 7,996 8,034 8,235 8,444 -0,053 

Munkedals andel KB 2,494 2,500 2,562 2,627           
Ramförändringar +0,022     
Löneökning och pris +0,182     
Anpassning -0,160 -0,053 0 0  

 
 

Ramförändringar 2016 mnkr 

Lägre kostnader för PA-systemen. Besparingsåtgärderna beräknas i dagsläget inte påverka 
löneenheten eller de planerade förbättringsåtgärderna inom SML-kommunerna.  -0,053 
Summa Munkedals andel. -0,053 

 
Kompensation för löneökningar är uppräknade med 2,7 % och övriga kostnader är indexuppräknade med 1,7%   
inräknade i ramen ovan. Efter gjorda uppräkningar ska besparingsåtgärd göras med 1,0 % av totalbudgeten, vilket 
innebär en anpassning på 2,0 % (0,160 mnkr varav 1/3 minskning per kommun). Lönenämndens budgetskrivelse 

antogs av lönenämnden 2016-05-04 §4 Mer detaljer om konsekvenser och risker finns att läsa i nämndens 
budgetskrivelse.

 

Resultatmål  
Tre resultatmål har Lönenämnden brutit ner från tre av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Revidering har gjorts av 
målen 2017. Förvaltningen föreslår att Lönenämndens mål kvarstår 2017 och ses över 2018-2019 utifrån 
Kommunfullmäktiges revidering av inriktningsmålen. 

2.Inriktningsmålet KF: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut         

2.1   Resultatmål: Verka för en minskning av pappersförbrukningen inom 
verksamheten 

År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Löneenheten skall minska användningen av kontorspapper och kontorspärmar 70   80   

 

8. Inriktningsmålet KF: Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, 
jämställdhet och mångfald  

8.1   Resultatmål: Verka för hög informations- och kunskapsnivå inom 
nämndens område 

År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare (%) 100   100   

Utveckla löneenhetens webbsida till att hela tiden vara uppdaterad (%) 80   100   

 

9. Inriktningsmålet KF: Styrdokument ska vara aktuella, kända och 

regelbundet följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet 
minst vart fjärde år 

9.1   Resultatmål För att skapa ökad effektivitet skall nämnden verka för att 

SML kommunerna arbetar på ett enhetligt sätt 
År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal lönespecifikationer (st.) 547   547   

Årsarbetare löneassistenter (åa) 8,1   8,1   

Systemförvaltare (åa) 1,5   1,5   

Pensionshandläggare 0,5   0,5   

Lönechef (åa) 1   1   

HEROMA lönesystem skall användas i så stor utsträckning som SML så stor 
utsträckning som SML kommunerna vill (%) 

90   90   

Upprätta digitala blanketter förberedda för elektronisk underskrift (%) 100   100   
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Framtid
Löneenheten håller kontinuerligt på att arbeta med 
förbättringsarbete i syfte att nå måluppfyllelsen. För att 
lyckas krävs ett nära samarbete i styrgruppen såväl 
som SML kommunernas ledning och de 
verksamhetsansvariga inom kommunernas olika 
sektorer. Det är viktigt att hitta gemensamma 
standardmetoder, blanketter och arbetsrutiner. Om vi 
tillsammans kan lyckas åstadkomma detta finns 
möjligheter till ytterligare kostnadsbesparingar utan att 

behöva minska på kvalitet. I takt med att de 

administrativa flödena förbättras och effektiviseras 
kommer löneenhetens roll att förändras. Utvecklings, 
utbildnings- och informationsinsatser kommer att 
hamna mer i fokus.   
 
Löneenheten håller regelbundet på att försöka 
optimera resursutnyttjandet genom att minska 
användandet av blanketter och istället öka 
självrapporteringen som då ska göras direkt av den 

anställde i HEROMA systemet.

 

11.4 Övriga nämnder  
 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter 
vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige väljer 
ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar 

beslut i frågor av principiell beskaffenhet och eller 
annars av större vikt för kommunen. Sådana ärenden 
är mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas 
organisation och verksamhetsformer etc. I Munkedal 
sammanträder fullmäktige vanligen sju gånger per år. 
Sammanträdena är offentliga. 
 
Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och 
granskar, på kommunfullmäktiges uppdrag, enligt 

kommunallagen, reglementet och med iakttagande av 
god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom 
nämnderna. Revisionen ska pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt granska om 
räkenskaperna är rättvisande och nämndernas kontroll 
tillräcklig.  Det ingår även i revisorernas uppdrag att, i 
enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning, 
uttala sig om kommunens resultat är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fastställts av 
kommunfullmäktige.  

 
Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk, lagstyrd 
och kontrolleras av Länsstyrelsen och 
Justitieombudsmannen.  Om någon pga. sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall 
tingsrätten besluta om godmanskap för honom eller 
henne. När det föreligger fara för skadliga handlingar 

eller huvudmannen förlorar kontrollen över sina 
tillgångar kan det bli aktuellt att utse förvaltare. 
Överförmyndaren har tillsyn över gode männen och 
förvaltarna. När det gäller uttag från spärrat konto, 
köp/försäljning av fast egendom och andra ekonomiska 
beslut måste överförmyndarens tillstånd inhämtas. När 
huvudmännens egna inkomster inte räcker till att 
arvodera gode mannen eller förvaltaren, är det 
kommunen som måste ta den kostnaden. 

Valnämnd 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val 

till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart 
fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-
parlamentet som äger rum vart femte år samt för 
kommunala folkomröstningar. Valnämnden har 5 
ledamöter.  
 

 

 

Ekonomisk översikt, Ramförslag  

 
Ramförändring 
Oförändrad ram för övriga nämnder förutom 
överförmyndarnämnden som får en utökning av ram på 
0,026 mnkr under 2017. Kompensation för 
prisuppräkningar sker med 0,024 mnkr. 
 
 
 
 

 

 

 

  

Drift Mnkr Budget  Budget  Plan  Plan  
 

 2016 2017 2018 2019 Förändring 

Kommunfullmäktige 0,897 0,901 0,901 0,901 0,004 
Revisionen 0,729 0,741 0,741 0,741 0,012 
Överförmyndarnämnden 0,910 0,960 0,960 0,960 0,050 
Valnämnden 0,010 0,010 0,410 0,010 0 
Ramförändring 0 0 0 0  
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11.5 Gemensam verksamhet med 
andra kommuner 
Miljö och IT-verksamheten bedrivs i gemensam nämnd 
med Lysekil och Sotenäs. I budget 2016-2017 har 
avsatts medel för de samverkande nämnderna att 
fördelas ut efter beslut i kommunfullmäktige i 
respektive kommun. Räddningstjänsten bedrivs som 
förbund gemensamt med Lysekil och Uddevalla. 

 

IT-nämnd 
År 2012 bildades den gemensamma IT-
driftorganisationen med Lysekil som värdkommun. 
Samverkande kommuner är Munkedal, Lysekil och 
Sotenäs. Värdkommunen är Lysekil. 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun. 
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda 
förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  
Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  

Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för 

tillhandahållna tjänster. Efterlevnad av regler, riktlinjer 
och styrande verksamhetsbehov.  
 
Förvaltning av strategiska planer för IT. Den 
gemensamma IT–enheten uppgift är att tillhandahålla 
IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 
 

 
 

 

Ekonomisk översikt, Ramförslag 

 Budget Plan  Plan  Plan  Ramförändr 
Drift, Mnkr 2016 2017 2018 2019  
IT Munkedals andel varav 4,324 4 490   +166 
Kommunbidrag  1,891 1 891   0 

 

 
Ramförändring: IT-nämnden har upprättat förslag till 
budget 2017. I skrivelsen föreslås Munkedals andel 
ökar med 0,166 mnkr.  
 

IT-nämnden i Lysekil godkände upprättat förslag till 
budget 2017 den 2016-04-21 §7. Ramen för IT-
nämnden ska beslutas i juni av kommunfullmäktige i 
Lysekil. Munkedals andel ingår i kommunstyrelsens ram 
enligt ovan. Mer detaljer om konsekvenser och risker 
finns att läsa i IT-nämndens budgetskrivelse. Se bilaga 
(obs ej antagna i kommunernas kommunfullmäktige 
förrän i juni) 
 
Uppdraget från samverkanskommunerna var för budget 
2017 en oförändrad ram. 

  

Investering 
Investeringar för IT ligger i kommunstyrelsens 
investeringsbudget.de.  
 

Resultatmål/Verksamhetsmål 
Inga antagna för 2017 
  

Framtid 

Inget beskrivet. 
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Miljönämnd 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Den 1 januari 2013 bildades den gemensamma 
Miljönämnden ”Miljönämnden mellersta Bohuslän” med 
Sotenäs som värdkommun. Samverkande kommuner är 
Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Kommunstyrelsen 
ansvarar för utbetalning av anslag till Miljönämnden. 
Syftet med den gemensamma nämnden och 
miljöverksamheten är att få ökad tillgänglighet och 
service, förstärkning av det miljöstrategiska arbetet och 
möjlighet till mer operativ tillsynsarbete. Minskad 
sårbarhet, ökad flexibilitet, utvecklad kompetens samt 
effektivitets och samordningsvinster. 
 

 

 
 Tillsyn -avgiftsfinansierad planerad tillsyn 
             -avgiftsfinansierad löpande tillsyn  

           -ej avgiftsfinansierad tillsyn 
 Ej avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete 
 Deltagande i interna och externa projekt 
 Miljöstrategiskt arbete (lokala miljömål) 

 
Miljönämnden ska leda och ansvara för arbetet med att 
samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av nämndens verksamhet. Nämnden ska 

också göra framställningar i målfrågor till 
kommunfullmäktige. Övervaka att de av fullmäktige 
fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs och förvaltningen handhas på ett 
rationellt och ekonomiskt.  Se till att uppföljning sker till 
fullmäktige och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret. Ansvara för samordningsträffar med 
företrädare för de i nämnden ingående kommunerna 
och företrädare för olika berörda organ. Ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten. Tillvarata de i nämnden 
ingående kommunernas intressen i miljöfrågor.  

 

 

 

Ekonomisk översikt Ramförslag.  

 
 

 

Ramförändring 
I direktiv för budget 2017 gäller oförändrad ram. 
Miljönämnden har antagit budgetskrivelsen 2016-
04-19 §19 i Sotenäs. Mer detaljer om konsekvenser 

och risker finns att läsa i respektive nämnds 
budgetskrivelse. Se bilaga (obs ej antagna i 
kommunernas kommunfullmäktige förrän i juni). 

 
Miljönämnden har föreslagit att utöka nämndens 
uppdrag med naturvårdsarbete, vattenförvaltning 
och klimat-/ energiarbete för samtliga 
samverkanskommuner. Detta innebär ett tillskott på 
1,7 mnkr. Någon utökning föreslås inte. 

 

Investering 
Inga för Munkedals del. Dock är behovet av digitalt 
arkiv som uppskattas 1,0 mnkr för 2017. 

 

 

 

Resultatmål  
Inga angivna i dokumentet. 

 

Framtid 
En viktig uppgift fortsatt framöver är att fortsätta 
utveckla och optimera verksamhetsplanering, 
tillsynsplan, handläggningstider, arbetssätt, 
gemensamma rutiner etc. för att uppnå uppställda 

mål och lagkrav. Likaså att utveckla 
samarbetsformer mellan den gemensamma 
miljönämnden och respektive kommuners 
kommunstyrelser och övriga nämnder, däribland 
byggnadsnämnderna och näringslivsarbetet. Det 
strategiska miljömålsarbetet, där miljönämnden har 
ett samordnade ansvar ska utvecklas vidare i de 
tre kommunerna utifrån ett integrerat 
miljöledningssystem. 
 

 

 Budget Budget  Plan  Plan   

Drift, mnkr 2016 2017 2018 2019 Ramförändr 

Nämnd 0,033 0,033 0,033 0,033  

Munkedals andel 1,865 1,865 1,865 1,865  

Summa 1,898 1,898 1,898 1,898 0 
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Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
Verksamhetsbeskrivning 
Den kommunala räddningstjänsten kan endast drivas i 
kommunal regi enligt gällande lagstiftning Lagen om skydd 
mot olyckor. Kommunfullmäktige i Lysekil och Munkedals 
kommuner har fattat beslut om att gemensamt bilda ett 
kommunalförbund för att bedriva räddningstjänst i. Från 
och med 2015 ingår även Uddevalla kommun som 
medlem. Administrationen sköts av Uddevalla kommun. 
 
Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN ansvarar för all 

räddningstjänst. Räddningstjänsten har också uppdraget 
att arbeta med Lysekil, Munkedal och Uddevallas 
kommuners planering inför allvarliga 
störningar/händelser. Beredskapssamordning vid extra 
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Där är 
dock kommunstyrelsen i respektive kommun den politiska 
instansen. Räddningstjänsten deltar även aktivt i 
kommunernas övriga säkerhetsarbete. Räddningstjänsten 
MITT BOHUSLÄN styrs av en politisk direktion. Direktionen 
styrs med två ordinarie  
 

 

 
 
och två suppleanter från respektive medlemskommun.  I 

direktionen tas alla politiska beslut vilket innebär att 

denna utgör både kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i ett och samma beslutande organ. 
Direktionen beslutar om mål och inriktning av 
räddningstjänsten Mitt Bohuslän verksamhet och utgör 

även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om 
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor. Det finns ett förbunds/räddningschef som leder 
verksamheten.  

Ekonomisk översikt Ramförslag. 

 Budget  Plan  Plan  Plan  Ramförändr 
Drift, mnkr 2016 2017 2018 2019  

Räddningstjänsten mitt Bohuslän 9,464 9,381 9,464  -0,083 

 
Munkedals andel i räddningstjänsten Mitt Bohuslän ingår 
i Kommunstyrelsens ram enligt ovan. 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har 
inkommit med förslag till budget 2017.  

Sammanfattningsvis föreslår RMB att 
förbundsbudgeten för 2017 ska få uppgå till 66,394 
mkr att jämföra med  Detta innebär att Munkedals 

medlemsavgift för 2017 skulle uppgå till 9,381 mkr 
(fördelningsnyckel 14,13 %). 

Investering 

Inriktningsmål/Resultatmål 
Ingen budgethandling inkommen. 
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Vad är MRP? 
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens 
verksamhet och ekonomi för de kommande två 
kalenderåren samt plan för de därefter kommande 
två åren. Enligt kommunallagen ska kommunerna 
varje år upprätta en budget för nästkommande 
kalenderår med plan för de tre nästkommande åren, 
där budgetåret är periodens första år. Budgeten ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 
under budgetåret. I planen ska skattesatsen och 
anslagen anges. För verksamheten ska anges mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de 

finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning.  
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens 
verksamhet och ekonomi för det kommande 
kalenderåret samt plan för de därefter kommande 
två åren.  
 
Här ingår sammanfattning av: 
o Omvärldsanalys 
o Planeringsförutsättningar (ekonomiska 

resultatmål, tidplan, befolkningsprognos)  
o Utdebitering 
o Investering 
o Budgetramar 
o Konsekvenser av mål och ramar 
 
Budgetprocess 

Planeringsförutsättningar 
Till planeringsförutsättningarna tas en 
omvärldsbevakning fram. Denna innehåller 
beskrivning och analys av kommunens utgångsläge. 
I planeringsförutsättningarna antas finansiella 

resultatmål, tidsplan samt befolkningsantagande. 
Förutsättningarna antas årligen i november och är 
underlaget till det fortsatta arbetet med budgeten.  

 
Ramberäkning 
Efter det att planeringsförutsättningarna antagits 
och kommunen erhållit första skatteprognosen görs  
beräkning av skatteintäkter. Skatteprognosen tas 
fram av Sveriges kommuner och Landstings (SKL). 
Samtidigt med detta görs avsättning för finansiella 

poster (kapitalkostnader, pris- och löneutveckling), 
resultat samt anslag till KF respektive KS 
förfogande. 
 
Därefter tas en preliminär resursberäkning fram till 
nämnderna. Uppdraget till nämnderna är därefter 
att arbeta fram resultatmål samt ta fram eventuella 
konsekvensbeskrivningar av de preliminära 
ramarna. 
 

I slutet av april lämnar nämnderna in 
budgetskrivelser med förslag till drift- och 
investeringsbudget, med konsekvensbeskrivningar 

utifrån preliminära ramar samt framtagna 
resultatmål.  
 

Beslut 
I maj behandlar/godkänner nämnderna sina 
budgetskrivelser.  

 
I juni behandlas kommunens mål- och resursplan 
(MRP). Kommunfullmäktige fastställer kommunens 

budget (mål, utdebitering, investering, 

budgetramar).  
 

Åtagande/Verkställa 
Ramar och resultatmål fastställa av 
kommunfullmäktige i juni varje år. Därefter har 
nämnderna att verkställa budgeten. Resultatmålen 
bryts ned till verksamhetsmål och aktiviteter för 
respektive sektor/enhet de kommande året. 
Resurserna tilldelas verksamheterna och en 
detaljbudget arbetas fram. Verksamhetsmål, 
detaljbudget och även planer för intern kontroll ska 

antas av respektive nämnd innan årsskiftet. 
 
Tilldelat anslag (kommunbidrag) utgör den yttersta 
restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte 
räcker till den planerade/pågående verksamheten 
måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten 
ryms inom anvisade medel. 
 
Rapportering/Uppföljning: 
 
Uppföljning av mål och budget rapporteras till 

kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti 
och bokslutet. Till det kommer ekonomisk 
uppföljning månadsvis med prognoser för helåret, 
denna rapporteras till kommunstyrelsen. 
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12. Kommunfullmäktiges 
protokoll  
Mål -och resursplanen har revideras utifrån gällande 
beslut. 
 

Antaget KF  

KF 2017-03-01 §? Revidering av versksamhetens 
inriktningsmål samt finansiella inriktningsmål och 
resultatmål samt ökat kommubidrag till IFO 
Mål och resursplan 2016-2019, budget 2017 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen 

för kommunstyrelsen med 6 mnkr avsedda till 
Individ och familjeomsorgen genom 
finansiering från kommunfullmäktiges 
förfogande.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

inriktningsmålen för verksamheten perioden 
2017-2019. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

resultatmålen för verksamheten för perioden 
2017.  

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de 

finansiella resultatmålen för perioden 2017. 
 
KF 2016-10-27 § 71 antar Mål och resursplan 
2016-2019, budget 2017 punkt 1-7 KS nedan. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 

oförändrad för år 2017, dvs 23,63 kr. 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
nämndernas budgetramar för 2017, med plan för 
2018-2019 och om ett budgeterat resultat på 2 
% av skatter och bidrag för budget 2017. 
Kommunstyrelsens ram utökas med 5,016 mnkr 
(exkl pris och löneökningar) och Lönenämndens 
ram minskas med 0,053 mnkr och 

överförmyndarnämnden ökar sin ram med 0,026 
mnkr. Resterande nämnder har en oförändrad 

ram.  
 

2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa 
investeringsramen för år 2017 till 47,1 mnkr, 
dvs. 17,1 mnkr mer än det finansiella målet på 
30 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten 
redovisas i MRP. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och 
lönenämndens resultatmål och mått för 2017.  

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att öka 

avsättningen till Kommunfullmäktiges förfogande 
med 15,6 mnkr. 

 
 
 
 

 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar att öronmärka 0,6 

mnkr ur anslaget till Kommunfullmäktiges 
förfogande för kostnader som uppstår och inte är 
kända i dagsläget vid köpet av Dingle 
naturbruksgymnasium (Dingle).  
 

6. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt att få 
särskild redovisning av driftskostnaderna för 
Dingle, vid varje bokslut det kommande året. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en 

låneram för nyupplåning för investeringar under 
2017 på 11 mnkr. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en 

låneram för nyupplåning för likviditetsbehov 
2017 på 20 mnkr.  

 
9. Kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 

som förfaller till betalning för 2017. 

KF 2016-06-30 Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet för att påskynda 
utredningen av den finansiella långsiktiga planen 
för köpet av Dingleskolan,då den är viktig för 
samtliga partiers budget. Punkt 1-7 §54.  
 
KF 2016-06-30 Skattesatsen antogs  för år 2017 
§53 Dnr KS 2016-114 
 
Nämndernas antagna budgetskrivelser 
 

Antaget i KS 
Kommunstyrelsen budget antagen 2016-05-25 84.  
 

Antagen i BN 
Byggnadsnämndens budget antagen 2016-06-15 §21  
 

Antagen i LN 
Lönenämndens budget antagen 2016-05-04 §4 

 
Övriga nämnder ingår i MRP. 
 
Räddningstjänstförbundet äskande budget 2017 
medlemsavgift antagen av 
räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 2016-03-
14 §5a förbundsdirektionen. 
 
Sotenäs kommunstyrelse antagit Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän budget 2017 2016-05-18 §112 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän antagit 2016-

04-19 §19 
 
It nämnden antagit budget 2017 2016-04-21 §7 
Inget protokoll inkommit från kommunstyrelsen 
Lysekil. 
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13. Riktlinjer god ekonomisk hushållning 

Sedan 1992 har kommunerna enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheterna ska bedrivas enligt 
god ekonomisk hushållning. Efter det har ytterligare krav tillkommit det s.k. balanskravet (år 2000) samt 

möjlighet till resultatutjämning (RUR) (2013). Dessa lagstiftningskrav ska samtliga följas upp i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

 
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som 
innebär att hushålla i tiden och över tiden och utgår 
ifrån lagkrav som återfinns i 8:e kapitlet 
Kommunallagen. Kravet på god ekonomisk hushållning 

grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha 
förutsättningar för att klara av befolkningens behov 
både nu och i framtiden.  
 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna reviderades 
2014 i samband med ny styrmodell. Riktlinjerna gäller 
för planeringsperioden 2015-2019. De finansiella 
inriktningsmålen (långsiktiga) ingår i riktlinjerna. 
 

Med lagens definition som utgångspunkt är riktlinjerna 
antagna utifrån att varje generation ska bekosta den 
kommunala service som konsumeras och därigenom 
lämna över ett oförändrat finansiellt utrymme till 
kommande generationer. Det vill säga att väga 
ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga 
verksamhetens behov nu och mot verksamhetens 
behov på längre sikt.  
 
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med 
budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska 

följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut.  
 
Avstämning av dessa mål ska genomföras inför den 
årliga budgetprocessen och uppföljning/analys ske i 
bokslut samt vid planeringsperiodens slut.  
 

 
 
Detta genomförs genom att: 
 Nettokostnaderna får inte öka snabbare än 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 

 Utrymme för nya verksamheter ska prövas mot 
befintlig verksamhet inom alla ansvarsområden. 
 

 Inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser 
utan att finansieringen är klarlagd. 
 

 Nettoinvesteringarna inom den skattefinansierade 
verksamheten ska, efter avdrag för amorteringar på 
utlämnade lån och  

 
 Försäljningar, finansieras av avskrivningar och 

resultat. 

 
 

  
 

 De MPR:s angivna mål med tillhörande mått ska 
följas upp under budgetåret och slutligt 
avrapporteras i bokslut/verksamhetsuppföljning. 

 
 De kommunala koncernbolagen/företag ska följa 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
 

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. 

 

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 tre 
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- och 
verksamhetsstyrning och reglemente för intern kontrol 
  

Munkedals kommun ska ha en 

ekonomi i balans, innebärande god 

ekonomisk hushållning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-22 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 21 Dnr KS 2017-4 

 

Resursfördelningsmodell 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad resursfördelningsmodell samt i      

övrigt godkänna handlingen- 

 

Kommunfullmäktige beslutar att resursfördelningsmodellen regelbundet 

utvärderas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna omfördelningsbeslut. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till finansiering av buffert för 

   volymförändringar. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen fortsätter återstående 

uppdrag enligt tjänsteskrivelsen. 

 

Sammanfattning 

Den 11 mars 2015 beslutade kommunstyrelsen, med hänvisning till den 

ekonomiska situationen, att tillsätta en grupp med en representant från varje 

parti (s.k. parlamentariska gruppen). Gruppen skulle under våren 2015 ta fram 

övergripande och hållbara möjligheter att lösa den ekonomiska krisen i syfte att 

Munkedals kommun ska stå väl rustade inför framtida utmaningar. Den 

parlamentariska gruppen lade fram flera förslag till beslut på kommunstyrelsens 

möte i augusti 2015.  

 

Ett av förslagen som godkändes var: 

 Inriktning att nå ”snittkostnader” för verksamheterna i jmf med andra 

kommuner. 

 Ta fram en resursfördelningsmodell som inkluderar ett förslag till 

gemensam 

 buffert för volymförändringar och oförutsedda kostnader. 

 Utforma en modell för uppföljning och avstämning av resursfördelningen.  

 

Nytt resursfördelningssystem är framtaget och implementeras för sektor Barn- 

och utbildning samt för avdelning Vård- och Äldreomsorg, förutsatt att modellen 

godkänns, from budget 2018-2019. 

 

Ett antal frågeställningar har också funnits med under höstens process. Dessa 

finns med och besvaras till viss del i bifogat underlag. Det återstår att besvara 

en del frågeställningar. Dessa föreslås bli uppdrag till förförvaltningen att 

fortsätta arbeta med under kommande år.  

 

Konkreta uppdrag till kommunchefen: 

 Uppdatering av ekonomistyrningsprinciper (hantering av över -och 

underskott) 

 Uppdatering av ledningssystemet 

 Anpassa planeringsförutsättningarna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-22 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts. § 21 

 

 Anpassa nämndens resursfördelningsmodell utifrån Kommunfullmäktiges 

modell 

 

Förslag till resursfördelningsmodell  

Metod och modell har tagits fram i samråd med politisk referensgrupp, styr- och 

arbetsgrupper inom de olika verksamhetsområdena, varvid inspiration hämtats 

bland annat från SKL, Trollhättan och Tyresö kommun.  

 

Vid implementering av ny modell kommer resurser from budget 2018 delas in i 

två kategorier;  
 Fördelning av resurser/kommunbidrag som fast anslag 
 Fördelning av resurser/kommunbidrag som demografibaserat anslag (ca 51 %) 

 

Parametrar i modellen 

 Befolkningsprognos 

 Målgrupp  

 Nyttjandegrad 

 À-priser för olika ålderskategorier 

 

Budgetavräkning  

Då tilldelad budget bygger på befolkningsprognos innebär det att budgeten (för 

de demografibaserade verksamheterna) är preliminär fram till årsbokslutet för 

aktuellt år. Avräkning måste därför göras mot verkliga volymer inom respektive 

ålderskategori. 

 

Avstämning föreslås också ske budgetuppföljning (delår april/aug).  

 

Beräkning  

En kontrollberäkning har gjorts av den nya modellen utifrån sektorernas 

budgetanslag 2016. Denna visar att barn- och Utbildningssektorn har tilldelats 

för lågt anslag och utifrån ny modell skulle tilldelningen öka med 1,094 mnkr. 

Inom Avdelningen vård och äldreomsorg uppstår det omvända d.v.s. att minska 

tilldelning av anslag med - 22,102 mnkr. Livsmedelsbudgeten för kost inom 

skolan skulle öka med 0,353 mnkr.  

 

Detta resultat föranleder att beslut måste fattas i vilken omfattning den nya 

modellen ska tillämpas d.v.s. ett omfördelningsbeslut.  

 

Omfördelningsbeslut 

För att fullfölja uppdraget att kostnaderna inom äldreomsorgen ska närma sig 

standardkostnaden föreslås att nettokostnaderna för äldreomsorgen över en  

5-årsperiod ska minskas med totalt 19 mnkr. 

 

Förslaget är en baktung trappstegsmodell där man succesivt minskar 

kostnaderna i verksamheten då strukturen samtidigt kommer att förändras. 
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Sammanträdesdatum 

2017-02-22 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts. § 21 

 

 
 

Förslag till finansiering av buffert för volymförändringar 

För att hantera kommande års volyumförändringar måste medel avsättas. 

Finansieringen av detta anslag föreslås ske från kommunstyrelsens åtgärdsplan 

vilken antogs hösten 2016. För budget 2018 föreslås 4 mnkr ombudgeteras till 

buffert för volymförändringar. I takt med att omfördelningsbeslutet får effekt 

föreslås också den förändringen öka detta anslag.  

 
År 2018 2019 

IB               0 6 

Förslag att från KS åtgärdsplan omfördela 4 mnkr 4   

Omfördelningsbeslut vård och äldreomsorg 2 2 

Summa Buffert volymförändringar 6 8 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-26. 

Arbetsutskottets förslag 2017-02-08, § 31. 

 
Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP ,M och SD yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ledamöterna i KD och V deltar inte i beslutet och återkommer till 

kommunfullmäktige. 

År 2018 2019 2020 2021 2022

Äldreomsorg minska nettokostnad 2 2 5,0 5,0 5,0

2,0

4,0

9,0

14,0

19,0

92



  

  2017-01-26 Dnr: KS 2017-4 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

  

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt, Ekonomichef 

Maria Strömberg, Controller 

Ekonomienheten 

Resursfördelningsmodell 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad resursfördelningsmodell samt i  

     övrigt godkänna handlingen 

2. Kommunfullmäktige beslutar att resursfördelningsmodellen regelbundet 

          utvärderas 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna omfördelningsbeslut 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till finansiering av buffert för 

          volymförändringar 

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen fortsätter återstående 

     uppdrag enligt tjänsteskrivelsen 

 

Sammanfattning 

Den 11 mars 2015 beslutade kommunstyrelsen, med hänvisning till den ekonomiska 

situationen, att tillsätta en grupp med en representant från varje parti (s.k. 

parlamentariska gruppen). Gruppen skulle under våren 2015 ta fram övergripande 

och hållbara möjligheter att lösa den ekonomiska krisen i syfte att Munkedals 

kommun ska stå väl rustade inför framtida utmaningar. Den parlamentariska 

gruppen lade fram flera förslag till beslut på kommunstyrelsens möte i augusti 2015.  

 

Ett av förslagen som godkändes var: 

 Inriktning att nå ”snittkostnader” för verksamheterna i jmf med andra kommuner. 

 Ta fram en resursfördelningsmodell som inkluderar ett förslag till gemensam 

  buffert för volymförändringar och oförutsedda kostnader. 

 Utforma en modell för uppföljning och avstämning av resursfördelningen.  

 

Nytt resursfördelningssystem är framtaget och implementeras för sektor Barn- och 

utbildning samt för avdelning Vård- och Äldreomsorg, förutsatt att modellen 

godkänns, from budget 2018-2019. 

 

Ett antal frågeställningar har också funnits med under höstens process. Dessa finns 

med och besvaras till viss del i bifogat underlag. Det återstår att besvara en del 

frågeställningar. Dessa föreslås bli uppdrag till förförvaltningen att fortsätta arbeta 

med under kommande år.  

 

Konkreta uppdrag till kommunchefen: 

 Uppdatering av ekonomistyrningsprinciper (hantering av över -och 

underskott) 

 Uppdatering av ledningssystemet 

 Anpassa planeringsförutsättningarna 

 Anpassa nämndens resursfördelningsmodell utifrån Kommunfullmäktiges 

modell 
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Förslag till resursfördelningsmodell  

Metod och modell har tagits fram i samråd med politisk referensgrupp, styr- och 

arbetsgrupper inom de olika verksamhetsområdena, varvid inspiration hämtats bland 

annat från SKL, Trollhättan och Tyresö kommun.  

 

Vid implementering av ny modell kommer resurser from budget 2018 delas in i två 

kategorier;  

1 Fördelning av resurser/kommunbidrag som fast anslag 

2 Fördelning av resurser/kommunbidrag som demografibaserat anslag (ca 51 %) 

 

Parametrar i modellen; 

 Befolkningsprognos 

 Målgrupp  

 Nyttjandegrad 

 À-priser för olika ålderskategorier 

 

Budgetavräkning  

Då tilldelad budget bygger på befolkningsprognos innebär det att budgeten (för de 

demografibaserade verksamheterna) är preliminär fram till årsbokslutet för aktuellt 

år. Avräkning måste därför göras mot verkliga volymer inom respektive 

ålderskategori. 

 

Avstämning föreslås också ske budgetuppföljning (delår april/aug).  

 

Beräkning  

En kontrollberäkning har gjorts av den nya modellen utifrån sektorernas 

budgetanslag 2016. Denna visar att Barn- och Utbildningssektorn har tilldelats för 

lågt anslag och utifrån ny modell skulle tilldelningen öka med 1,094 mnkr. Inom 

Avdelningen vård och äldreomsorg uppstår det omvända d.v.s. att minska tilldelning 

av anslag med - 22,102 mnkr. Livsmedelsbudgeten för kost inom skolan skulle öka 

med 0,353 mnkr.  

Detta resultat föranleder att beslut måste fattas i vilken omfattning den nya 

modellen ska tillämpas d.v.s. ett omfördelningsbeslut.  

Omfördelningsbeslut 

För att fullfölja uppdraget att kostnaderna inom äldreomsorgen ska närma sig 

standardkostnaden föreslås att nettokostnaderna för äldreomsorgen över en 5- 

årsperiod ska minskas med totalt 19 mnkr. 

 

Förslaget är en baktung trappstegsmodell där man succesivt minskar kostnaderna i 

verksamheten då strukturen samtidigt kommer att förändras. 

 
 

År 2018 2019 2020 2021 2022

Äldreomsorg minska nettokostnad 2 2 5,0 5,0 5,0

2,0

4,0

9,0

14,0

19,0
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Förslag till finansiering av buffert för volymförändringar 

För att hantera kommande års volyumförändringar måste medel avsättas. 

Finansieringen av detta anslag föreslås ske från kommunstyrelsens åtgärdsplan 

vilken antogs hösten 2016. För budget 2018 föreslås 4 mnkr ombudgeteras till 

buffert för volymförändringar. I takt med att omfördelningsbeslutet får effekt föreslås 

också den förändringen öka detta anslag.  

År 2018 2019 

IB               0 6 

Förslag att från KS åtgärdsplan omfördela 4 mnkr 4   

Omfördelningsbeslut vård och äldreomsorg 2 2 

Summa Buffert volymförändringar 6 8 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Resursfördelningsmodellen syftar till att tydliggöra ekonomistyrningen. Förmågan att 

använda medlen effektivt och med begränsade resurser klara av behov och nå 

uttalade mål samt kunna styra verksamheten i den riktning som de politiska 

ambitionerna anger.  

Det är viktigt att skapa tydliga beslutsunderlag för förtroendevalda för att de ska 

kunna prioritera de begränsade resurserna.   

Det är också viktigt att ge en tydlighet till medborgarna hur kommunen fördelar sina 

resurser utifrån de befolkningsförändringar som sker inom de olika 

ålderskategorierna. Befolkningsförändringarna kan kräva resurser och förslag till 

buffert för volymförändringar finns i förslaget. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomienheten, kommunledningsgruppen 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/Bitr. kommunchef Kommunchef 

Kommunledningskontoret  
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1. Inledning 
 
Mars 2015 beslutade kommunstyrelsen, med hänvisning till kommunens ekonomiska situation, om 
att tillsätta en parlamentarisk grupp (med en representant från varje parti). Gruppen hade till 
uppdrag att ta fram ett antal förslag som syftade till att förbättra kommunens ekonomiska ställning 
på kort och lång sikt. På kommunstyrelsens möte i augusti 2015 presenterade den parlamentariska 
gruppen flera förslag till beslut vilka också godkändes av kommunstyrelsen.   
 

Två av förslagen var: 
 Ta fram en resursfördelningsmodell som inkluderar ett förslag till buffert på KS/KF  
 Inriktning att nå ”snittkostnader” för verksamheterna i jmf med andra kommuner 

 
Förvaltningen har under hösten 2016 arbetat med dessa uppdrag och presenterar nu en modell för 
resursfördelning. Modellen, om den antas, implementeras from budget 2018-2019. Uppdraget var 

också att bygga en modell som är tillräckligt bra för att starta med.  
 
I bilaga till den nu presenterade modellen finns en fördjupning inom ett antal områden. Där 
framgår jämförelse med andra kommuner, andra kommuners resursfördelningsmodell, beskrivning 
av det kommunala utjämningssystemet med fokus på kostnadsutjämning och den s.k. 

standardkostnaden. Här finns också en utförlig beräkning av vad det innebär att implementera 
föreslagen modell.  

 
Ett antal frågeställningar har också funnits med under höstens process, dessa finns med i och 
besvaras till viss del i bifogat underlag. Det återstår en del frågeställningar. Dessa föreslås bli 
uppdrag till förvaltningen att fortsätta arbeta med under kommande år.  
 
Konkreta uppdrag till kommunchef: 
 

 Uppdatering av ekonomistyrningsprinciper (hantering av över -och underskott) 
 Uppdatering av ledningssystemet 
 Anpassa planeringsförutsättningarna 
 Uppdrag till sektor Barn och utbildning och avdelning vård och äldreomsorg att se över sina 

resursfördelningsmodeller och anpassa dessa utifrån kommunfullmäktiges 
resursfördelningsmodell. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med modellen är att presentera en modell för resursfördelning från Kommunfullmäktige till 

nämnd. Modellen ska vara enkel att förstå och uppfattas som meningsfull av såväl politiker som 
anställda. Modellen behöver inte vara fulländad från början, utan byggs upp successivt och kan då 
komma att kompletteras med fler områden alternativt justeras på annat sätt.  
Det ska också framgå tydligt för medborgare hur kommunen fördelar sina resurser.  
 
I uppdraget ligger även att utforma en modell för uppföljning och avstämning av 
resursfördelningen samt att ta fram förslag på hur en gemensam buffert för volymförändringar ska 

hanteras.  

1.3 Avgränsning 
Uppdraget att arbeta fram en modell för resursfördelning från kommunfullmäktige till nämnd 
innebär att fördelning av anslag inom nämnderna inte kommer att beröras.  

1.4 Process 
För att skapa förutsättningar för en hållbar resursfördelningsmodell har framtagandet av modellen 

skett genom kontinuerlig dialog med förtroendevalda samt inom förvaltningen. Detta för att skapa 
en ändamålsenlig och så känd/accepterad modell som möjligt.  
 
Metod och modell har tagits fram i samråd med politisk referensgrupp, styr och arbetsgrupper 

inom de olika verksamhetsområdena, varvid inspiration hämtats bland annat från SKL, Trollhättan 
och Tyresö kommun. 
 
Inom förvaltningen bildades grupper inom området Barn- och utbildning samt Äldreomsorg. För 
arbetsgruppen Barn och utbildning, ingick områdena; förskola, grundskola, gymnasieskola. 
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Arbetsgruppen för Äldreomsorg utgick från verksamheterna; hemtjänst, särskilt boende. Även gen 
arbetsgrupp med inriktning LSS.  Efter kommunledningsmöte 5/9-2016 föreslog sektorchefen inom 

Omsorg att även Individ och familjeomsorgen skulle vara med. Sammantaget har fyra 
arbetsgrupper arbetat i mer eller mindre stor omfattning under hösten. Arbetet har styrts och 
drivits av ekonomienheten. 
 

Gruppernas första uppdrag var att analysera respektive områdes verksamhetskostnader samt 
kvalitetsmått. Återrapport från varje grupp har genomförts till styrgrupp samt till den politiska 
referensgruppen 30/9 -2016. 
 
Efter avstämning med styrgrupp 10/10-16 beslutades att undanta IFO samt LSS från 
resursfördelning. Återstående grupper, d.v.s. Äldreomsorg samt Barn- och utbildning, har därefter 
inventerat förslag till modell för resursfördelning. Ett antal modeller framförallt inom Barn- och 

utbildning presenterades för den politiska referensgruppen 12/10 -2016.  
 
Därefter arbetade förvaltningen med att ta fram förslag på modell inklusive nyttjandegrader. 
Denna presenterades för den politiska referensgruppen den 9/11-16. Modellen hade fokus på 
verksamheterna inom Barn- och utbildning. Förslaget presenteras på Kommunledningsgruppen 
7/11 -2016. 

 

29/11-16 lades förslag till modell kompletterat med prislappar samt uppföljning. Detta var det sista 
mötet med den politiska referensgruppen. Därefter har två möten genomförts dels med 
majoritetsgruppen och dels med oppositionsgruppen. Vid dessa tillfällen har en slutlig modell 
presenterats, omfördelningsbeslut samt förslag buffert för volymförändringar. 
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2. Resursfördelningsmodell 
 

Dagens budgetmodell bygger på att resurser/kommunbidrag fördelas till nämnderna med ett fast 
anslag, med låg eller liten hänsyn tagen till förändringar i befolkningen. Den nu presenterade 
modellen kompletterar dagens budgetmodell. Såtillvida att inom ett antal verksamhetsområden 
kommer, när resurser fördelas, hänsyn tas till förändringar i demografin. Det innebär också att 
föredelningen av resurser från kommunfullmäktige utgår ifrån två kategorier; 
 

1 Fördelning av resurser/kommunbidrag som fast anslag 
 
2     Fördelning av resurser/kommunbidrag som demografibaserat anslag  
 
Resursfördelning genom demografibaserade anslag innebär att resurser fördelas med utgångspunkt 
från antal individer i olika ålderskategorier. Detta baserat på antagande av 
befolkningsutvecklingen. De demografibaserade anslagen uppgår till ca 51 % av kommunens totala 

anslag.  
 

2.1 Beskrivning av ny modell  
 
Modellen består av fyra parametrar som alla är lika viktiga. Dessa beskrivs i avsnittet nedan.  

2.1.1 Befolkningsprognos  
 

Prognosen för befolkningsutvecklingen utgör grunden (och första steget i modellen) för 
tilldelning av resurser för det demografibaserade anslaget.   
 
En kommungemensam befolkningsprognos beställs årligen, i januari, från SCB. I prognosen görs 
en framskrivning av antalet individer inom de olika ålderskategorierna. Med denna framskrivning 
som grund sker tilldelning av resurser i kommande budgetprocess. Fram till dess att 

befolkningssiffrorna är slutliga innebär det att denna del i budgeten är preliminär d.v.s. fram till 
mätningen varje år per 31/12.  
 
Det är viktigt att under budgetåret följa hur det faktiska utfallet förhåller sig jämfört med 
prognosen. Av den anledningen har ny befolkningsmodul implementerats i kommunens 
ledningssystem (Hypergene). Denna befolkningsmodul som, dagligen, uppdaterar befolkningen 

kommer således att användas för att göra avstämning mot tilldelad budget under innevarande år. 

Uppdateringen av modulen görs från kommunens invånarregister (KIR). I modulen finns också den 
årliga befolkningsprognosen framtagen av SCB. Detta underlättar för verksamheterna både under 
innevarande år men också i planeringen för kommande år.  
 
Ansvarig för beställning av prognos samt ovan nämnda modul är utredare inom administrativa 
enheten. 

2.1.2 Målgrupper 
 
Andra steget är att fastställa för vilka målgrupper som modellen ska gälla. Beskrivningen nedan 
visar vilka sektorer samt vilka verksamheter som framöver kommer att tilldelas resurser baserade 

på förändringar i demografi;   

 

Sektor Barn- och Utbildning 

 Förskola 
 Förskoleklass 

 Skolbarnomsorg 
 Grundskola 

 Gymnasium (inklusive ungdomar som går längre än tre år) 
 

I resursfördelningsmodellen exkluderas delar av ovanstående verksamheter:  
 Särskoleelever för grundskola och gymnasiet, resursteam och elevassistenter  
 Uppföljningsansvar upp till 24 år 
 Flyktingverksamhet som finansieras externt och inte av kommunbidrag. 
 Försäljning av platser som finansieras externt och inte av kommunbidrag 
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För övriga verksamheter inom sektorn t.ex. kultur och fritid finns ingen möjlighet i dagsläget att 
tillämpa modellen. Det innebär ändå att för sektorn kommer ca 80 % av anslaget att vara 

demografibaserat. 
 

Sektor Omsorg  
 Alla verksamheter inom avdelning vård och äldreomsorg 

 
Det innebär att inom avdelningen kommer 100 % av anslaget att vara demografibaserat.  

 

Sektor Samhällsbyggnad  
 Kostenhetens livsmedelsbudget för förskola, förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg 

 
Målgrupperna är också indelade i olika ålderskategorier. 
 
Nedanstående tabell kompletteras efter hand som modellen växer fram.  
Målgrupp  Ålderskategori 

Förskola/ pedagogisk omsorg 1-5 år 

Förskoleklass 6 år 

Skolbarnomsorg/fritids 6-9 år 

Skolbarnomsorg/fritids 10-12 år 

Grundskola 7-15 år 

Gymnasium 16-18 år 

Gymnasium 
Över 18 år (antal i procapita) Ungdomar 
som går längre än tre år 

Äldreomsorg 65-79, 80-89, 90+ 

             

2.1.3 Nyttjandegrad 

 
Tredje steget avser den s.k. nyttjandegraden. Innan ersättning för antalet individer i de olika 
ålderskategorierna kan tilldelas nämnden måste hänsyn tas till nyttjandegrad. Denna visar hur stor 
andel i de olika ålderskategorierna som nyttjar kommunens tjänster.  
 
Nyttjandegraden för Munkedal beräknas: 
= Totalt antal personer som nyttjar tjänsten i förhållande till antal personer i ålderskategorin. 

 
För sektor Barn och Utbildning utgår nyttjandegraden ifrån hur många individer som använt 

kommunens tjänster inom de olika verksamhetsområdena. För att få fram aktuell nyttjandegrad 
har tjänstemännen inom Barn- och Utbildning, sett över en tre-årsperiod, tittat på hur stor andel 
av befolkningen som har nyttjat kommunal verksamhet inom respektive målgrupp. Inom 
skolbarnsomsorgen skiljer sig nyttjandegraden åt väsentligt mellan åldersgruppen 6-9 år 

respektive för gruppen 10-12 år. Därför sker indelning i två målgrupper. Särskild hänsyn måste 
också tas till de ungdomar som går längre i gymnasiet än 3 år.  
 
Denna beräkning måste inför varje nytt budgetår ses över, detta åligger Sektor Barn- och 
Utbildning.  
 
Inom sektor Omsorg, avdelningen vård och äldreomsorg skulle nyttjandegraden istället utgå ifrån 

biståndsbeslut. Något enkelt system för detta finns inte idag. Därför föreslås att nyttjandegraden 
sätts till 100 %, vilket innebär att avdelningen får full kompensation för samtliga 65-W oavsett om 
individerna har biståndsbeslut eller inte.  
 
Tabellen kompletteras med nyttjandegrad.  
Målgrupp Ålderskategori Nyttjandegrad (%)  

Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år                          92 % 

Förskoleklass 6 år 100 % 

Grundskola 7-15 år 100 % 

Skolbarnomsorg 6-9 år 82 % 

Skolbarnomsorg 10-12 år 36 % 

Gymnasium 16-18 år 100 %  

Gymnasium 
Över 18 år (ungdomar som går längre 
än tre år) 100 % 

Äldreomsorg 65-79, 80-89,90+ 100 % 
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2.1.4 A-priser/prislappar 
 

Som fjärde och sista steg i modellen fastställs ersättning/prislappar för respektive ålderskategori. 
Med utgångspunkt från uppdraget d.v.s. att sträva mot att nå standardkostnaden är förslaget att a 
priserna som bygger standardkostnaden. En mer utförlig beskrivning av dessa prislappar finns i 

underlaget till modellen.  
 
Prislappen fastställs utifrån föregående års skatteunderlagsprognos i december varje år. 
I dessa prislappar ingår kommunens totala kostnad för de olika åldersgrupperna d.v.s. både 
kostnader för ovannämnda verksamheter samt för lokaler, kommun-OH, undantagna verksamheter 
samt kost. Då kostnaderna för dessa verksamheter budgeteras på andra sektorer måste hänsyn 
tas till detta innan fördelning av resurser sker.  

 
Justering av prislappar 
För Barn- och Utbildning kommer avdrag att göras för lokaler, kost och kommun-OH samt även för 
undantagna verksamheter. Dessa verksamheter avser; resursteam, elevassistenter. 
 
För avdelning Vård- och Äldreomsorg sker justering av a-priset för lokaler och kommun-OH. Något 
avdrag för fast anslag görs inte då samtliga verksamheter tilldelas budget enligt den nya modellen.  

 

Demografimodell -a priser livsmedel 
Á- priser för livsmedel har beräknats utifrån avsatt budget 2017. Inför varje nytt budgetår måste 
ny beräkning göras och detta åligger sektor Samhällsbyggnad. Beräkningen av anslaget görs enligt 
nedan.  
 

 
 
Ersättning utgår från målgrupperna  

 Förskolan: utifrån frukost, lunch och mellanmål 
 Grundskolan inkl. förskoleklass utifrån lunch 
 Skolbarnomsorgen utifrån frukost, mellanmål och lunch på loven 

 

Tabellen visar hur fördelning av resurser sker enligt den nya modellen. Tabellen redovisar i kr. 

Målgrupp Ålderskategori 
Nyttjandegrad 
(%)   2016 (kr) 

À -pris exkl. lokal 
och kost och OH 
kostnad kommun 
(kr) 

Förskola/ pedagogisk omsorg 1-5 år 92 % 98 030 69 323 

Förskoleklass 6 år 100 % 49 971 35 815 

Grundskola 7-15 år 100 % 97 656 67 800 

Skolbarnomsorg 6-9 år 82 % 15 114 12 897 

Skolbarnomsorg 10-12 år 36 % 15 114 12 897 

Gymnasium 16-18 år 100 % 123 920 118 361 

Gymnasium 

Över 18 år 
(ungdomar som 
går längre än tre 
år) 

                    
               100 % 

   123 920                  118 361 

Äldreomsorg 65-79 100 % 17 823 14 633 

Äldreomsorg 80-89 100 % 108 933 89 434 

Äldreomsorg 90+ 100 % 280 015 229 892 

Livsmedel förskola 1-5 år 92 %  2 330 

Livsmedel förskoleklass 6 år 100 %  1 666 

Livsmedel grundskola 7-15 år 100 %  1 666 

Livsmedel skolbarnomsorg 6-9 år 82 %  1 044 

Livsmedel skolbarnomsorg 10-12 år 36 %  1 044 
Källa: avser 2016 års priser från kostnadsutjämningens prislappar. 

2.2 Kontrollberäkning och påverkan på befintlig budget  
(Beräkning av volymbaserad budget 2016) 
 

För att veta hur den nya modellen påverkar tilldelade resurser/kommunbidrag har en 
kontrollberäkning av den nya modellen gjorts. Denna beräkning har sedan ställts mot det gamla 
sättet att tilldela resurser. Beräkningen bygger på 2016 års budgetanslag.  
 

Nyttjandegrad*Befolkning per ålderskategori*a pris portion per år/barn= Demografibaserat anslag 
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Beräkningen visar att inom Barn- och Utbildningssektorn finns ett behov att öka tilldelningen av 
anslag för den demografibaserade delen av anslaget med +1,094 mnkr.  

 
Inom Avdelningen vård och Äldreomsorg uppstår det omvända d.v.s. att minska tilldelning av 
anslag med - 22,102 mnkr.  
 

Livsmedelsbudgeten för kost inom skolan finns behov att öka med 0,353 mnkr. 
 

Ekonomiska effekter av ny resursfördelning  
Tabellen redovisar pris och budget i (kr) 

 
För Barn- och Utbildning visas endast den delen av budgeten som omfattas av fördelning av resurser enligt demografimodellen.  

 
Detta resultat föranleder att beslut måste fattas i vilken omfattning den nya modellen ska tillämpas 
d.v.s. ett omfördelningsbeslut. Se avsnitt 2.5. 
 

2.3 Avstämningar/Uppföljning av resursfördelning mot utfall  
 
I uppdraget ingick också att ta fram modell för implementering i budgetprocessen samt beskriva 
hur en uppföljning av modellen ska se ut.  

 

Budgetavräkning  
I de demografibaserade verksamheterna är budgeten preliminär fram till årsbokslutet för aktuellt 
år, eftersom den baseras på preliminära befolkningssiffror. En avräkning görs mot verkliga volymer 
inom respektive ålderskategori.  
 
Avstämning av volymer sker i samband med budgetuppföljning (delår april/aug), varvid en 

fordran/skuld i förhållande till preliminär budget uppstår.  
 
Avräkning föreslås ske i samband med bokslut för respektive år då avräkning sker mot det verkliga 

utfallet.  
 
En justering sker även av kommande års budgetramar utifrån utfallet (KIR). 

 

2.3.1 Avstämningar görs i tre steg i budgeten 
 

Budgetram för 2018 justeras, i tre led: 

Steg 1. Avstämning faktiskt utfall  

Målgrupp Ålderskategori Nyttjandegrad 

Befolkning 

KIR 2016 

Avstämnin

g A- pris

Totalt budget 

2016 

demografi

Budget 2016 

nuvarande Avvikelse

Förskola  1-5 år 92% 596 69 323 38 011 219 34 773 257

Förskoleklass 6 år 100% 99 35 815 3 545 637 3 916 345

Grundskola 7-15 år 100% 1017 67 800 68 953 075 71 007 551

Skolbarnomsorg 6-9 år 82% 452 12 897 4 780 063 8 254 513

Skolbarnomsorg 10-12 år 36% 335 12 897 1 555 352 0

Gymnasium 16-18 år 100% 344 118 361 40 716 289 43 486 704

Gymnasium

19-20/21  år 

(procapita) går 4 

år,bytt program, gått 

ett år på IM, erller 

extraår. 100% 42 118 361 4 971 175 0

Demografibaserat anslag BoU (är simulerat utifrån KIR faktiskt antal 2016) 162 532 809 161 438 370 1 094 439

Äldreomsorg 65-79 100% 1812 14 633 26 514 524

Äldreomsorg 80-89 100% 596 89 434 53 302 778

Äldreomsorg 90+ 100% 124 229 892 28 506 652

Demografibaserat anslag ÄO (är simulerat utifrån KIR faktiskt antal 2016) 108 323 954 130 426 353 -22 102 399

Livsmedel  1-5 år 92% 568 2 330 1 217 565

Livsmedel 6 år 100% 95 1 666 158 270

Livsmedel 7-15 år 100% 1010 1 666 1 682 660

Livsmedel 6-9 år 82% 462 1 044 395 509

Livsmedel 10-12 år 36% 326 1 044 122 524

Demografibaserat anslag Samhällbyggnad Kost (är simulerat utifrån KIR faktiskt antal 2016) 3 576 528 3 222 835 353 693

Totalt demografibaserat anslag ÄO och BOU 274 433 291 295 087 558 -20 654 267

103



Skillnaden mellan budget 2016 och utfall 2016 inom olika åldersintervall  

Steg 2. Avstämning uppdaterad prognos för innevarande år.  

Prognos för budget 2017 mot ny beställd prognos för 2017 

Steg 3. Förändring av antalet personer för budget 2018-2019 kommande år 

Prognos för budget 2018 mot ny beställd prognos för 2017 

Prognos för budget 2019 mot ny beställd prognos för 2017 

 

Sammantaget justeras härigenom 

budgetramen för 2018 med: 

Budget 

2018 
  

Avstämning 2016 års utfall +- Steg 1 Mot prognos 2016 avstämning utfall 2016 

Avstämning uppdaterad prognos för 

2017 +- Steg 2 

Prognos för 2017 föregående år (beställd 2016-01-01) 

mot ny hämtad prognos 2017 (beställd 2017-01-01) 

Prognos 2018 +- Steg 3 Prognos för 2018 (från beställd 2017-01-01)  

Prognos 2019 +- Steg 3 Prognos för 2019 (från beställd 2017-01-01) 

Summa justerad ram 2018, 2019 +- 
  

 

2.4 Förslag till finansiering av buffert för volymförändringar  
 
Hur stora volymförändringarna kommer att bli framöver är svåra att förutse. Men med 
utgångspunkt från gällande befolkningsprognos har ett preliminärt antagande gjorts. Även detta 

finns med i bilaga till modellen. Beräkningen visar att det är lämpligt att det avsätts ca 3,5 – 4 
mnkr årligen för förändringar i demografi.  
 
Viktigt att förtydliga att när antalet individer i en åldersgrupp minskar kommer också anslaget att 
minska. Detta anslag kommer att tillföras denna buffert. För att inte blanda ihop dessa poster 
kommer anslaget framöver att benämnas buffert för volymförändringar.  
 

Finansieringen av detta anslag föreslås ske från kommunstyrelsens åtgärdsplan vilken antogs 
hösten 2016. För budget 2018 föreslås 4 mnkr ombudgeteras till buffert för volymförändringar. I 
takt med att omfördelningsbeslutet får effekt föreslås också den förändringen öka detta anslag.  
 
År 2018 2019 

IB               0 6 

Förslag att från KS åtgärdsplan omfördela 4 mnkr 4   

Omfördelningsbeslut vård och äldreomsorg 2 2 

Summa Buffert volymförändringar (demografi) 6 8 
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2.5 Omfördelningsbeslut  
För att implementera modellen innebär det att ett omfördelningsbeslut bör fattas. 

 

För att fullfölja uppdraget att kostnaderna inom äldreomsorgen ska närma sig standardkostnaden 
föreslås att nettokostnaderna för äldreomsorgen över en 5- årsperiod ska minskas med totalt 19 
mnkr. 
 
Förslaget är en baktung trappstegsmodell där man succesivt minskar kostnaderna i verksamheten 
då strukturen samtidigt kommer att förändras. 
 

 
 
 

  

År 2018 2019 2020 2021 2022

Äldreomsorg minska nettokostnad 2 2 5,0 5,0 5,0

2,0

4,0

9,0

14,0

19,0
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3. Modell för fördelning av resurser/kommunbidrag  
Nedan presenteras hur fördelning av resurser kommer att ske from budget 2018 då den nya 

modellen börjar implementeras.  

3.1 Fördelning genom fasta anslag  
För samtliga verksamheter som inte ingår i demografibaserat anslag sker tilldelning av resurser 

med s.k. fast anslag. Resurserna justeras årligen enligt nedanstående bild. Modellen är oförändrad 
jämfört med dagens system.  
 
+ Föregående års budget  
+- Verksamhetsförändringar utökning/anpassning 

+/- Kompensation för prisökningar/löneökningar/kapitalkostnad 
 

+/- Politiska prioriteringar  

      Verksamhetsförändringar utökning/anpassning    

= Nytt anslag  

 
Viktigt att poängtera är att kostnader för lokaler ingår i det fasta anslaget. Särskild hänsyn måste 

tas i budgetprocessen till investeringar som påverkar lokalkostnader samt kostnader för inhyrda 
lokaler samt ökat lokalbehov under året.  

3.2 Fördelning genom demografibaserade anslag  
 
Nedan följer en beskrivning av metod för fördelning av resurser genom demografi baserade anslag 
(befolkningsprognos).  

 
Resurser som tilldelas med hänsyn tagen till ovan beskrivna modell fördelas enligt bilden nedan. 
Hänsyn kommer att tas till förändring av antalet individer inom berörda ålderskategorier samt 
förändringar i nyttjandegrader och prislappar. Inför varje nytt budgetår görs avstämning av dessa 
parametrar. Därefter kompenseras för pris- och löneuppräkningar samt kapitalkostnader.    
Slutligen kommer eventuella prioriteringar från förtroendevalda. 

 
+/- Volymjusterad budget      

+- Verksamhetsförändringar utökning/anpassning 

+/- Kompensation för prisökningar/löneökningar/kapitalkostnad 
     
+/- Politiska prioriteringar  

      Verksamhetsförändringar utökning/anpassning   

= Nytt anslag  

 

3.3 Beräkningsunderlag 
När modellen antas kommer denna del att räknas fram av tjänstemännen också med hänsyn tagen 
till planeringsförutsättningarna. I beräkningen ingår; 

• Befolkningsprognos  
• Faktiska kostnader (index) för särskilda kostnadsposter 
• Årseffekter i kostnader av tidigare beslutade verksamhetsförändringar 

3.4 Politiska prioriteringar/mål 
Denna del i tilldelning av resurser visar de förtroendevaldas ambitioner/kvalitetshöjningar som 
t.ex. satsning på datorer, föreningsliv mm. Det är satsningar som är utöver grunduppdraget.  
Satsningarna bör vara kopplade till de politiska målen. Dessa satsningar kräver att resurser är 

avsatta. Denna del kan likaså vara en del i krav på effektiviseringar.  
• Produktivitetskrav per verksamhetsområde (t.ex. nettokostnad avvikelse) 
• Förändrade ambitioner utifrån politiskt handlingsprogram 

• Lönenivåer utifrån lokal lönebildning avseende olika yrkesgrupper (prioriteringar ha med i 

planeringsförutsättningarna).  

Tjänstemannaförfarande 

Beräkningsunderlag 
  

 

Politiska prioriteringar/mål 

  

Tjänstemannaförfarande 

Beräkningsunderlag 

  

  Politisk prioritering/mål 
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4. Fortsatt arbete 

4.1 Resursfördelning som en del i budgetprocessen (MRP) 
En bra grund för kommande budgetarbete är att anpassa och utveckla planeringsprocessen genom 
att ha en gemensam plattform, bra förplanering, samordning av lön- och investeringsprocess. För 
att skapa en gemensam plattform, är det viktigt att förtroendevalda och tjänstemän träffas för att 

informera varandra om läget och få en gemensam bild av utgångsläget för kommunen. Detta bör 
omfatta både ekonomi och verksamhet och blir på så sätt en gemensam bild för fortsatt 
budgetprocess.  
 
Nedanstående exempel är andra viktiga områden som tidigt behövs tas med i budgetprocessen. 

 
Omvärldsbevakning 
För att möta kommande förändringar som påverkar kommunen krävs en omvärldsbevakning.  
 
Samordning av löneprocessen 
Lön är en betydande kostnadspost för kommunen. Diskussioner måste föras tidigt i 
planeringsprocessen om kommande satsningar och utmaningar inom löneområdet. Detta gäller 
också avsättning för löner. 

 
Löneuppräkning 
Även måste en bedömning göras av löneuppräkningen som kan vara olika inom verksamheterna 
och vilka områden man prioriterar i lönesättningen. Viktigt att man kopplar löneöversynen till 
budgetprocessen för att resursfördelningen ska fungera.  
 
Prisuppräkning 

Hur stor avsättning för prisuppräkning ska göras inför kommande budgetperiod.  
 
Samordning av investeringsprocessen 
Större investeringar påverkar driftsbudgeten i stor utsträckning och måste därför finnas med i 
kommande budgetprocess. 
 

Koppling till mål 
Det är viktigt att koppla de politiska ambitionernas nivå med resursfördelningens resurser. 
Uppföljning är viktig för trovärdigheten. Dels uppföljningen av de politiska målen har genomförts 
och inom den resurstilldelning som tilldelats 

 
Befolkning och målgruppsförändringar MRP 
Prognosen för befolkningsutvecklingen framåt ska utgöra grund för arbetet med förslag till MRP 

2016-2019 budget 2018-2019 och sedan framåt.  
 
Uppföljning  
Uppföljning av modellen. Det är viktigt att fortsätta att utveckla och utvärdera modellen. 
 
Ovanstående exempel har delvis arbetats in i kommande års planeringsförutsättningar men arbetet 
måste fortsätta och utvecklas. Detta uppdrag åligger förvaltningen. 

 

  

107



Ordlista 
Begrepp  Definition  

Resursfördelningsmodell  En modell som beskriver vilka kriterier som ligger till 
grund för fördelning av resurser mellan olika delar av 
organisationen.   

Kommunbidrag/anslag Driftbudgeten för verksamheterna tilldelas nämnderna 
som ett kommunbidrag, en budgetram/anslag av 
kommunfullmäktige. 

Fast anslag De verksamheter som inte kan fördelas utifrån en 
befolkningsprognos i resursfördelningsmodellen 

kommer resursfördelning ske genom fasta anslag. 

Demografibaserat anslag Resursfördelning genom demografibaserade anslag 
bygger på uppskattade volymer utifrån en 
kommungemensam befolkningsprognos.  

MRP Kommunens Mål – och resursplan (budgethandling). 

Resursfördelningsmodellen har en koppling till 
kommunens MRP. 

Buffert för volymförändringar Definitionen av ordet buffert är avsatt post för att 
hantera volymökningar utifrån 

demografiförändringarna.  

Kommunstyrelsens förfogande (KS) Vad kommunstyrelsen har avsatt för oförutsedda 
utgifter 

Kommunfullmäktiges förfogande (KF) Vad kommunfullmäktige har avsatt för oförutsedda 
utgifter. 

Ekonomistyrningsprinciper  Ett regelverk som beskriver hur ekonomin ska styras 
och hanteras t ex avseende uppföljning, över- och 
underskott, interna mellanhavanden, kostnader till följd 
av investeringar mm.  

Ekonomistyrning  Styrning av verksamheten genom finansiella mål, 

incitament och nyckeltal.  

Systemstöd Hypergene, kommunens beslutstöd för 
verksamhetsstyrning. Stöd för planering, styrning, 
uppföljning och analys 

Modul i systemstöd Modul i Hypergene för befolkningsprognos och faktiska 
invånare (KIR)  

KIR Befolkningsregistret KIR är ett fristående 

invånarregister som kan användas av kommunens alla 
förvaltningar och verksamheter 

Målgrupper Berörda verksamhetsområden för resursfördelning 
utifrån demografimodell. Varje målgrupp är kopplad till 
en ålderskategori. 
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1. Inledning 
Detta beskriver processen och de olika delarna till resursfördelningsmodellen.  
 

Den 11 mars 2015 beslutade kommunstyrelsen, med hänvisning till den ekonomiska situationen, 
att tillsätta en grupp med en representant från varje parti (s.k. parlamentariska gruppen). Gruppen 
skulle under våren 2015 ta fram övergripande och hållbara möjligheter att lösa den ekonomiska 
krisen i syfte att Munkedals kommun ska stå väl rustade inför framtida utmaningar.  
 
Den parlamentariska gruppen lade fram flera förslag till beslut på kommunstyrelsens möte i 
augusti 2015.  

 
Ett av förslagen som godkändes var: 

 Ta fram en resursfördelningsmodell som inkluderar ett förslag till buffert på KS/KF  
 Inriktning att nå ”snittkostnader” för verksamheterna i jmf med andra kommuner. 

 
Förvaltningen påbörjade arbetet hösten 2016 med ambitionen att resursfördelningssystem ska 
kunna implementeras i verksamheterna from budget 2018.  

1.2 Bakgrund och syfte 
Kommunen har till uppgift att få de gemensamma resurserna att räcka till för de verksamheter 

som kommunen ansvarar för (god ekonomisk hushållning). Målet är att kunna erbjuda kommunens 
medborgare tjänster av hög kvalitet inom ramen för dessa resurser.  
 
Resultatet för kommunen har under ett stort antal år varit positivt. 2014 bröts denna trend till med 
underskott. 2015 är resultatet åter positivt och prognosen för 2016 ser ut att bli positiv. Däremot 
har kostnaderna framförallt inom det sociala området varit högre än budget under en lång period. 

Detta område har under flera år kompenserats med ökat budgetanslag, men inte i paritet till 
utfallet.   
 
Som en åtgärd för att tydliggöra en rättvisare fördelning av kommunbidrag beslutade 
kommunstyrelsen om att införa resursfördelningssystem samt att också ta fram förslag på att 
skapa en buffert för oförutsedda kostnader.  
 

För att skapa förutsättningar för en hållbar resursfördelningsmodell bör förslaget/modellen bygga 
på dialog och samförstånd. Modellen måste upplevas som ändamålsenlig och att grunderna för 
fördelning av resurserna vara kända. Det är därför av största vikt att skapa förutsättningar för 

gemensam dialog mellan tjänstemän och förtroendevalda i framtagande av modellen. Både 
tjänstemän och förtroendevalda ska på ett enkelt sätt kunna kommunicera modellen till anställda 
och medborgare om varför beslutad resursfördelningsmodell ser ut som den gör.  
 

I underlaget beskrivs hur arbetet kommer att genomföras samt tidsplan för genomförande. De 
därefter följande avsnittet kommer att kompletteras efter hand som utredningen fortlöper. 
 
Syftet med arbetet är att presentera en modell för resursfördelning från Kommunfullmäktige till 
nämnderna.  Modellen ska vara enkel att förstå och uppfattas som meningsfull av såväl politiker 
som anställda. Det ska också framgå tydligt för medborgare hur kommunen fördelar sina resurser.  

 
I uppdraget ligger även att utforma en modell för uppföljning och avstämning av 
resursfördelningen samt att ta fram förslag på hur en gemensam buffert för volymförändringar ska 
hanteras.  

1.4 Avgränsning 
Syftet med uppdraget är att ta fram en modell för resursfördelning från kommunfullmäktige till 

nämnd. Hur fördelningen av anslag sker inom nämnderna berörs inte i detta uppdrag.  
 
Utgångspunkten är att modellen ska vara enkel. Modellen behöver inte vara fulländad från början, 

utan byggs upp successivt och kan då komma att kompletteras med fler områden alternativt 
justeras på annat sätt.  

1.5 Process 
För att få genomslagskraft för modellen är det av största vikt att få en stor delaktighet inför och vid 
genomförandet. Därför föreslås att ett antal grupper bildas. Arbetsgrupper, styrgrupp och 
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referensgrupp. Sammansättningen i arbetsgrupperna bör spegla organisationen d.v.s. 

representation från central förvaltning och från sektorerna.  

Samtliga grupper ansvarar för att föra god/kontinuerlig dialog. 
Dessutom föreslås att avstämning görs med den s.k. 40-gruppen (samtliga kommunens chefer).  

 

Politisk referensgrupp  
Referensgruppen förtroendevaldas uppdrag är att tydliggöra de politiska 
prioriteringarna/ställningstagandena samt att fortlöpande förankra framtagande av 
resursfördelningsmodell i respektive partigrupp samt återkoppla synpunkter till arbetsgruppen.  

 
Gruppen kommer att bestå av en representant från varje parti. Vilka som utses är upp till varje 
parti. Senast den 23 september ska uppgift om namn inkomma till förvaltningen. 

 
Referensgruppen föreslås träffas var tredje vecka med första mötet v 39. 

Ann-Sofie Alm M 

Matheus Enholm SD 
Tiina Hemberg V 

Karin Blomstrand L 

Joakim H MP 

Carina T C 
Lisa Kettil S 
Olle Olsson KB 

 

Styrgrupp:  
Kommunledningsgruppen (KLG) är styrgrupp till arbetsgruppen. Styrgruppen ger direktiv till 
arbetsgruppen. Gruppen har också som uppgift att föra en kommunikation ut information i 
organisationen. Gruppen ska verkställa och följa upp styrningen av den egna organisationen så att 

den uppnår de politiska målen.  
Styrgruppen träffas två ggr/månad from september månad för avstämning. Sammankallande är: 
Kommunchef Håkan Sundberg. 
 
Avrapportering till styrgruppen görs av processledare samt av representant (sammankallande) från 
varje arbetsgrupp.  
Kommunchef Håkan Sundberg  Ordförande 
Ekonomichef Ulrika Gellerstedt Ekonomi 
Sektorchef Mats Tillander Samhällsbyggnad 
Sektorchef Rickard Persson Omsorg 
Sektorchef Liselotte Sörensen-Ringi Barn och utbildning 
Administrativ chef Peter Berborn Administrativa 
Personalchef Pernilla Nicklasson Personal 

Lönechef Mikael Matsson Lön 

 

Arbetsgrupp inom respektive verksamhetsområde 
Förvaltningen bildar arbetsgrupper för respektive område. Varje arbetsgrupp har en ansvarig 
sammankallande. Denne person är också den som avrapporterar till kommunledningsgruppen och 
deltar i kommunledningsgruppens möte varannan vecka. Denna person representerar också sin 
arbetsgrupp i mötet med den politiska referensgruppen.  
 
Arbetsgruppen arbetar fram förslag till ny modell inom områdena förskola, grundskola, 
gymnasieskola, hemtjänst, särskilt boende samt LSS bostäder.  

 
Arbetet leds övergripande av processledare Ulrika Gellerstedt och till sitt stöd Controller Maria 
Strömberg. Ulrika är sammankallande. Avstämningar i hela arbetsgruppen görs vid behov. 
 

Arbetsgruppen delas in i tre undergrupper en för skola, vård- och äldreomsorg samt LSS. Efter 
mötet den 5/9 föreslog sektorchef inom Omsorg att IFO skulle vara med. 

Grupperna föreslås träffas varje vecka. Första mötet för hela arbetsgruppen är 23/8.  
Nytt datum är 5/9.  
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Övergripande 
Ekonomichef Ulrika Gellerstedt Processledare 

Controller Maria Strömberg Ekonomi  

 

Arbetsgrupp Barn- och utbildning 
Ekonom Margareta Andersson  

Utredare/utvecklare Marie Wackfelt sammankallande 

Sektorchef BoU Liselotte Sörensen/Ringi  

Rektorer Louise Olsson och Ann-Christine 
Holst (rektorer) samt Monica 
Andrésen (förskolechef) 

 

 

Arbetsgrupp Vård och äldreomsorg 
Ekonom Catarina Ross  

Avdelningschef äldreomsorg Maria Lundström sammankallande 

Annan inom Äldreomsorg Gunnel Svensson  

Sektorchef Omsorg Rickard Persson  

 

Arbetsgrupp Stöd 
Ekonom Catarina Ross  

Annan inom Äldreomsorg Gunnel Svensson  

Avdelningschef Stöd Anders Haag sammankallande 

Sektorchef Omsorg Rickard Persson  

 
Arbetsgrupp IFO 
Ekonom   

Annan inom IFO Jane?  

Avdelningschef Stöd Clarie Engström sammankallande 

Sektorchef Omsorg Rickard Persson  

 

1.6 Frågeställningar 
 Hur kan resursfördelningsmodellen bidra till god ekonomiska hushållning av resurser (kvalitet 

och produktivitet) 
 Hur hantera kopplingen mellan mål och resursfördelning så verksamheten uppnår resultat? 
 Hur kompenseras förändringar i volymer? 

 Hur hanteras oförutsedda händelser i fördelningssystem? 
 Hur klarar resursfördelningen förändringar på lång sikt? 
 Hur sker uppföljningen av resursfördelningen? 

 Hur kan resursfördelningsmodellen underlätta prioriteringar för förtroendevalda 
 Är nuvarande resursfördelning rimlig och rättvis? 
 Vilka underlag behöver förtroendevalda? 
 Finns en gemensam befolkningsprognos för kommunen? 
 Hur och när kommer de politiska prioriteringarna in? 
 Får man valuta för pengarna?  
 Hur skapas legitimitet och ansvarskänsla i organisationen 

 Hur sker bedömning av behov för olika målgrupper? 
 Finns en process som möjliggör samsyn om behoven? 
 Är resursfördelningen transparent och begriplig? 

 

1.7 Tidsplan för resursfördelning politik och arbetsgrupper 
 
År Tid Vad Avser  Vilka 

2016 31 aug 
 

Allmän information 
KSAU 

Uppdrag, syfte, tidsplan 
resursfördelning 

KSAU+ Ek.chef, 
Controller 

2016 23 
sept 

Sista lämna in 
deltagare till politisk 
referensgrupp 

  

2016 V39 Första möte politisk 
ref.grupp 

Genomgång nuvarande 
budgetmodell samt nuläget 

Ek.chef/controller 
samt resp 

sammankallande  
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2016 28 
sept 

Avstämning KSAU Resursfördelning 
 

KSAU+ Ek.chef, 
Controller, KC 

2016 V 41 Andra möte politisk 
referensgrupp 

Genomgång ex på 
resursfördelning – andra 
kommuner.  

Ek.chef/controller 
samt resp 
sammankallande 

2016 20 okt KF dialogdag Genomgång resursfördelning – 
allmän info 

Ek.chef/controller 
samt resp 
sammankallande 

2016 25 okt  Avstämning KSAU 
 

 KSAU+ Ek.chef, 
Controller, KC 

2016 V 45 Tredje möte politisk 
referensgrupp 

Förslag på resursfördelning 
samtliga områden 

Ek.chef/controller 
samt resp 
sammankallande 

2016 48 Fjärde möte politisk 

referensgrupp 

Framtagande av modell samt 

beräkning av effekt 

Ek.chef/controller 

samt resp 
sammankallande 

2016 30 nov Avstämning KSAU  Ek.chef/controller, 
KCsamt resp 
sammankallande 

2016 V3 
17/1-
2017 

Femte mötet politisk 
referensgrupp 

Avstämning tjänsteskrivelse 
och förslag till beslut på ny 
modell. Inställt och ersattes 
med avstämning i majoritet 
och oppositionsgrupperna 
(10/1 samt 23/1) 

Ek.chef/controller 
samt resp 
sammankallande 

2017 1 fer Beslut  Resursfördelning modell mm KSAU 

2017 16 febr Beslut Resursfördelning modell mm KS 

2017 1 mars Beslut  Resursfördelning modell mm KF 

 
Agenda politisk referensgrupp 
V 39 1: mötet 30/9 kl 15-17 Gullmarsalen 

 Genomgång av tidsplan, arbetsgrupper. 
 Beskrivning av nuvarande budgetfördelningsmodell – Ulrika/Maria 
 Beskrivning av nuläget sektorchefer per område 

Diskussionsfrågor med förtroendevalda: 

 

Är fördelningen ”rättvis” idag? 
 Avspeglas de politiska intentionerna i resursfördelningen? 
 Visar analyser av bokslut, måluppfyllelse och nyckeltal att resurserna är godtagbart 

fördelade?  
 Följer förändringen i resursfördelningen mellan åren befolkningsförändringen inom 

respektive åldersgrupp? 
 Hur mycket kostar vi jämfört med andra kommuner (jämförelser vägledande) 

 Vad är medborgarna och brukarnas bedömningar över hur väl verksamheterna fungerar 
 
V 41 2: mötet 12 okt kl 16-18 Gullmarsalen 

 Genomgång ex på andra kommuners resursfördelningsmodell 
 Genomgång av skillnader på politiska prioriteringar och beräkningar 
 Reflektioner från föregående möte samt från partigrupperna. 

 
Diskussionsfrågor med förtroendevalda: 

 Hur hantera politiska prioriteringar samt beräkningar? 
 Vilken är skillnaden på dem? 

 Kan vi enas om att utgå ifrån befolkningsprognos? 
 Detta för att skapa ett förtroende för prognosen och att ramar fastställs över flera år 

verkligen blir bindande? 

 Hur ofta revidera prognos? 
 Vem ska ansvara för prognos? 
 Hur sammanställer vi förändringar i bebyggelse, in- och utflyttning 
 Finns kunskap om hur många äldre som säljer sina villor i ett område – vilket skulle kunna 

innebära ökning av antalet barnfamiljer? 
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 Hur håller vi koll på förändringar i de olika åldersgrupperna? För att utläsa framtida behov 

ex fler platser inom SÄBO, gymnasiet mm. 

 Kan vi enas om att omfördelning av resurser måste göras? Omfördelningsbeslut 
 
V 45 3:e mötet 9 nov kl 16-18 Gullmarsalen 

 Genomgång av förslag på områden för resursfördelning 
 Genomgång av förslag på modell 

Diskussion kring detta 

 
V 48 4:e mötet 29/11 kl 15-17 Thorild 

 Fortsatt genomgång av modell 
 Fördelningsgrunder/prislappar 
 Uppföljning 

Diskussion kring detta 

 
V 3 5:e mötet 10/1 samt 23/1 kl 16,30-18 Gullmarsalen genomgång med majoritet och opposition 

 Genomgång tjänsteskrivelse samt förslaget till ny modell 
Diskussion kring detta. 
 

Avstämning till styrgruppen görs enligt nedan. Det innebär att arbetsgrupperna måste planera sina 
möten efter referensgrupp samt styrgruppens möten.  

 
Datumen ovan har bokats in i KLG:s kalender samt sammankallande personer från 
arbetsgrupperna för att en avstämning kan ske. KLG+ Maria O, Marie W, Anders H, och Clarie E. 
Kontinuerlig information till samverkan sker av kommunchef. 
Inlämning av handling sker den 27 januari.  
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2. Kort teoriavsnitt angående resursfördelning 

2.1 Varför resursfördelning? 
Som ett led i att säkerställa att krav från lagstiftning, behov från olika målgrupper och politiska 
prioriteringar ställs mot tillgängliga resurser spelar resursfördelning en central roll. Detta genom 
styrningen i kommunen men också genom att ge en ökad transparens till medborgarna hur 

resurserna fördelas mellan olika verksamheter.  
 
Många kommuner har arbetat aktivt med att utveckla sin resursfördelning och flera andra tycks 
vara på gång. Ett skäl kan vara kraftiga befolkningsförändringar inom/mellan olika åldersgrupper 
som tvingar kommuner att omfördela resurser. Ett annat kan vara att öka ansvarstagande och 
budgethållning i organisationen genom att göra resursfördelningen mer transparent. 
 

Prioriteringar av resurser inom kommunen påverkar i allra högsta grad kommunmedborgarna. 
Resursfördelningsmodellen syftar till att; 

1. Medborgarna ska behandlas likvärdigt om det inte finns skäl till något annat 
(Likställighetsprincipen). Det ska också ge en tydlighet till medborgarna hur kommunen 
fördelar sina resurser. 

 
2. Tydliggöra ekonomistyrningen- d.v.s. förmågan att använda medlen effektivt och med 

begränsade resurser klara av behov och nå uttalade mål. (Öka ansvarstagande och 
budgethållning i organisationen). Styra verksamheten i den riktning som de politiska 
ambitionerna anger.  
 

3. Skapa tydliga beslutsunderlag för förtroendevalda att prioritera de begränsade resurserna 
 

Det finns många skäl till införande av resursfördelningsmodell. Det är viktigt att modellen är 
transparant och accepterad. 
 
Hur resurser fördelas inom den kommunala organisationen ser lite olika ut. Den kan bygga på; 
 Jämförelser med andra kommuner 
 Fördelning använda befolkningsprognos 
 Genomsnittskostnad (ex kr/elev * antalet personer i åldersgruppen enligt befolkningsprognos) 

 Dialog om behov inom olika områden 
 
Utöver att besluta om modell för resurstilldelning måste kommunen också hitta en koppling mellan 

mål och resurstilldelning. 

2.2 Vad är resursfördelning  
Ett sätt att beskriva resurstilldelning är med nedanstående bild. Fördelning av resurser i 
kommunen kan liknas vid ett pussel där varje bit bidrar till att skapa en helhet. Vilka pusselbitar 
som används ser olika ut från kommun till kommun men skulle ex kunna vara användande av 
befolkningsprognos, jämförelser med andra kommuner, modell för kompensation av 
volymförändringar samt uppföljning av verksamheten. Behov och prioriteringar ska balanseras på 

ett tydligt sätt i förhållande till tillgängliga resurser. 
 
Det är väsentligt att hitta balans mellan behov/prioriteringar och tillgängliga resurser. 
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Med resursfördelning avses hela processen från politiska handlingsprogram och prioriteringar till 

framtagande av beräkningsunderlag och därefter politiska beslut samt uppföljning av 
resurstilldelning.  

 

 
 
I detta sammanhang är det viktigt att man klargör skillnader och blir överens om vad som är 
politiska prioriteringar och vad som är underlag för beräkningar ex statistik. Nedan beskrivs ett sätt 

att klargöra dessa skillnader. 
 
Beräkningsunderlag 

 Befolkningsprognos och andra volymförändringar 
 Faktiska kostnader (index) för särskilda kostnadsposter 
 Årseffekter i kostnader av tidigare beslutade verksamhetsförändringar 

  

     Politiska prioriteringar 
 Produktivitetskrav per verksamhetsområde (t.ex. nettokostnad avvikelse) 
 Förändrade ambitioner utifrån politiskt handlingsprogram (har det något resurskrävande?) 
 Lönenivåer utifrån lokal lönebildning avseende olika yrkesgrupper (prioriteringar ha med i 

planeringsförutsättningarna) 
 
Eftersom det inte finns en helt tydlig skiljelinje mellan ovannämnda är det viktigt att detta 

processas fram gemensamt.  
 
Diskussionsfrågor med förtroendevalda: 

Bra 
underlag

Hitta balans

Politiska 
prioriteringar

Olika målgruppers behov

Utifrån statistik, 
befolkningsprognoser

Lagstiftningens 
krav

Tillgång av 
ekonomiska 

resurser

Politiska 
handlingsprogram 

/prioriteringar

Framtagande av 
underlag 

(beräkning av 
resursbehov)

Politiska beslut 
(ställningstagande)

Underlag och 
politiska ambitioner

Uppföljning
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 Vad är vad för vår del? 

 Hur hantera politiska prioriteringar? Vilka är de? 

o Politisk pott för extra satsningar – ekonomiskt utrymme för särskild tilldelning 
o Prioriteringar i KF – signal från KF om områden som särskilt ska prioriteras inför 

kommande budgetprocess 
o Prioriteringar utifrån beräkningsunderlag – ex utifrån jämförelser, 

volymförändringar 
o %-förändring av angiven prislapp/tilldelad ram – kan handla om ökning/minskning 

av tilldelat anslag. Ambitionshöjning/minskning vilket mynnar ut i högre/lägre 
ersättning till nämnderna. 

2.3 Resursfördelning som en del i planeringsprocessen 
En bra grund för kommande budgetarbete är att anpassa och utveckla planeringsprocessen genom 
att ha en gemensam plattform, bra förplanering, samordning av lön- och investeringsprocess.  
 
Gemensam plattform, skapas genom att förtroendevalda och tjänstemän träffas för att informera 
varandra om läget och få en gemensam bild av utgångsläget för kommunen. Detta bör omfatta 
både ekonomi och verksamhet och blir på så sätt en gemensam plattform för fortsatt 
budgetprocess. 

 
Förplanering, så tidigt som möjligt få till stånd diskussioner mellan förtroendevalda och ledande 
tjänstemän om behov av strukturella förändringar. Detta för att trygga långsiktighet och tydlighet. 
 
Samordning av löneprocessen, Lön är en betydande kostnadspost för kommunerna. Diskussioner 
måste föras tidigt i planeringsprocessen om kommande satsningar och utmaningar inom 
löneområdet. Detta gäller också avsättning för löner. 

 
Samordning av investeringsprocessen, större investeringar påverkar driftsbudgeten i stor 
utsträckning och måste därför finnas med i kommande planeringsperiod. Detta samordnas med 
övriga budgetprocess. 

2.4 Tio råd för att utveckla resursfördelningen 
Nedan sammanfattas några råd från SKL idéskrift: Idéer för att utveckla sättet att 
fördela resurser i kommuner som står i begrepp att utveckla sin resursfördelning. 
  
• Ta reda på vilka underlag de förtroendevalda vill ha inför beslut om resursfördelning. 

• Ta fram och enas om en befolkningsprognos för varje år.  

• Ta fram uppgifter om genomsnittskostnader per barn i förskola, per elev i grundskolan, per 
person i särskilt boende osv. och jämför mellan åren. Det kan bli en utgångspunkt för förändringar. 
• Undersök hur den egna resursfördelningen ser ut jämfört med andra kommuners. 
• Försök inte göra fördelningen fulländad från början, utan bygg upp den successivt. Prioritera 
vilket område 
• Håll isär vad som är beräkningsunderlag och vad som är politiska prioriteringar. 
• Bedöm om principerna för resursfördelning från fullmäktige hänger ihop med den från nämnder 

till enheter.  
• Ta reda på om styrregler och planeringsprocessen behöver förändras till följd av en utvecklad 
resursfördelning. 
• Ta ställning till hur fördelningen ska följas upp. Uppföljning av resurstilldelning viktig för 
trovärdigheten. 
• Pröva den nya modellen för resursfördelning mot utfallet i bokslutet för att testa 

förändringsnivån.  
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3. Beskrivning av resursfördelningsmodeller 

3.1 Munkedals modell. 
Kommunen har idag en fördelningsmodell vilken inte utgår ifrån demografiförändringar. På nämnds 
nivå finns inom sektor barn och utbildning och sektor Omsorg olika form av 
resursfördelningsmodeller. Se beskrivning nedan. 

 

3.1.1 Central resursfördelning KF-Nämnd (KS) 

 
Planeringsförutsättningar 

Till planeringsförutsättningarna tas en omvärldsbevakning fram. Denna innehåller beskrivning och 
analys av kommunens utgångsläge. I planeringsförutsättningarna antas finansiella resultatmål, 
tidsplan samt befolkningsantagande. Förutsättningarna antas årligen i november och är underlaget 
till det fortsatta arbetet med budgeten.  
 
Ramberäkning centralt KF-nämnd 
Ramberäkning utgår ifrån föregående års budgetramar. 

 

Under februari tar ekonomienheten fram en preliminär resursfördelning till nämnderna utifrån 
planeringsförutsättningarna/politiska antaganden och centrala uppräkningar.  
 
Munkedals kommun har antagit en tvåårig budget vilket innebär att vissa år görs avstämning av de 
avsättningar man gjort. T.ex. antogs budget 2016-2017 under 2015 och avstämning av 2017 
gjordes under 2016. Ramen för 2017 är redan fastställd, det innebär att det endast görs en 

avstämning av befintlig ram gentemot ev. förändringar av verksamhet/lagkrav/ uppräkningar 
 
De politiska prioriteringarna/målen 

 Avsättning till budgeterat resultat  
 Avsättning till kapitalkostnader (Investeringsnivå) 
 Avsättning till andra politiska mål (ambitioner utifrån handlingsprogram) 

 
Beräkningsunderlag 
Samtidigt med detta görs beräkningar av tjänstemännen för centrala avsättningar såsom för  

 Beräkning av skatteintäkter (SKL skatteprognos februari+ antagande invånare (beslutad av 
politik) 

 Finansiella poster (pensioner, räntekostnader) 
 Avsättningar till löner tillsvidare (ev. prioriteringar yrkesgrupper antagna av politik) 

 Avsättningar till löner övriga (tim., ob, familjehem)  
 Prisuppräkning 
 Kapitalkostnader 
 Lokalbehov-uppdrag lokaler/uppräkning 
 Stora förändringar i kommunen. T.ex. minskade elever, utökad hemtjänst, nya lokalbehov 

har man inom KLG omprioriterat resurser och föreslagit anpassningar eller äskat medel. 
 

I övrigt ansvarar varje sektorchef för om andra uppräkningar behövs än de centrala. Om så skulle 
vara fallet är det upp till varje sektorchef att själva avsätta/omprioritera medel för i sin budget. 

 
Kommunen saknar idag beräkningsgrundande resursfördelning mellan verksamheterna som bygger 
på befolkningsförändringar (demografi). Det har ändå förekommit att budget/resursfördelning har 
justerats mellan verksamheterna pga. volymökningar/volymminskningar. Budget har också 

påverkats av eventuella underskott från föregående år. Till det har kommit förändringar i ex nya 
behov samt ny lagstiftning.  
 

Under de senaste åren har en rejäl utökning/omfördelning gjorts till omsorgen (äldreomsorg och 
IFO) pga. utökat behov och stora underskott. 
När skatteintäkterna, centrala uppräkningarna och politiska målen är beräknade anges prel. ramar 
till nämnderna.  

 
För sektorerna blir det antingen en minskad ram eller utökad ram jämfört med föregående års ram. 

 
Sektorcheferna har i uppdrag att anpassa verksamheten till de beräknade ramarna för 
budgetbalans. Finns obalanser så måste sektorcheferna ta fram konsekvensbeskrivningar av de 
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preliminära ramarna. Förutom de ekonomiska preliminära ramarna ska sektorchef tillsammans 

med nämnd arbeta fram resultatmål för budgetåren/året utifrån kommunfullmäktiges mål 

 
I slutet av april lämnar nämnderna in budgetskrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, 
med konsekvensbeskrivningar utifrån preliminära ramar samt framtagna resultatmål.  

 

Beslut 
I maj behandlar/godkänner nämnderna sina budgetskrivelser.  
I juni behandlas kommunens mål- och resursplan (MRP) i Kommunfullmäktige. 
Fullmäktige fastställer senast i juni månad den budget (MRP) inom vilken verksamheten ska 
bedrivas och alla kostnader täckas. Budgeten är alltid överordnad målen. 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut ska sektorcheferna verkställa ramarna. Detta genom både 

avseende resurser och mål. Sektorcheferna ser till att detaljbudget och verksamhetsmål arbetas 
fram och beslutas av nämnd i december. 

3.1.2 Sektor Barn och Utbildning (nämnd) 
Resursfördelning Grundskolan
Förvaltningsledningen kommer att fördela en ram till respektive verksamhetsansvarig. 

Verksamhetsansvarig fördelar sedan själv ramen mellan de olika verksamheterna inom sitt 
ansvarsområde utifrån fördelningskriterier. Dessa kriterier gäller för såväl förskole- och 
fritidshemsverksamheten som för grundskolan. Grunden utgår från snittet av antal barn/elever VT 
och HT i respektive verksamhet. 
 

Resursfördelning Grundskolan 
Baspaket 
Elevrelaterade kostnader 
Anslaget fördelas per elev. Rektor tar fram antal elever per årskurs och skola för vår- respektive 
hösttermin inför budgetåret. Det är här viktigt att antalet barn blir rätt. I de elevrelaterade 
kostnaderna ingår: 
 

Pedagogiskt mtrl exkl. datorkostnad- kriteriet indelas i två nyckeltal:  
Förskoleklass till år 6 och år 7 till år 9 (för 2016 utgör anslaget 750 kronor respektive 1 150 
kronor). Anslaget för datorer är utifrån verkligt antal datorer per Rektorsområde. 
Pedagogisk personal  
Fördelning sker av resurser för pedagogisk personal ut till verksamheten, dels genom ett baspaket 

dels genom att verksamheten ges tillfälle att få extra tilldelning från kommunens tilläggspaket. 

Fortbildning/kompetensutveckling 
Anslaget relateras till det antalet tjänster som räknas fram under pedagogisk personal och uppgår 
för år 2016 till 1,500 kronor per tjänst. 
 
Personalrelaterade kostnader 
Detta är kostnader där rektor får ett utrymme som motsvarar den personalstatus som gäller inom 
deras verksamheter. Även här ges rektor möjligheten att omdisponera mellan de olika 

verksamheterna.  
 
Grundskolans koefficienter 2016 
Räknas fram genom antal elever i respektive årskurs satt i relation till de koefficienter som gäller 
för respektive årskurs. För 2016 har förvaltningsledningen beslutat om följande koefficienter: 

 

År 

Tjänster 

i % 

Klass-

storlek 

Koefficient 

antal tjänster per 

100 elever 

F 63,6 10,0 6,40 

1 137 18,0 7,64 

2 137 18,0 7,64 

3 137 18,0 7,64 

4 137 18,0 7,64 
5 137 18,0 7,64 

6 137 18,0 7,64 

7-9 stor 181 22,0 8,20 

 
Verksamheten får således ett kalkylerat antal tjänster för vår- respektive hösttermin som sedan sätts 
i relation till den genomsnittliga lön som gäller för det enskilda rektorsområdet.  
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Tilläggspaket 

Består av ett antal tjänster (stödpersonal) där den totala omfattningen bestäms av 
förvaltningsledningen. Denna resurs fördelas utifrån behov efter särskild diskussion med rektor. 

 
Förskola specifikt 
Koefficienter för förskolan är 18,5 barn och 2,927 tjänster per avd. Resursen beräknas på 

avdelningens snittlön * antal barn * antal tjänster. 
 
Fritids specifikt 
Koefficienter för fritidshem är 27,5 barn och 1,108 tjänst per avdelning samt 15 
heltidstimmar/fastanställd. Resursen beräknas på snittlön * beräknade snittbarn * beräknade 
tjänster utifrån koefficienterna. 
 

Övrig verksamhet 
Budgettilldelning utgår från föregående års budgettilldelning varefter justeringar görs utifrån 
förändrade behov. 

3.1.3 Sektor Omsorg (nämnd) 
Inom sektor omsorg är det endast nuvarande avdelning vård och äldreomsorg som har/eller har 
haft resursfördelning. Under 2008 beslutade Omsorgsnämnden om att ha resursfördelning inom 

hemtjänst och särskilt boende.  
 
Hemtjänst - resursfördelning per verkställd timme 

 

Budget fördelas ut per enhet utifrån antal verkställda timmar, både hemtjänsttimmar och HSL 
timmar och ett årligt fastställt timpris. 
 
I timpriset ingår: 

• lönekostnader, administration, övriga kostnader bilar, material, telefon, IT, utbildning och 
kring tid. 

• Uppräkning av timpeng sker med OPI från SKL.  

• Kompensation för landsbygd eller tätort. 
 

Särskilda boenden – resursfördelning per plats  
 
Budget fördelas ut per enhet utifrån antal platser som finns i kommunen. Detta gjordes tidigare för 
att få en rättvis fördelning mellan enheterna och att alla hade förutsättningar.  
 

Antal årsarbetare per plats (lika för alla).  
- Fördelning av personalresurser av befintlig budget utifrån antal platser (täthet) 
- Fördelning av material av befintlig budget utifrån antal platser. 
 
Nämnden beslutade om en fastlagd personaltäthet per demensboende, trygghetsboende och 
korttidsplats. Vid ökad vårdtyngd fanns en särskilt budget att äska ifrån. 

 
Denna resursfördelning görs inte idag.  
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3.2 Beskrivning av andra kommuners modeller 
 

3.2.1 Karlstads Kommun 
Karlstads har resursfördelning med befolkningsprognos som utgångspunkt inom förskola, 
skolbarnomsorg, grund/gymnasieskola, äldreomsorg. Totalt uppgår dessa verksamheter till drygt 
60 % av kommunens nettokostnader. 
  
Ramar byggs upp utifrån nuvarande ramar. Därefter läggs en demografimodell för respektive 
verksamhetsområde samt för pris- och löneuppräkningar. Till sist tillkommer prioriteringar från 
förtroendevalda. 

 
I Karlstad är man överens om att använda demografimodellen som grund för fördelning av ramar.  
 

Äldreomsorg 

Inom äldreomsorg utgår de från antalet invånare i gruppen 65 +. En fördjupning av modellen sker 

genom att dela in åldersgruppen i kortare åldersintervall; 65-74 år, 75-79 år, 80-84 år samt 85+.  
  
För att värdera skillnader i respektive åldersintervall används vårdstyngdsmätningar. Resultat av 
bedömningarna ger en beräknad kostnad/pris för respektive åldersintervall. 
 

Ramen justeras genom: 
 Förändring av antalet invånare i respektive åldersintervall 

 Uppräkning för pris- och löneökning  
 
Inför budget 2017 sker beräkning i januari året innan. Beräkningen bygger på kommunens 
gemensamma befolkningsprognos.  

Antal personer Åldersintervall  
65–74 år  

Åldersintervall  
75–79 år  

Åldersintervall  
80–84 år  

Åldersintervall 
85 +  

Summa 

Prognos 2016-12-31 7 109 2 911 2 363 2 037  

Prognos 2017-12-31 7 320 2 875 2 317 2 118  

Förändring 2017 211 -36 -46 81  

Pris per åldersgrupp 6 900 25 000 58 700 125 800  

Justerad ram 2017 1 455 900 -900 000 -2 700 000 10 189 800 8 045 500 

Avstämning sker mot verkligt utfall vilket innebär en justering av kommande års budgetramar. 

Justering av ram sker därefter i två steg. 
 

1. Avstämning budget 2015 med utfall 

Antal personer Åldersintervall  
65–74 år  

Åldersintervall  
75–79 år  

Åldersintervall  
80–84 år  

Åldersintervall 85 
+  

Summa 

Budget 2015 7 034 2 943 2 349 1 976  

Utfall bokslut 2015-
12-31 

7 037 2 939 2 362 1 975  

Differens +3 -4 +13 -1  

Pris 2015 6 700 24 300 57 000 122 100  

Justerad ram 2017 20 100 -97 200 741 000 -122 100 541 800 

 
2. Avstämning aktuell prognos jämfört med prognos 2016 

Antal personer 65-74 75-79 80-84 85+ Summa 

Prognos föregående år 87 -34 -3 76  

Aktuell prognos 72 -22 1 62  

Differens -15 12 4 -14  

Pris 2016 6 800 24 600 57 600 123 300  

Justerad ram 2017 -102 000 295 200 230 400 -1 726 200 -1 302 600 

 
3. Sammantaget justeras ram 2017 med: 

Avstämning 2015 års utfall 541 800 

Uppdaterad prognos för 2016 -1 302 600 

Prognos förändring 2017 8 045 500 

Justerad ram 2017 7 284 700 
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3.2.2 Lysekil  
Ramar byggs upp utifrån nuvarande ramar. Därefter läggs en demografimodell för respektive 
verksamhetsområde inom skolan samt för pris- och löneuppräkningar. Till sist tillkommer 

prioriteringar från förtroendevalda. 
 
Ramen justeras genom: 

 Förändring av antalet invånare i respektive åldersintervall 
 Nyttjandegraden inom varje åldersintervall/verksamhet 
 Uppräkning för pris- och löneökning  

 
Resultatet ska vara en modell som följer en ”ersättning” per barn/invånare kopplat till en 
verksamhet.  
Olika åldersintervall är i grundberäkningen kopplade till verksamheter och regleras även med 

nyttjandegrad. Nyttjandegraden är ett antagande som utgår från 2015 års snittuppgifter. 
 
Nämndens totala budget 2017 fördelas med nyttjandegrad enligt nedan. 
 
Nyttjandegrad vid fördelning. 

 Förskola inkluderar pedagogisk omsorg, köp från andra kommuner/entreprenader och 
bidrag till föräldrakooperativ/ekonomisk förening Ankdammen och Skaftö naturförskola. 

Nyttjandegrad 86 % av alla barn i åldern 1-5 år. 
 Förskoleklass, nyttjandegrad 100 %, 6 åringar. 
 Skolbarnsomsorg nyttjandegrad 75 % barn 6-9 år och 16 % för ålder 10-12 år. 
 Grundskola inkl. grundsärskola och musikskola, nyttjande 100 % av 7-15 år 
 Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola, nyttjande 93 % av 16-18 år 
 Fritid, fritidsgårdar, kultur, bibliotek fördelas efter befolkning. 

 Vuxenutbildning fördelas efter befolkning 19-64 år. 
 Administration och nämnd fördelas som OH med belopp procentuellt av verksamhetens 

andel av totala verksamhetsbudgeten. 
 

Resursfördelning 2017 

 
 

3.2.3 Sjöbo 
Kommunen har en modell för att räkna ut resurserna till förskole-, skolbarnsomsorg och 
grundskoleverksamheten, äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och delar av teknisk 
skattefinansierad verksamhet. För äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och förskole- och 
skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet baseras uträkningsmodellen på prognosticerat 
antal invånare i olika åldersklasser. Nämnden ansvarar för eventuella avvikelser mellan utfall 
och prognos i befolkningsantalet. De av kommunfullmäktige fastställda kommunbidragen påverkas 
inte vid avvikelser i befolkningsunderlaget under verksamhetsåret. 

 
Här är pris per invånare (prissättningen) 
  

Resurstilldelning 

Utbildningsnämnden 2017 Avvikelse

Antal enligt nyttjandegrad
Nyttjandegrad 2015 

snitt

antal 

snitt(2015-

2016)* 

nyttjande 

åldersinter

vall

antal snitt 

(2016-

2017)* 

nyttjande 

åldersinter

vall

antal snitt*nyttjande kr tkr tkr

År 2016
Peng 

2016

Ersättning 

2016
2017 Förändring

Peng 

2017

Ersättning 

2017

Förskola 1-5 år 86% 582 574 -8 114 657 65 825

Förskoleklass 6 år 100% 139 148 9 54 641 8 033

Grundskola inkl. sär- och musikskola 7-15 år 100 % 1 289 1297 8 108 194 140 300

Skolbarnsomsorg 75 % 6-9 år 16% 10-12 år 504 510 6 28 269 14 425

Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskolan 16-18 år 93 % 418 413 -5 150 067 61 954

Vuxenutbildning inkl. särvux 7 707 7 674 -33 1 636 12 555

Fritid, fritidsgårdar, kultur och bibliotek 14 485 14 529 44 1 726 25 077

328 197

RAM 322918 21 RAM 328 197 5 279
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3.2.4 Tyresö  
Modellen är resursfördelning från Kommunfullmäktige till nämnderna/ de olika 
verksamhetsområdena. 
Fördelning av resurser delas in i två kategorier;  
1 Fördelning genom fasta anslag  
2 Fördelning genom demografibaserade anslag som baseras på à-priser.  
Resursfördelning med befolkningsprognos som utgångspunkt (demografibaserat anslag) 
 

Resursfördelning genom demografibaserade anslag  
Resursfördelning genom demografibaserade anslag bygger på uppskattade volymer utifrån en 
kommungemensam befolkningsprognos som upprättas årligen i mars månad.  
Nedan följer en beskrivning av metod för fördelning av resurser genom demografibaserade anslag.  
  

För demografibaserad verksamhet  
+/-   Volymjusterad budget för innevarande år (basår)*  

+/-   Tekniska justeringar  

+/-   Kompensation för prisökningar       
  

+/-   Förändrat åtagande utifrån statliga                            Politisk prioritering/mål  

        reformer och beslut           

+/-    Ytterligare politiska prioriteringar     

=      Nytt demografibaserat anslag  

Tjänstemannaförfarande 

Beräkningsunderlag 
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*Volymjusteringen beräknas enligt formeln: Budget0  /  Volym0 * Volym1 = Ny budget 

justerad för demografi1.   

  

Volym1 är ett snitt mellan befolkningsprognosen 31/12-2017 och 31/12-2018.  

• Volym0 är således den befolkningsprognos som budgeten baseras på och är ett snitt 

mellan 31/12-2016 och 31/12-2017.   

• Budget0 är innevarande års budget hela verksamhetsområdet 2017.  

Befolkningsuppgifter som grund för budget 2018 snitt 

 

 
Innevarande 
basår Budget 
2016 

Budget 
2017  

Budget 
2018  

Förändringb
efolkning 
2016-2015 

Ålderkategorier 31-dec 31-dec 
snitt 2017 

(2016-
2017) 

31-dec 
snitt  2018 

(2017-
2018) 

 

1-5 år      +- 

6 år      +- 

10-12 år      +- 

 

Kommentar  
Ramar byggs upp utifrån nuvarande ramar. Därefter läggs en demografimodell för respektive 
verksamhetsområde samt för pris- och löneuppräkningar. Till sist tillkommer prioriteringar från 
förtroendevalda. 

 
Beräkningsunderlag: tjänstemannaförfarandet 

• För kommande budgetår är utgångsläget föregående års budgetramar/innevarande år 

• Volymjusterad budget för innevarande år utifrån demografimodell 

• Kompensation för pris- och löneökningar, kapitalkostnader mm föreslås ske generellt med 

en procentsats och sätts av. 

• Tekniska justeringar 

 

Politisk prioritering 
• Avsättning till budgeterat resultat  

• Avsättning till kapitalkostnader (Investeringsnivå) 

• Avsättning till andra politiska mål (ambitioner utifrån handlingsprogram) 

• Beräkning av skatteintäkter (SKL skatteprognos februari+ antagande invånare (beslutad av 

politik) 

De verksamheter som omfattas av demografimodellen är förskola, förskoleklass, grundskola, 
skolbarnsomsorg, gymnasium samt äldreomsorg.  
  

Verksamhet  Ålderskategori  Nyttjandegrad*  

Förskola  1-3 år  
4-5 år  

Bedöms årligen  

Förskoleklass  6 år  100 %   

Grundskola  6-15 år  100 %  

Skolbarnsomsorg  6-9 år  Bedöms årligen  

Gymnasium  16-18 år  Bedöms årligen  

Äldreomsorg  65-69, 70-74, 75-79, 80-
84, 85-89, 90 +  
år  

100 %, Á-priser per kategori  

Totalt antal personer som nyttjar tjänsten/antal personer i kategorin = Nyttjandegrad  
Kompensationen, eller genomslaget i modellen är 100 %. Resurser till verksamhetsområdet 
beräknas enligt följande formel:  
 

Antal invånare i kategorin * Nyttjandegrad * Á-pris = Total budget för verksamheten  
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À-priser för olika ålderskategorier  

Verksamhet  Ålderskategori  À-pris, kr   

Förskola  1-3 år  99 434  

4-5 år  97 196  

Förskoleklass  6 år  45 805  

Grundskola  7-15 år  83 423  

Skolbarnsomsorg  6 år  55 067  

7-9 år  31 681  

Gymnasium  16-18 år  97 817  

Äldreomsorg  65-69 år  6 699  

70-74 år  14 294  

75-79 år  30 060  

80-84 år  65 156  

85-89 år  144 593  

90+ år  267 472  

 

Budgetavräkning  
I de demografibaserade verksamheterna är budgeten preliminär fram till årsbokslutet för aktuellt 
år, eftersom den baseras på preliminära befolkningssiffror.  
Därför föreslås att en avräkning mot verkliga volymer införs. Avstämning av volymer sker 
månadsvis i samband med budgetuppföljning, varvid en fordran/skuld i förhållande till preliminär 
budget uppstår. Avräkning föreslås ske i samband med bokslut för respektive år.  
 
Som underlag för budgetavräkningen föreslås att statistiken för antal invånare inom respektive 

ålderskategori, används för att göra en avstämning mellan budget och utfall. Beräkningen görs 
som ett genomsnitt av de månadsvisa uppföljningarna enligt formeln:  
  

Volym utfall (snitt på 12 månader) – Volym budget = avräkningsvolym * ersättning per 

prestation.  
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4. Verksamhetens kostnader samt budgettilldelning 
Avsnittet syftar till att kartlägga nuläget och visa nuvarande prioriteringar. Syftet med jämförelsen 
här är att inte anpassa kostnaden till standard utan att granska kommunens faktiska prioriteringar 

och resurstilldelning till olika verksamheter. 
 
Diskussionsfrågor med förtroendevalda: 
 
Är fördelningen ”rättvis” idag? 

 Avspeglas de politiska intentionerna i resursfördelningen? 
 Visar analyser av bokslut, måluppfyllelse och nyckeltal att resurserna är godtagbart 

fördelade?  
 Hur mycket kostar vi jämfört med andra kommuner (jämförelser vägledande) 
 Följer förändringen i resursfördelningen mellan åren befolkningsförändringen inom 

respektive åldersgrupp? 
 Vad är medborgarna och brukarnas bedömningar över hur väl verksamheterna fungerar 

 

I avsnittet ingår analys från verksamhetsområdena 
 Äldreomsorgen 
 Barn och utbildning 
 Individ och familjeomsorgen 

 LSS 

4.1 Kommunjämförelse 

 
Nedanstående nyckeltal är ett axplock av tal som jämförelse med liknande kommuner i Sverige. 
Liknande kommuner är; Hultsfred, Örkelljunga, Boxholm, Hörby, Bjuv och Grästorp. Talen är avser 
tidsperioden 2000-2015. Samtliga nyckeltal finns på KOLADA. Inom parantes anges koden för att 
hitta talet i KOLADA. 

 
Befolkning 
Befolkningsutvecklingen under perioden följer i stort jämförbara kommuner. Det är endast inom 
åldersgruppen 65+ som Munkedal legat högre under hela perioden och ökar något mer än 
jämförbara kommuner.   
 

 
 

(N01816) Antal invånare 1-5 31/12 dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. 
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(N01809) Antal invånare 6-15 31/12 dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. 
 

 
(N01810) Antal invånare 16-18 31/12 dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. 
 

 
(N01960) Antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre dividerat med totalt antal invånare i 
kommunen den 31/12. Källa: SCB. 

 
Arbetsmarknad 
Detta mått visar antalet arbetslösa samt personer i arbetsmarknadsåtgärder under perioden. Här 
ligger Munkedal lägre än för jämförbara kommuner.  
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(N00800) Antal personer 16-64 år arbetslösa el. i konjunkturberoende program dividerat med antal 
invånare 16-64 år 31/12. Avser årsmedeltal. Källa: SCB. 
 
Ekonomi 

Nyckeltalen visar kommunens finansiella utveckling jämfört med liknande kommuner.  
 

Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser skiljer sig Munkedal inte mycket i förhållande 
till jämförelsegruppen. Kostnaderna är i princip på samma nivå. Däremot sticker kostnaderna ut 
vad gäller långfristiga skulder och har gjort så över tid. Ökningen är däremot ungefär lika stor i 
bägge grupperna. 
 

Utveckling av generella statsbidrag och utjämning skiljer inte kommunen sig jämfört med de 
övriga. Bidragen har nästintill fördubblats över en 15 års period.  
 
Skatteintäkterna är högre än för jämförbara kommuner vilket beror på högre utdebitering.  
 
Genomsnittligt resultat över perioden visar på högre utfall än jämfört med de övriga kommunerna. 

Genomsnittligt resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag xx %. 
 
Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser inkl pensionsförpliktelser och löneskatt, 
kommun, kr/inv (N03037) 

 
Övriga borgens- o ansvarsförbindelser kommun inkl pensionsförpliktelser och löneskatt, tkr 
dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser borgens- och ansvarsförbindelser som kommunen 
påtagit sig. Vanligtvis är de riktade till kommunala företag samt småhus och egnahemsägare. Även 

pensionsförpliktelser och löneskatt ingår här. Källa: SCB. 
 
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv (N03009) 

 
Generella statsbidrag och utjämning kommun, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning (inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag samt införandebidrag). Även lss-utjämningen och den kommunala fastighetsavgiften 
avses. Källa: SCB. 

 
Skatteintäkter kommun, kr/inv (N03010) 

 
Skatteintäkter kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12. De skatteintäkter som 
redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter baserade på kommunernas egna 

skatteunderlag. Mellankommunal utjämning redovisades som skatteintäkt tom 2005. From 2006 
räknas utjämningen inte längre som skatteintäkt utan redovisas istället under generella statsbidrag 

och utjämning. Källa: SCB. 
 
Långfristiga skulder kommunen, kr/inv (N03046) 

 
Långfristiga skulder kommun, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser långfristiga 
skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen. Källa: 
SCB. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 25 333 25 927 26 879 28 132 28 899 29 447 31 186 34 589 33 652 34 558 37 397 40 753 42 660 45 251 44 882 44 800

 Munkedal 34 508 31 484 31 943 32 687 32 613 36 260 34 239 38 752 38 331 38 843 39 518 41 542 40 599 42 205 43 571 44 292

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 7 671 8 213 8 920 9 403 9 489 9 972 10 078 10 805 11 294 11 552 12 787 12 593 12 162 12 438 13 779 14 165

 Munkedal 7 837 8 048 9 200 9 869 9 343 9 182 9 549 9 923 9 413 10 430 11 731 11 405 11 862 12 267 13 706 14 431

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 22 102 23 611 24 493 25 319 26 006 27 219 28 869 29 868 31 188 31 516 32 342 33 421 34 101 34 989 35 577 36 810

 Munkedal 24 308 25 352 26 473 27 281 28 359 29 912 31 778 32 758 34 499 34 604 35 347 36 033 36 541 37 552 38 220 39 648

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 11 141 10 602 11 159 11 358 10 470 10 291 10 059 9 909 10 651 11 424 9 801 12 210 13 089 13 222 14 024 13 827

 Munkedal 20 844 22 091 21 587 18 048 17 635 16 910 20 376 21 312 18 302 16 348 16 403 16 111 12 484 10 309 20 033 21 474
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Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv (N03107) 

 
Resultat före extraordinära poster dividerat med antalet invånare i kommunen 31/12. Denna post 
visar resultatet för kommunens löpande verksamhet före eventuellt förekommande extraordinära 
poster. Källa: SCB. 
 
Årets resultat kommun, kr/inv (N03007) 

 
Årets resultat kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12 . Avser kommunernas samtliga 
kostnader och intäkter. Ett överskott visar hur mycket kommunens bokförda nettoförmögenhet (= 
eget kapital i balansräkningen) ökat jämfört med föregående år. Källa: SCB. 
 
Verksamhetens kostnader 
 
Kostnaderna för verksamheterna ligger högre än för jämförbara kommuner över tidsperioden. 

 
Verksamhetens kostnader totalt, kr/inv (N03013) 

 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för 

kommunen totalt, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser samtlig regi. Avser huvuddelen 
av kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, 
förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Källa: SCB. 
 
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommun, kr/inv (N03011) 

 
Verksamhetens nettokostnader dividerat med antal invånare totalt 31/12. Verksamhetens 

nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter minus kostnader för avskrivningar och 
verksamhetskostnader. Nettokostnaden blir negativ eftersom kostnaderna är högre än 
verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar hur stor del av verksamheten som kommunen 
måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning samt räntenetto. Källa: 
SCB. 
 
Personalkostnader 

 
Personalkostnader, kr/inv (N00003) 

 
Personalkostnader kommunen totalt, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser egen regi. 

Källa: SCB. 
 
Kostnader för personal har i princip över hela jämförelseperioden legat över liknande kommuner. 
Som andel av verksamhetens kostnader ökar också denna mellan 2000 och 2015 för Munkedal 
däremot minskar den för jämförelsegruppen. 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 1 026 706 223 -211 -188 1 034 1 287 795 529 957 809 396 653 694 66 1 484

 Munkedal 820 426 1 399 476 830 1 090 1 910 1 053 90 736 1 867 701 1 097 1 046 -165 76

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 1 026 746 88 -203 -188 1 034 1 287 721 107 957 809 396 621 694 65 1 458

 Munkedal 820 426 1 399 476 481 1 090 1 910 1 053 90 736 1 867 701 1 097 1 046 -188 17

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 -34 676 -37 143 -39 805 -42 383 -44 280 -44 706 -47 178 -49 311 -50 958 -51 455 -53 411 -56 485 -57 572 -60 504 -62 533

 Munkedal -37 606 -39 381 -40 728 -44 258 -44 471 -45 973 -48 273 -50 351 -51 588 -52 068 -52 990 -57 116 -57 140 -61 403 -64 325

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 -28 570 -30 874 -32 702 -34 725 -35 611 -36 155 -37 800 -39 837 -41 778 -42 539 -44 367 -45 432 -45 511 -46 635 -49 442 -49 767

 Munkedal -30 120 -31 908 -33 352 -35 980 -36 319 -37 498 -38 876 -40 905 -43 006 -43 798 -44 347 -46 269 -46 909 -48 471 -51 734 -53 717
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Andel personalkostnader av totala kostnader 
(%) 

ÅR 2000 ÅR 2015 

Liknande kommuner 62 60 

Munkedal 58 64 

 
Utdebitering 
Tabellerna visar att skattekraftsunderlaget är lägre för Munkedal samtidigt som utdebiteringen är 
högre. 
 

Skattekraft kommun, kr/inv (N00903) 

 
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. 
Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. Vid 
beräkning av skattekraften för år t används skatteunderlaget enligt taxeringen år t-1 avseende 
inkomsterna år t-2. Källa: SCB. 
 
Skattesats till kommun, (%) (N00901) 

 
Skattesats till kommun. Källa: SCB. 
 
Skattesats, totalt, (%) (N00900) 

 
Skattesats, totalt. Källa: SCB. 

4.2 Verksamhetskostnader per verksamhetsområde/jämförelse 

 
Bilaga finns med underliggande nyckeltal som cheferna har haft för att kunna analysera kostnader 
och kvalitet. Nedan presenteras den sammanfattande analysen per verksamhetsområde. 
 
Särskilt boende 
Strukturkostnaderna för särskilda boenden i Munkedals kommun är höga vilket utretts grundligt. 

Alla utredningar visar att en stor del av orsaken till de höga kostnaderna beror på att Munkedals 
kommun har för många, för små och för dåligt anpassade/omoderna särskilda boenden.  Även de 
låga kvalitetstalen, den låga brukarbedömningen och den höga personalåtgången härleds till 
samma orsak.  

- De nyckeltal som drar ner slutresultatet i brukarbedömningarna är kopplade till 
boendemiljö såsom tillgänglig utemiljö, trivsamma utrymmen etc.  

- De låga kvalitetstalen är även de kopplade till den fysiska utformningen såsom tillgång till 

bredband/internet för de boende, valmöjlighet av tv-kanaler men även tillgång till sociala 
aktiviteter på så väl vardagar som helger.  

 
En större struktursatsning genomförs nu för att komma till rätta med dessa problem.  
 
Hemtjänst 
Hemtjänstkostnaderna har ökat rejält 2015 och ligger jämfört med andra högt. Orsakerna är bland 

annat att fler svårt sjuka vårdas hemma men även ansträngd arbetssituation på biståndsenheten 
där handläggare inte haft tiden att göra tillräckligt noggranna utredningar och uppföljningar 
gällande timmar. De sjunkande timmarna är resultatet av ett strukturerat arbete kring bemanning, 
ledning, styrning och vägledning av biståndshandläggning. Kvalitetsmätningarna för ordinärt 
boende visar på en mycket hög nöjdhet i jämförelse med samtliga kommuner i Sverige. 
 

Förskoleverksamhet och fritidshem: 

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan i Munkedals kommun år 2015 är 119 575 kronor. 
Medelvärdet bland landets 290 kommuner är 130 000 kronor. Observera att vi ligger lågt.  
 
Vid mätning av kvalitet som t.ex. trygghetsmått kan vara hur många barn varje förskolepersonal har 
att ta hand om. 
Munkedal planerade barn/personal är 5,8, den faktiska vid mätning i oktober var 4,0 

barn/personal. Munkedal har ett bra resultat beträffande antal personal/faktiskt närvarande barn, i 
jämförelse med samtliga deltagande kommuner i Sverige. Hur stor andel av de som erbjudits plats 
inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum är bland de bästa i Sverige 
under 2015. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 93 247 97 784 104 135 109 862 115 687 122 640 126 449 130 511 134 706 141 432 147 446 147 988 150 581 154 269 159 317 163 156

 Munkedal 92 138 95 990 102 039 106 986 114 704 122 407 126 830 130 500 136 615 142 469 149 657 149 637 152 781 152 400 158 390 161 927

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 20,58 20,63 20,63 20,73 20,88 20,88 20,88 20,88 20,97 20,97 21,09 21,11 21,00 21,05 21,08 21,13

 Munkedal 22,76 22,76 22,76 22,76 22,76 22,76 22,76 22,76 22,76 22,76 22,76 22,76 22,33 22,83 22,83 22,68

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2015 30,25 30,41 30,52 31,05 31,20 31,23 31,23 31,23 31,28 31,32 31,44 31,45 31,62 31,80 32,00 32,10

 Munkedal 32,26 33,01 33,01 33,01 33,01 33,21 33,21 33,21 33,21 33,21 33,21 33,21 33,21 33,96 33,96 34,16
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Det är en billig förskola i förhållande till andra kommuner, en av anledningarna är att det är svårt 

att rekrytera utbildad förskollärare och fritidspedagoger. Trots detta har vi fler som tar hand om 
våra barn än i riket. 

 
Grundskola: 
Grundskolans elevantal ökar. Trots att det finns grundskolor i alla delar av kommunen är 
kostnaden per elev lägre än för vad liknande kommuner har. Att beakta i sammanhanget är 

anslaget till läromedel, IT och kompetensutvecklingsinsatser är mycket lågt.  
 
Fler behöriga lärare och fritidspedagoger behövs då vi ligger något under snittet jämfört med 
liknande kommuner. (Anslaget till skolmåltiderna ligger lägst i Sverige.) 
 
Antal elever som klarar de nationella proven i årskurs 3 är mycket lågt men medan årskurs 6 har 
en hög måluppfyllelse. 84 % av eleverna i årskurs 9 är behöriga till ett yrkesprogram på 

gymnasiet, vilket är ett sämre resultat än tidigare år. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 har visat 
samma trend.   
 
Gymnasium: 
Elevantalet i gymnasiekullarna har varit lågt men vänder nu uppåt igen.  
Gymnasieskolans nettokostnadsavvikelse per elev är mycket låg. Så låg att vi avviker 12 % från 

standardkostnaden. Omräknat i mnkr innebär det -5,8 mnkr. En av orsakerna kan vara att 

eleverna väljer billigare program samt att vår egen utbildning har lägre kostnader (IM och 
Processtekniska). Andelen elever som börjar gymnasiet har en nedåtgående trend men de som 
börjar gymnasiet fullföljer utbildningen. 
 
Individ och familjeomsorg: 
Placerade barn 

Från 2012 till 2015 ökade antal placeringar av barn markant och kostnaderna sköt i höjden 2015.  
 
Det finns flera tänkbara förklaringar till detta.  
Tidigare år var det få placeringar i Munkedals Kommun där några barn som haft stöd i hemmet 
under längre tid blev placerade då stödet inte gav barnen en uppväxt utan våld eller vanvård i 
hemmet.  
Inflyttning,  

Olika bedömningar 
Familjehem avsäger sig uppdrag 
Få socialsekreterare 
Orosanmälningar ökat 

 
LSS 
Inom insatser som har kortare interventioner och är av arten punktinsatser, såsom ledsagning, 

kontaktpersoner avlösarservice. Har det tidigare påvisats ett mönster, insatserna har balanserats 
emot varandra. Har det varit en ökning inom en av insatserna så har det varit en dämpning inom 
en annan. Från hösten 2015 har det skett ett trendbrott och flera nya ärenden inom 
kontaktpersoner har tillkommit.  Några kända faktorer kring ökningen är kännedom från sökande, 
hur lagstiftningen skall tolkas. Att fler har sökt denna insats som kommunen inte haft kännedom 
om. Att boendena inte har kunna erbjuda enskilt anpassade aktiviteter.  

4.3 Standardkostnad  
I kostnadsutjämningen beräknas en standardkostnad för varje verksamhet i kronor per invånare 
för respektive kommun. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man 
bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med 
hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen.  
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4.4 Tilldelad budget  
 

Den tilldelade budgeten till nämnderna/sektorerna har varit hög under en 5 -årsperiod inom vissa 
områden.  

 
Vi har valt att urskilja den tilldelade budgeten i tre olika delar.  
 

1. Kompensation för pris, löneökning och kapitalkostnader har vi grupperat för sig. Det är 
tilldelning som krävs för att ha samma nivå på verksamheten. 

2. Organisationsförändringar. Under åren har man flyttat verksamhet organisatoriskt. Det 
innebär inte en anpassning utan att verksamheten har flyttats. 

3. Verksamhetsförändringar netto. Det innebär att verksamheten har fått utökat eller minskat 
kommunbidrag utifrån volymökningar, volymminskningar, effektiviseringar, anpassningar, 
kvalitetshöjande prioriteringar mm. Denna rad är främst intressant. 
  

Under 2013-2017 har utökning av ram för ny verksamhet (netto) skett med totalt 40 mnkr, det är 

ca 8 mnkr i snitt per år i verksamhetsutökning netto. Av dessa 40 mnkr har främst utökning av 
budget skett till sektor Omsorg med 30,5 mnkr varav äldreomsorgen med 11 mnkr, IFO 15 mnkr, 
Stöd 4,5mnkr) 
 

 
 
Hur finansieras utökningarna? 
Detta har finansierats av skattejusteringar i tre omgångar: +0,50 öre år 2013, -0,15 öre år 2015 
och 0,95 öre år 2016. Totalt 1,3 skattekronor har höjts under 2013-2016 d.v.s. ca 25 mnkr tillförts. 
Ca 17 mnkr har kommunen tillförts 2013 då det nya kostnadsutjämningsförslaget (betänkandet 

likvärdiga förutsättningar) slog igenom. Även omfördelningar har skett inom verksamheterna där 
skolan, KLK, SB har minskat ram till att utöka ÄO, IFO, Stöd. 

  

Redovisat för 2015

Standardk

ostnad 

(mnkr)

Netto  

kostnad 

(mnkr)

Avvikels

e 

(mnkr)*
Diff 

(kr/inv)

Nettokostnads

avvikelse %

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet* 10,9 13,1 -2,2 -215 20,1

Förskola inkl. öppen förskola* 53,1 43,9 9,2 903 -17,3

Förskola och skolbarnomsorg 0,0

Grundskola 102,0 102,5 -0,4 -42 0,4%

Gymnasieskola 48,2 42,4 5,8 568 -12%

IFO 29,1 54,7 -25,7 -2 515 88,3%

Äldreomsorg 132,6 164,5 -31,8 -3 118 24,0%

LSS 48,1 49,4 -1,3 -130 2,80%

Totalt Munkedal 424,0 470,4 -46,4 -4 549

Ramförändringar 2013 2014 2015 2016 2017

Ram Nämnder 508,470 522,432 539,761 574,650 597,417

Ramändring totalt 12,021 13,962 17,329 34,889 22,767

Kommunstyrelsen totalt 503,758 516,530 532,691 567,482 590,228

Ramändring 12,120 12,772 16,161 34,791 22,747

Ramkompensation för pris-och löneökning samt 

kapitalkostnader 9,480 13,272 13,121 14,240 15,869

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet) -5,496 -0,977 -0,968 -0,001 0,000

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 8,137 0,480 4,008 16,615 10,816

Tillfällig KB migration /Succesiv återställande av resultat 3,937 -3,937

Ökade driftkostnader kapitalkostnader investering 0,000
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4.5 Sammanfattning   

Utifrån frågeställningen och den analys förvaltningen har gjort så kan vi konstatera att: 
 

Avspeglas de politiska intentionerna i resursfördelningen? 
Det kan vara så att det avspeglar den politiska intentionen. Som exempel kan nämnas 
skattehöjningen i samband med beslut att ha ett äldreboende i varje kommundel. I övrigt är det 
oklart om det är politiska intentionen som gett ökad budgettilldelning. 

 
Visar analyser av bokslut, måluppfyllelse och nyckeltal att resurserna är godtagbart fördelade?  
Utfall visar att resurserna i Munkedal fördelas på ett annat sätt än standardkostnaden visar. 
 
Hur mycket kostar vi jämfört med andra kommuner (jämförelser vägledande) 
Vi kan konstatera att Munkedal har höga kostnader inom äldreomsorg, individ och familjeomsorg 
men har lägre kostnader inom skola, kultur, och övrig verksamhet. 

 
Följer förändringen i resursfördelningen mellan åren befolkningsförändringen inom respektive 
åldersgrupp? 
Till viss del har hänsyn tagits till befolkningsförändring, vad gäller minskningen av gymnasieelever 
och utökningen av antal barn i förskolan. I övrigt har tilldelningen skett utifrån ökade kostnader. 
 

Vad är medborgarna och brukarnas bedömningar över hur väl verksamheterna fungerar 

Bedömningen av kvaliteten inom de olika verksamhetsområdena visar att det inte alltid är så att 
mer resurser ger bättre kvalitet.  
 
Som ett exempel har särskilt boende högre kostnader men nöjdheten är lägre än i riket, medans i 
förskolan och grundskolan är kostnaderna låga men kvalitetsmåtten visar en god tillgänglighet och 
trygghet samt att antal elever som klarar de nationella proven ökar och meritvärdena förbättrats. 
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5. Utjämningssystemen 
Nedan beskrivs kortfattat det kommunala utjämningssystemet med fokus på kostnadsutjämningen 
och standardkostnaden. Detta beror på att uppdraget från den parlamentariska gruppen var att 

sträva mot att nå kostnadsnivåer som för jämförbara kommuner. Förvaltningen har valt att tolka 
detta att kommunen ska närma sig Munkedals standardkostnad.  
 
I kostnadsutjämningen beräknas kommunens unika prislappar i respektive åldersgrupp utifrån 

standardkostnaden. Förslaget är att använda dessa prislappar i resursfördelningsmodellen. 

 
Den kommunalekonomiska kontexten 
Enhetsstat med ett grundlagsskyddat kommunalt självstyre och beskattningsrätt. 
Stora skillnader mellan kommuners skatteintäkter och deras strukturella behov.  
Utjämningssystemet; statens sätt att utjämna dessa skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar mellan landets kommuner. 
150 miljarder i bruttoomfördelning 

 
Utjämningssystemets syfte 
 
Att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna 
tillhandahålla sina invånare service oberoende av skattekraft och opåverkbara kostnader. 

Lagstadgad verksamhet, inte frivillig 

 
Utjämningssystemets olika delar 

 Inkomstutjämningen;  
- skattekraft, 95 % statligt finansierad (”statsbidragsfördelningssystem”) 

 Kostnadsutjämningen 
- strukturella behov, mellankommunal, ”behovsutjämning” 

 Strukturbidraget 

- ”permanenta införandebidrag” efter 2005 års utjämningsreform, statligt finansierad 
 Införandebidrag 

- Mildra effekterna av 2014 och 2016 års förändringar 
 Regleringsposten 

- Skillnaden mellan de generella statsbidrag (”påsen”) och kommunernas anspråk 
utifrån ovanstående delar. Påverkas av ändrade statsbidrag. 

 

5.1 Kostnadsutjämningen 

Kostnadsutjämningen ska utjämna för strukturella kostnadsskillnader, beroende på demografi, 
brukarens behov och produktionsvillkor (ex löner och geografi) 
 

Grundtanke: samma ekonomiska förutsättningar 
 
Relativt system; den egna kommunens behov jämförs med ”medelkommunens”  
 
Tekniskt system med många variabler i de olika delmodellerna 
 
Ökad omfördelning i takt med urbanisering och ökade demografiska skillnader 

 
Regeringen har nyligen tillsatt kostnadsutjämningsutredningen som lämnar slutbetänkande 2018. 
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Kostnadsutjämningens omfördelning 2017 

 

 
 
 

Standardkostnad – ett nyckelbegrepp 
Standardkostnaden är den teoretiska kostnad som kommunen (enligt systemet) bör ha om 

verksamheten bedrivs med en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå 
 
Rikets standardkostnad kommer från RS-uppgifterna, två år före. 
 
Utfallet (kr/inv.) = kommunens standardkostnad – rikets standardkostnad 

Ligger till grund för VKV:s tabell 11, referenskostnad 
 
De tre perspektiven inom kostnadsutjämningen 
 
Brukare Demografi 
- Andelen över 80 år är 9 % i Överkalix, 4 % i Lund 

- Andelen 1-5 år är 3 % i Överkalix och 7 % i Nykvarn 
 
Behov brukare 
- Socioekonomi, utländsk bakgrund, utbildningsnivå 
 
Produktionsfaktorer/förutsättningar 

- Bebyggelsestrukturen 

- 33 % tätortsgrad i Berg, 57 % i Hudik, 85 % i riket och 100 % i Malmö 
- Lönestrukturer, byggkostnad 
 

 
 
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 Delmodellen är indelat i två variabler för förskola resp. fritidsverksamhet 

 
- Förskolan 
- Andel 1-5 år: 92 255 kr/barn (riket 6,01 %)  
- Vistelsetidsindex 1-5 år för kommungrupp (från 2005) 

- Fritidsverksamhet 
- Andel 6-12 år: 16 321 kr/barn (riket = 7,98 %) 

Delmodell Mdkr Antal kommuner med 

Tillägg Avdrag

Barnomsorg 4,20 75 215

Grundskolan 4,96 141 149

Gymnasieskolan 2,11 242 48

Individ- och 

familjeomsorg 4,56 36 254

Barn med utländsk 

bakgrund 0,63 37 253

Äldreomsorg 9,33 218 72

Befolknings-

förändringar 0,55 120 170

Bebyggelsestruktur 1,21 100 190

Löner 2,14 38 252

Kollektivtrafik 1,48 128 162

Totalt 7,00 173 117

Delmodell Brukare Behov

Produktions-

förutsättningar

Förskola x x

Grundskola x x

Gymnasieskola x x x

Äldreomsorg x x x

Individ- och familjeomsorg x x

Barn med utl bakgrund x

Befolkningsförändringar x

Bebyggelsestruktur x

Löner x

Kollektivtrafik x x x
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- Index 6-12 år, Faktisk inskrivningsgrad för kommungrupp (årlig uppdatering)  

 Stora förändringar av indexen fr.o.m. 2014 
 

Kostnadsutjämningens delmodeller – Grundskola och förskoleklass 
 Variabler: 

- Andel barn i åldrarna 6–15 (brukare) 
- 47 tkr/6-åring 

- 90 tkr/7-15-åring 
- Skolskjutsar och småskolor (produktionsförutsättning) 
- Andel barn 7–15 år med utländsk bakgrund (8 000 kr/elev) (brukare) 

 SKL: en socioekonomisk variabel bör införas!  
 
Kostnadsutjämningens delmodeller – Gymnasieskolan 
 Aktuella indikatorer 

- ungdomar i åldrarna 16–18 (108 762 kr/ungdom) 
- Programvalsfaktor (prislappar för 35 olika program) 
- Bebyggelsestruktur 
- Ingen socioekonomisk faktor 

 SCB har exkluderat asylsökande elever i programvalsfaktorn fr.o.m. 2017. 
 

Kostnadsutjämningens delmodeller – Äldreomsorg 

- Kostnadsmatris:  

-  
 
 Ohälsa (observerat dödlighet i relation till förväntat) 
 Utländsk bakgrund (5 % tillägg) 
 Hemtjänst i gles bebyggelse (Tillväxtanalys-modellen) 
 Institutionsboende i glesbygd (tätortsgrad x inv./km) 

 
Individ- och familjeomsorg 
 Standardkostnaden bestäms av variablerna: 

- arbetssökande utan arbetslöshetsersättning, 
- andel lågutbildade svenskar 20-40 år, 
- boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975 
- Antal boende i tätort 

- andel med ekonomiskt bistånd mer än 6 mån 
 Standardkostnadsformeln =  
 
806,375 + 28 386,169 x arbetssök u ers (%) + 19 391,413 x lågutbildade +  1,628 x 
tätortsbefolkningen + 2 284,891 x flerfamiljshus + 87 497,080 x ek bistånd 
 
 SKL: negativt påverkbara variabler. 100 tkr för varje biståndstagare 

 
 SCB exkluderar numera personer med etableringsstöd från variabeln arbetssökande utan 

arbetsersättning 
 

Kostnadsutjämningens delmodeller – Barn med utländsk bakgrund 
 Modellen har funnits sedan utjämningsåret 2000 

 Aktuella indikatorer: 
- Barn och ungdomar 0–19 år med minst en förälder född utanför EU och 
      Norden 
- Ersättning utgår med 75 kronor per invånare för varje procentenhet över 

genomsnittet i riket (5,3 %) 
- Ändrad indelning från och med 2017. 
- Alvesta får 247 kr/inv, Gnosjö 313 kr/inv, Malmö 493 kr/inv.  

- Övriga avgift på 135 kr/inv (Lund och Hudiksvall ngt mindre) 
 
Befolkningsförändring 
 Aktuella indikatorer – minskning 

- Total befolkningsförändring 10 år bakåt i tiden (-2%) 
- Förändring av antalet ungdomar i åldern 7–18 år (-Rikssnittet-2%) 

 Aktuella indikatorer – ökning 

- Ökning av antalet ungdomar i åldern 7–18 år (2%) 

Gifta Ej gifta

65 - 79 år 80 - 89 år 90 -w  år 65 - 79 år 80 - 89 år 90 -w  år

6 948 47 954 129 050 27 875 124 042 258 227
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- Ökning av antalet barn i åldern 1-5 år (Riket + 2%= 11,3 %) 

- Eftersläpningseffekt  
- Befolkningsförändring under de fem senaste åren (1,2% + 1,2% senaste året) 

 SKL: Det bör utredas om kommuner med kraftigt ökande befolkning kompenseras tillräckligt? 
Dags att höja ersättningen för totalminskning? 

Löner 
 Ska mäta strukturella merkostnader för kommunens personal 

 Löneindex utifrån: 
- taxeringsvärdet på småhus 
- länets genomsnittliga bostadsrättspriser 
-   andel förvärvsarbetande utanför kommun- och landstingssektorn 

Bebyggelsestruktur 
 Sammanslagning av de tidigare delmodellerna för 

- Uppvärmningskostnader 

- Byggkostnader 
- Merkostnader för administration  
- Räddningstjänst 
- Gator och vägar 

 Aktuella indikatorer  
- Energiindex från 1982 

- Faktiska index över byggkostnader och uppvärmningskostnader 

- Folkmängd, tätortsgrad samt befolkningstäthet (invånardistans) 
- Uppmätt vägslitage utifrån trafikmängd och klimat  

Kollektivtrafik 
 Gemensam delmodell för kommun och landsting 
 Aktuella indikatorer: 

- Befolkningstäthet 

- Andel personer som bor i tätorter över 11 000 invånare 
- Andel personer som pendlar över kommungräns 
- Kostnadsfördelning inom respektive län 
- Hög ambitionsnivå = hög standardkostnad, påverkbart! 
- Vid regionalt huvudmannaskap, samma standardkostnad för länets 

kommuner 
 

5.1.1 Standardkostnad  
Kostnadsutjämningen 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader dvs. sådana kostnader 

som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel åldersstruktur, 
invånarnas sociala bakgrund, bebyggelsestruktur med mera. Systemet ska däremot inte utjämna 
för de kostnadsskillnader som beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter.  
 
I kostnadsutjämningen beräknas en standardkostnad för varje verksamhet i kronor per invånare 

för respektive kommun. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man 
bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med 
hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen.  

5.1.1.1 Nettokostnadsavvikelse  
Visar om kostnadsläget är högt eller lågt, givet förutsättningarna. 
 
Munkedal 
I tabellen nedan framgår att talen har förändrats rejält mellan 2012 och 2013. Det beror på att 
från och med 2013 slog nytt kostnadsutjämningsförslaget (betänkandet likvärdiga förutsättningar) 
igenom. Från att betalat en avgift till kostnadsutjämningssystemet blir nu Munkedal bidragstagare 
och intäkterna ökade med ca 17 mnkr.  

 
Justeringen/förändringen avsåg främst förändring inom delsystem barnomsorg och grundskolan 
samt individ och familjeomsorg (IFO). En mindre förändring gjordes inom delsystem äldreomsorg 
vilket gav en ökad avgift för äldreomsorgen.  
 
Förskola/barnomsorg förändrades kraftigt och med den korrigerade beräkningen och ligger nu på 

lägre kostnader än vad som motiveras.  
 
Över tid har Munkedals äldreomsorg samt individ och familjeomsorgs kostnadsnivå legat högt. För 
IFO ligger kostnaderna 88,3 % högre än vad strukturen motiverar. Omräknat innebär det 25,7 
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mnkr. Motsvarande för äldreomsorgen är 24,0 % och omräknat uppgår det till 31,8 mnkr mer än 

strukturen motiverar. 
 

  2012 2013 2014 2015 

 Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) 15,2 8,2 11,7 12,0 
         Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, 
(%)*       20,1 

         Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)*       -17,3 

         Nettokostnadsavvikelse förskola och skolbarnomsorg, (%) 26,7 -5,4 -3,8 ? 

         Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 5,6 2,6 4,3 0,4 

         Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -6,4 -8,1 -10,0 -12,0 

         Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 20,9 21,1 21,7 24,0 

         Nettokostnadsavvikelse LSS, andel (%) 6,6 3,3 3,4 2,8 

         Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 43,7 29,0 63,5 88,3 

*År 2015 ersattes förskola och skolbarnomsorg med förskola och fritidshem (d.v.s. exkl pedagogisk omsorg) 
 

Omräknad andelarna i pengar 
Totalt sett innebär det att kostnaderna ligger ca 47,4 mnkr (omräknat till skattekronor 2,4 kr) 
högre än vad kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, 

ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt 

kostnadsutjämningen. 

 

 
 

Variabler för respektive verksamhet (förklaring) 
 
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) (N00097) 
Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total referenskostnad för förskola, fritidshem, grundskola, 
gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre, kr/inv. År 2015 ersattes förskola och 
skolbarnomsorg med förskola och fritidshem (d.v.s. exkl. pedagogisk omsorg). Nettokostnad är bruttokostnad 
minus bruttointäkt. Referenskostnaden (standardkostnaden) bygger på nettokostnader och strukturvariabler för 
det aktuella året. Se nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhetsområde för information om vilka 
variabler som ingår i beräkningen. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL. 
 
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) (N13020) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, 
kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus 
bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. 
Standardkostnaden för fritidshem beräknas med hjälp av variablerna andel inskrivna i fritidshem samt andel 6-
12 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och 
befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre 
kostnadsläge än förväntat. Källa: SKL. 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) (N11024) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. 
Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus 
bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. 
Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola samt 
andel 1-5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, 
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKL. 

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%) (N15001) 

Redovisat för 2015

Standardk

ostnad 

(mnkr)

Netto  

kostnad 

(mnkr)

Avvikels

e 

(mnkr)*
Diff 

(kr/inv)

Nettokostnads

avvikelse %

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet* 10,9 13,1 -2,2 -215 20,1

Förskola inkl. öppen förskola* 53,1 43,9 9,2 903 -17,3

Förskola och skolbarnomsorg 0,0

Grundskola 102,0 102,5 -0,4 -42 0,4%

Gymnasieskola 48,2 42,4 5,8 568 -12%

IFO 29,1 54,7 -25,7 -2 515 88,3%

Äldreomsorg 132,6 164,5 -31,8 -3 118 24,0%

LSS 48,1 49,4 -1,3 -130 2,80%

Totalt Munkedal 424,0 470,4 -46,4 -4 549
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Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för grundskola inkl. förskoleklass, kr/inv. 

Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden (standardkostnaden) bygger på 
nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk 
bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av 
standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.  

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) (N17001) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för gymnasieskolan, kr/inv. Nettokostnad är 
bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för gymnasieskola i riket, 
andel 16–18-åringar i kommunen, elevernas programval samt antaganden om merkostnader för små skolor, 
skolskjuts och inackorderingsbidrag. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna 
löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt 
förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL. 

 
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg (%) (N20900) 
 Avvikelse i procent mellan nettokostnad och strukturårsjusterad standardkostnad(referenskostnad) för 
äldreomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Den strukturårsjusterade 
standardkostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för 
äldreomsorgen beräknas med hjälp av variablerna åldersersättning utifrån ålder (65-79 år, 80-89 år och 90-år) 
och civilstånd (ej gift och gift), ohälsa, andel födda utanför Norden, hemtjänstresor och institutionsboende i 
glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och 
befolkningsutveckling.  
 
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (N30001) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. 
Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden (standardkostnaden) bygger på 
nettokostnaden för individ- och familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-
40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i 
befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på 
föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, 
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.  

 

  

Förskola Fritidshem Grundskola

Gymnasie-

skola Äldreomsorg

Individ- och 

familjeomsorg LSS

Åldersstruktur Andel 1-5 år Andel 6-12 år Andel 6-15 år Andel 16-18 år Andel 65- år

Behov Efterfrågan Efterfrågan Hemspråk Programval Ohälsa

Andel ekonomiskt 

bistånd Volymer
Äldre Utländsk 

bakgrund

Lågutbildade 

svenskfödda

Personal- 

kostnad

Barn utländsk 

bakgrund

Barn utländsk 

bakgrund

Barn utländsk 

bakgrund

Barn utländsk 

bakgrund

Lägenheter 

byggda 1965-'75

Andel arbetslösa 

utan ersättning

Tätortsbefolkning

Produktions- 

förutsättningar Små skolor mm Små skolor mm

Särskilt boende 

glesbygd

Merresor 

hemtjänst

Uppvärmning Uppvärmning Uppvärmning Uppvärmning Uppvärmning Uppvärmning

Befolknings- 

minskning

Befolknings- 

minskning

Befolknings- 

minskning

Befolknings- 

minskning

Befolknings- 

minskning

Befolknings- 

minskning

Ökning 1-5-

åringar

Ökning 6-12-

åringar

Ökning 6-15-

åringar

Ökning 16-18-

åringar

Löner Löner Löner Löner Löner Löner

Administration Administration Administration Administration Administration Administration

Byggkostnader Byggkostnader Byggkostnader Byggkostnader Byggkostnader Byggkostnader
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6. Vilken behovsbedömning och områden ska Munkedal ha som 

grund för resursfördelning? 
Detta avsnitt gås igenom behovsbedömning samt vilka målgruppen som resursfördelning föreslås 
genomföras. 

6.1 Behovsbedömning 
Vilka faktorer spelar roll i behovsbedömning? 
 
Efter höstens utredning i dialog med styrgrupp och den politiska referensgruppen har vi enats om 
att utgå ifrån befolkningsprognos i resursfördelningsmodellen. Den ska utgöra grund för arbetet 

med förslag till resursfördelning i till Mål och resursplanen budget 2018-2019.  
 

 Hur ofta revidera prognos?  
Varje januari kommer beställning av befolkningsprognos göras från SCB. Förutom beställning av 
befolkningsprognos från SCB kommer kommunens faktiska utfall (KIR) tas fram. Förändringen 
mellan åren mäts per 31/12. I prognosen ingår åldersklassindelad prognos, som ska ligga till grund 
för volymförändringarna. 

6.1.1 Systemstöd 
För att kunna hantera beräkningarna av befolkningsutvecklingen så har en modul köpts in i vårt 
ledningssystem Hypergene. 

 
Hypergene:s modul för befolkningsstatistik ger information som innefattar både historik och 
framtidsprognosen som kommer från kommunens invånarregister (KIR) och från kommunens egna 
prognosdata. Den ger en överskådlig bild över tid och samtidigt med alla underliggande detaljer 
kan presentera befolkningsutvecklingen i kommunen inom olika ålderskategorier, kön, områden.  

 
 Vem ska ansvara för prognos? 

Ansvarig för beställning av prognos är utredare inom kommunledningskontoret. 
 

 Hur sammanställer vi förändringar i bebyggelse, in- och utflyttning mm 
I prognosen ska hänsyn tas till förändringar som tex. nya bostadsområden vilket skulle innebära 
ökade behov av kommunal service. Det krävs regelbunden kontakt med verksamheterna om större 
förändringar som kan påverka prognosen. 

6.2 Parametrar för demografibaserat anslag 
De parametrar som krävs för att beräkna anslaget är: 

6.2.1 Befolkningsprognos  
Prognosen för befolkningsutvecklingen ska utgöra grund för arbetet med förslag till 
resursfördelning i till Mål och resursplanen budget 2018-2019.  

6.2.2 Målgrupper 
Under hösten har fyra arbetsgrupper skapats för att se om resursfördelning kan tas fram inom 
Vård och äldreomsorg, Barn och utbildning, stöd/LSS samt Individ och familjeomsorgrespektive 
område. 

 
Efter beslut i styrgruppen återstår endast nedanstående områden; 
 

 Förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, gymnasium 
 

 All verksamhet inom vård och äldreomsorg.  

 
 Livsmedel för förskola, grundskola och skolbarnomsorg 

 
Idag finns det ingen möjlighet att ha resursfördelning inom Individ och familjeomsorg eller LSS 
utifrån kommunfullmäktige. Eventuell möjlighet att ha resursfördelning på nämnds nivå. Det får iså 
fall bli ett nytt uppdrag.  
Berörda verksamheter för resursfördelning utifrån demografimodell är:  

 

Sektor Barn och utbildning 

 Förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasium (inklusive ungdomar 
som går längre än tre år).   
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I resursfördelningsmodellen (demografibaserat anslag) exkluderas: 

 Särskoleelever för grundskola och gymnasiet, resursteam och elevassistenter  
 Uppföljningsansvar upp till 24 år 

 Flyktingverksamhet som finansieras externt och inte av kommunbidrag. 
 Försäljning av platser som finansieras externt och inte av kommunbidrag. 

 

Sektor Omsorg  
 Alla verksamheter inom avdelning vård och äldreomsorg.  

 

Sektor Samhällsbyggnad  
 Kostenhetens livsmedelsbudget för förskola, förskoleklass, grundskola och 

skolbarnomsorg. 

 
Målgrupperna delas in i ålderskategorierna enligt nedan. 
Målgrupp  Ålderskategori 

Förskola/ pedagogisk omsorg 1-5 år 

Förskoleklass 6 år 

Skolbarnomsorg/fritids 6-9 år 

Skolbarnomsorg/fritids 10-12 år 

Grundskola 7-15 år 

Gymnasium 16-18 år 

Gymnasium 
Över 18 år (antal i procapita) Ungdomar 
som går längre än tre år 

Äldreomsorg 65-79, 80-89, 90+ 

             

6.2.3 Nyttjandegrad vid fördelning 

 
Nyttjandegraden= Totalt antal personer som nyttjar tjänsten/antal personer i åldersgruppen. 

 
Inom sektor Barn och Utbildning har verksamheten beräknat nyttjanden inom respektive målgrupp. 
Inför varje nytt budgetår måste ny beräkning göras och detta åligger verksamheten. 
 
Inom sektor Omsorg, avdelningen vård och äldreomsorg är nyttjandegraden svår att beräkna. 
Därför föreslås att nyttjandegraden sätts till 100 %, vilket innebär att avdelningen får full 
kompensation för samtliga 65-W oavsett inte alla har biståndsbeslut. 
Målgrupp Ålderskategori Nyttjandegrad (%)  

Förskola/ 
pedagogisk omsorg 1-5 år                            92 % 

Förskoleklass 6 år 100 % 

Grundskola 7-15 år 100 % 

Skolbarnomsorg 6-9 år 82 % 

Skolbarnomsorg 10-12 år 36 % 

Gymnasium 16-18 år 100 %  

Gymnasium 
Över 18 år (antal i procapita)Ungdomar 
som går längre än tre år 100 % 

Äldreomsorg 65-79, 80-89,90+ 100 % 

 

6.2.4 A-priser för olika ålderskategorier 
Utifrån uppdraget från den parlamentariska gruppen att sträva mot att nå standardkostnaden är 
förslaget att a priserna är baserade på standardkostnaden. 

 
De à-priser som tagits fram grundar sig på de så kallade prislapparna i utjämningen av kostnader 
mellan kommunerna i Sverige inom dessa verksamheter.  

 
Prislappen fastställs utifrån föregående års skatteunderlagsprognos i december varje år. 
 
Prislappen är unik för Munkedals kommun och bygger på standardkostnaden per invånare men 

som SKL har räknat om till en kostnad per barn/elev/äldre där samtliga kostnader ingår. Det som 
ingår i prislappen är totala verksamhetskostnaden+ overheadkostnader för förvaltning och 
kommun. 
 
Standardkostnaden används i kostnadsutjämningen i det kommunala utjämningssystemet och är 
tänkt att spegla den kostnad som kommunen skulle ha givet sin struktur om verksamheten 
bedrevs med en för riket genomsnittlig ambition och effektivitet.  
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Justering av prislappar: Eftersom kostnader/budget för lokal och kost inte längre organisatoriskt 
ligger på Barn och utbildning samt äldreomsorg så bör dessa uteslutas i prislappen. Kommunens 

OH-kostnader kommer även tas bort. Inom skolområdet har vissa delar i de områden som ska ingå 
i resursfördelningen tagits ur den demografibaserade delen och lagts till fast. Dessa delar har även 
uteslutits ur prislappen. Resterande kostnader ingår. 
 

Demografimodell -a priser livsmedel 
Budgeten för livsmedel ligger på sektor Samhällsbyggnad, kostenheten. Livsmedel bör fördelas 
utifrån volymförändringarna inom skolområdet. 
 
Beräkning av à- priser för livsmedelbudgeten har beräknats utifrån den budget som är avsatt för 
2016 samt simulering utifrån inskrivna barn 2017. 
 

I priset är det beräknat: 
 Förskolan: utifrån frukost, lunch och mellanmål 
 Grundskolan inkl. förskoleklass utifrån lunch 
 Skolbarnomsorgen utifrån frukost, mellanmål och lunch på loven. 

 
Budgeten för livsmedel inom de olika ålderskategorierna/verksamheterna beräknas för 2016+2017 

utifrån: 

 
Från 2018 års budget utgår fördelningen utifrån befolkningsprognos och nyttjandegrad

 

Målgrupp Ålderskategori 

Nyttjandegrad 

(%)   2016 

À -pris exkl. lokal 
och kost och OH 

kostnad kommun 

Förskola/ pedagogisk omsorg 1-5 år 92 % 98 030 69 323 

Förskoleklass 6 år 100 % 49 971 35 815 

Grundskola 7-15 år 100 % 97 656 67 800 

Skolbarnomsorg 6-9 år 82 % 15 114 12 897 

Skolbarnomsorg 10-12 år 36 % 15 114 12 897 

Gymnasium 16-18 år 100 % 123 920 118 361 

Gymnasium 

Över 18 år 
(ungdomar som 
går längre än tre 
år) 

                    
              
 
              100 %    123 920                  118 361 

Äldreomsorg 65-79 100 % 17 823 14 633 

Äldreomsorg 80-89 100 % 108 933 89 434 

Äldreomsorg 90+ 100 % 280 015 229 892 

Livsmedel förskola 1-5 år 92 %  2 330 

Livsmedel förskoleklass 6 år 100 %  1 666 

Livsmedel grundskola 7-15 år 100 %  1 666 

Livsmedel skolbarnomsorg 6-9 år 82 %  1 044 

Livsmedel skolbarnomsorg 10-12 år 36 %  1 044 

Källa: avser 2016 års priser 

6.3 Kontrollräkna vad ny modell innebär 
(Beräkning av volymbaserad budget 2016) 
Andelen som föreslås vara utifrån resursbaserat anslag är 51 % av den totala budgeten.  
Resterande andel (49 %) är fast anslag. 

 
Analys av förändringar  
En kontrollberäkning har gjorts av den nya modellen. Utifrån sektorernas budgetanslag 2016 har vi 

beräknat hur resursfördelningsmodellen slår och hur stor förändringsnivån är inom sektorerna.  
 
Eftersom 2016 är avslutad så vet vi det faktiska antalet invånare per ålderskategori och väljer då 
att stämma av 2016 mot faktiskt antal istället för befolkningsprognos. 
 
Inom barn och utbildning har det faktiska antalet elever i KIR ökat per den 31/12 2016 jämfört 
med SCB:s prognos 2016 med 31 elever. 
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Inom omsorg har det faktiska antalet personer i KIR minskat per den 31/12 2016 jämfört med 
SCB:s prognos 2016 med 5 personer.  

 

 
 
Inom livsmedel har det faktiska antalet elever i KIR ökat per den 31/12 2016 jämfört med SCB:s 
prognos med 38 elever.  

 

 
 

6.3.1 Kontrollräkna äldreomsorgen.  
En beräkning har gjorts på äldreomsorgen. Äldreomsorgens totala rambudget 2016 är på 130,426 
mnkr.  
 

Verksamhet Ålderskategori 

 
 
Nyttjandegrad 

Prislapp 2016 
utan lokal o mat 
+OH kost 

Äldreomsorg 65-79                100 % 14 633 

Äldreomsorg 80-89                100 % 89 434 

Äldreomsorg 90+                100 % 229 892 

 
Med beräkningen utifrån resursfördelning får området kompensation för 100 % av alla invånare 65 
till W-. Kompensation sker utifrån de så kallade prislapparna i utjämningen av kostnader mellan 

kommunerna i Sverige. Det är kommunens unika prislappar och bygger på standardkostnaden per 
invånare men som SKL har räknat om till en kostnad per äldre.  
 
Det som har exkluderats i prislappen är lokalkostnad, kost samt kommunövergripande OH kostnad. 
Dessa kostnader ligger inte i äldreomsorgens budget och kommer inte ingå i det demografbaserade 

anslaget.  
 
Beräkningen skulle generera en ram på 108 323 tkr, d.v.s. en differens på -22 102 tkr. Den 
nuvarande budgeten är högre än den resursberäkning vi har gjort. Man skulle säga att 
mellanskillnaden skulle kunna vara den politiska ambitionen. 

A vvikelse/

avräkning

A  pris A vvikelse 

summa

Förskola vht 430  1-5 år 568 596 28 92% 69 323 1 785 760

Förskoleklass vht 435 6 år 95 99 4 100% 35 815 143 260

Grundskola vht 440 7-15 år 1010 1017 7 100% 67 800 474 600

Skolbarnomsorg/Fritids 6-9 år 462 452 -10 82% 12897 -105 755

Skolbarnomsorg/Fritids 10-12 år 326 335 9 36% 12897 41 786

31

100% 118361 -828 527

A vräkning mo t pro gno s 2016 2812 2 843 1 511 124

M ålgrupp Å lders-    

katego ri

B efo lkning

spro gno s 

SC B  2016

B efo lkning 

2016/   

fakt iskt  KIR

N ytt jandegr

ad 

Gymnasium vht 450 16-18 år 351 344 -7

A vvikelse/

avräkning

A  pris A vvikelse 

summa

Äldreomsorg 65-79 1820 1812 -8 100% 14 633 -117 062

Äldreomsorg 80-89 590 596 6 100% 89 434 536 605

Äldreomsorg 90+ 127 124 -3 100% 229 892 -689 677

-5A vräkning mo t pro gno s 2016 2537 2532 -270 134

M ålgrupp Å lders-    

katego ri

B efo lkning

spro gno s 

SC B  2016

B efo lkning 

2016/   

fakt iskt  KIR

N ytt jandegr

ad 

A vvikelse/

avräkning

A  pris A vvikelse 

summa

Livsmedel  1-5 år 568 596 28 92% 2 330 60 021

Livsmedel 6 år 95 99 4 100% 1 666 6 664

Livsmedel 7-15 år 1010 1017 7 100% 1 666 11 662

Livsmedel 6-9 år 462 452 -10 82% 1044 -8 561

Livsmedel 10-12 år 326 335 9 36% 1044 3 383

38A vräkning mo t pro gno s 2016 2461 2499 73 169

M ålgrupp Å lders-    

katego ri

B efo lkning

spro gno s 

SC B  2016

B efo lkning 

2016/   

fakt iskt  KIR

N ytt jandegr

ad 
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Eller finns det ineffektivitet, har vi den kvalitet vi förväntar oss utifrån de resurser vi lägger? Hur 

ska vi tolka beräkningen? 

 

 
 
När man ser på nettokostnadsavvikelsen utifrån den standardkostnad Munkedal borde ha utifrån en 

genomsnittlig avgifts, ambitions- och effektivitetsnivå ligger Munkedal på 24 % avvikelse vilket är 
ca 31 mnkr. 
 
Äldreomsorg: Nettokostnad utfall 2015, -31,8 mnkr över standardkostnad.  

Budgeten var på 164,5–9,8 mnkr underskott= 154,7 mnkr jämfört med standardkostnaden 132,6 
= -21,6 mnkr avvikelse mot budget. Ser ju att beräkningen stämmer mot 
standardkostnaden. 

 
Inom äldreomsorgen ligger det totalt 164,4 mnkr år 2015.  
I äldreomsorgens budget ligger inte alla kostnader för Äldreomsorg. Lokal, kost, 
bostadsanpassning, kostnader för funktionshindrade under 65 samt kommunens OH kostnad ligger 
på andra sektorer och kommunövergripande. 125 mnkr ligger hos äldreomsorgen av de totala 
kostnaderna på 164,4 mnkr för äldre (över 65). 

 
 

  

Sammanfattning beräkning

Målgrupp Ålderskategori Nyttjandegrad 

Befokning 

prognos 2016

Befokning KIR 

31/12 2016 A- pris

Totalt budget 

2016

Budget 2016 

nuvarande Avvikelse

Faktisk 

befolkning 

31/12 KIR 2016

Äldreomsorg 65-79 100% 1820 1812 14 633 26 514 524 1 812

Äldreomsorg 80-89 100% 590 596 89 434 53 302 778 596

Äldreomsorg 90+ 100% 127 124 229 892 28 506 652 124

Demografibaserat anslag 2537 2532 108 323 954 130 426 353 -22 102 399 2 532

Politisk ambition 22 102 399

Summa Anslag totalt 130 426 353

Redovisat för 2015

Standardk

ostnad 

(mnkr)

Netto  

kostnad 

(mnkr)

Avvikels

e 

(mnkr)*
Diff 

(kr/inv)

Nettokostnads

avvikelse %

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet* 10,9 13,1 -2,2 -215 20,1

Förskola inkl. öppen förskola* 53,1 43,9 9,2 903 -17,3

Förskola och skolbarnomsorg 0,0

Grundskola 102,0 102,5 -0,4 -42 0,4%

Gymnasieskola 48,2 42,4 5,8 568 -12%

IFO 29,1 54,7 -25,7 -2 515 88,3%

Äldreomsorg 132,6 164,5 -31,8 -3 118 24,0%

LSS 48,1 49,4 -1,3 -130 2,80%

Totalt Munkedal 424,0 470,4 -46,4 -4 549
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6.3.2 Kontrollräkna Barn och Utbildning 
En beräkning har gjorts på de områden som är utifrån demografibaserade anslag. Barn och 
Utbildnings totala rambudget 2016 är på 206 904 mnkr. 

 
Med beräkningen utifrån resursfördelning får de olika områdena olika kompensation beroende på 
nyttjandegraden. 

 
Barn och Utbildning har verksamheten beräknat nyttjanden inom respektive målgrupp. Inför varje 
nytt budgetår måste nu beräkning göras och detta åligger verksamheten 

 
Inkluderas i målgruppen Gymnasiet 
De som är över 18 år (de som går om) krävs att ha resursfördelning för. Utgå från procapita antal 

personer istället för befolkningsprognos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Kompensation sker utifrån de så kallade prislapparna i utjämningen av kostnader mellan 
kommunerna i Sverige.  
 
Det är kommunens unika prislappar och bygger på standardkostnaden per invånare men som SKL 
har räknat om till en kostnad per barn/elev. Det som har exkluderats i prislappen är lokalkostnad, 
kost samt kommunövergripande OH kostnad. Dessa kostnader ligger inte i sektor barn och 
utbildnings budget.  

 
Lokal kommer inte ingå i demografbaserade anslaget dock kommer livsmedelsbudgeten vara 
utifrån demografibaserade anslag när det gäller skolan. Organisatoriskt ligger livsmedel på sektor 
Samhällsbyggnad inom enheten kost. 
 

I resursfördelningsmodellen (demografibaserat anslag) exkluderas: 

 Särskoleelever för grundskola och gymnasiet, resursteam och elevassistenter (fast anslag) 
 Flyktingverksamhet som finansieras externt och inte av kommunbidrag. 
 Försäljning av platser som finansieras externt och inte av kommunbidrag. 

 
Barn och utbildnings ramtilldelning kommer att fördelas 78 % som är demografibaserat anslag och 
resterande 22 % är fast anslag. Det som främst ligger kvar som fast anslag är vuxenutbildning, 
fritid och kultur, uppdragsutbildning, LSS, Svenska för invandrare, särskolan inom grundskolan, 

gymnasiet och skolbarnomsorg, resursteam, elevassistenter. 
 

 

 

 
 
Beräkningen skulle generera en ram på 162,532 mnkr jämfört med den idag tilldelade på 161,438 
mnkr, d.v.s. en differens på +1,094 mnkr. Den nuvarande budgeten är lägre än den 

Sammanfattning beräkning

Målgrupp Ålderskategori Nyttjandegrad 

Befolkningsp

rognos SCB 

2016

utfall KIR 

31/12

Nyttjande 

antal barn 

i KIR A- pris 

Totalt budget 

2016

Budget 2016 

nuvarande

Avvikelse mot 

nuvarande 

budget 2016

Förskola vht 430  1-5 år 92% 568 596 548 69 323 38 011 219 34 773 257 3 237 962

Förskoleklass vht 435 6 år 100% 95 99 99 35 815 3 545 637 3 916 345 -370 708

Grundskola vht 440 7-15 år 100% 1010 1017 1017 67 800 68 953 075 71 007 551 -2 054 476

Skolbarnomsorg/Fritids 6-9 år 82% 462 452 371 12 897 4 780 063 8 254 513 -3 474 450

Skolbarnomsorg/Fritids 10-12 år 36% 326 335 121 12 897 1 555 352 1 555 352

Gymnasium vht 450 16-18 år 100% 351 344 344 118 361 40 716 289 43 486 704 -2 770 415

Gymnasium vht 450

19-20/21  år (procapita) går 4 

år,bytt program, gått ett år på 

IM, erller extraår. 100%

antal från 

procapita 42 42 118 361 4 971 175 0 4 971 175

Demografibaserat anslag 2812 2 843 2 550 162 532 809 161 438 370 1 094 439

Fasta anslag 45 465 629 45 465 629

Total budget BoU 207 998 438 206 903 999

Målgrupp Ålderskategori Nyttjandegrad (%)  

Förskola/ 
pedagogisk omsorg 1-5 år                               92 % 

Förskoleklass 6 år 100 % 

Grundskola 7-15 år 100 % 

Skolbarnomsorg 6-9 år 82 % 

Skolbarnomsorg 10-12 år 36 % 

Gymnasium 16-18 år 100 % 

Gymnasium 

Över 18 år (antal i 
procapita)Ungdomar som går 
längre än tre år 100 % 
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resursberäkning vi har gjort. I nettokostnadsavvikelsen ser vi att Barn och utbildning ligger lägre i 

sina kostnader än vad standardkostnaden.  

6.3.3 Kontrollräkna Livsmedel skolområdet  
En beräkning har gjorts på livsmedel. Kostenhetens rambudget för livsmedel 2016 är på 3 295 

mnkr och baserades på inskrivna barn i procapita. 
 
Prislapparna för livsmedel inom de olika ålderskategorierna/verksamheterna  
Här är det beräknas  

 Förskolan är priset per barn beräknat utifrån frukost, lunch och mellanmål 
 Grundskolan inkl. förskoleklass är priset per barn beräknat utifrån lunch 
 Skolbarnomsorgen är priset per barn beräknat utifrån frukost, mellanmål och lunch på 

loven. 

 

 
 
En simulering har gjorts utifrån att öka lunchpriset med 2 kr/portion till 9,36 kr i grundskolan.(356 
kr/portion)* inskrivna 1166 elever =415 096 kr innebär detta i ökad budget. 

 
I beräkningen för livsmedel utgår fördelningen utifrån befolkningsprognos och nyttjandegrad  

 

  
 

 
Nästkommande år kommer endast förändringen beräknas mot total budget. 

 

 
 
 
 

Sammanfattning beräkning

Målgrupp Ålderskategori Nyttjandegrad 

Befokning 

prognos 

2016

Befolkning 

faktisk KIR 

2016

Befokning 

prognos 2016* 

nyttjandegrad A- pris kr

Totalt 

budget 

2016

Budget 

2016 Avvikelse

Förskola  1-5 år 92% 568 596 523 2 330 1 217 565

Förskoleklass 6 år 100% 95 99 95 1 666 158 270

Grundskola 7-15 år 100% 1010 1017 1010 1 666 1 682 660

Skolbarnomsorg 6-9 år 82% 462 452 379 1 044 395 509

Skolbarnomsorg 10-12 år 36% 326 335 117 1 044 122 524

Gymnasium köper

Äldreomsorg 65-9+ ingen kompensation fasta platser

Fler inskrivna än befolkningsprognosen för tillfället av beräkningar

Summa 2 461 2 499 2 124 3 576 528 3 222 385 354 143

38 (ökat 73 tkr med de 38 personerna)

Nyttjandegrad*Befolkning per ålderskategori*a pris portion per år/barn= Demografibaserat anslag 

Nyttjandegrad*Befolkningsförändring per ålderskategori*a pris portion per år/barn= 
Demografibaserat anslag + eller - 
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6.3.4 Ekonomiska effekter av ny resursfördelning  

 
 
Sammanfattningsvis så krävs en omfördelning om man ska utgå från uträkningen som gjorts.  
 
Beräkningen visar att inom barn och utbildningssektorn finns ett behov att öka tilldelningen av 
demografibaserat anslag med 1,094 mnkr. Inom äldreomsorgen finns ett behov att minska 

tilldelningen av demografibaserat anslag med 22,102 mnkr. Livsmedelsbudgeten för kost inom 
skolan finns behov att öka med 0,353 mnkr. 
 

 Kan vi enas om att omfördelning av resurser måste göras? Omfördelningsbeslut 
 

Är besvärligt att omfördela resurser beroende på det är svårt att minska kostnaderna proportionellt 

mot volymminskning, långa uppsägningstider, avveckla lokaler. Men för att klara kommunens 
uppdrag är detta nödvändigt. 

 

6.4 Omfördelningsbeslut  
 
För att implementera modellen innebär det att ett omfördelningsbeslut bör fattas. 

 
 

6.5 Avstämningar/Uppföljning av resursfördelning mot utfall  
 

Budgetavräkning  
Att införa en årsvis budgetavräkning för verksamheterna som omfattas av demografimodellen kan 
få flera positiva konsekvenser.  
 
En av konsekvenserna är att en budgetavräkning blir mer rättvis för verksamheten. En negativ 

effekt kan vara en ökad administration för ekonomer/verksamhet vid uppföljningar. Å andra sidan 
är uppföljningen mycket verksamhetsfokuserad, vilket kan öka förståelsen och underlätta 

Sammanfattning beräkning

Målgrupp Ålderskategori Nyttjandegrad 

Befolkning KIR 2016 

Avstämning A- pris

Totalt budget 

2016 

demografi

Budget 2016 

nuvarande Avvikelse

Förskola  1-5 år 92% 596 69 323 38 011 219 34 773 257

Förskoleklass 6 år 100% 99 35 815 3 545 637 3 916 345

Grundskola 7-15 år 100% 1017 67 800 68 953 075 71 007 551

Skolbarnomsorg 6-9 år 82% 452 12 897 4 780 063 8 254 513

Skolbarnomsorg 10-12 år 36% 335 12 897 1 555 352 0

Gymnasium 16-18 år 100% 344 118 361 40 716 289 43 486 704

Gymnasium

19-20/21  år 

(procapita) går 4 

år,bytt program, gått 

ett år på IM, erller 

extraår. 100% 42 118 361 4 971 175 0

Demografibaserat anslag BoU (är simulerat utifrån KIR faktiskt antal 2016) 162 532 809 161 438 370 1 094 439

Äldreomsorg 65-79 100% 1812 14 633 26 514 524

Äldreomsorg 80-89 100% 596 89 434 53 302 778

Äldreomsorg 90+ 100% 124 229 892 28 506 652

Demografibaserat anslag ÄO (är simulerat utifrån KIR faktiskt antal 2016) 108 323 954 130 426 353 -22 102 399

Livsmedel  1-5 år 92% 568 2 330 1 217 565

Livsmedel 6 år 100% 95 1 666 158 270

Livsmedel 7-15 år 100% 1010 1 666 1 682 660

Livsmedel 6-9 år 82% 462 1 044 395 509

Livsmedel 10-12 år 36% 326 1 044 122 524

Demografibaserat anslag Samhällbyggnad Kost (är simulerat utifrån KIR faktiskt antal 2016) 3 576 528 3 222 835 353 693

Totalt demografibaserat anslag ÄO och BOU 274 433 291 295 087 558 -20 654 267

År 2018 2019 2020 2021 2022

Äldreomsorg minska nettokostnad 2 2 5,0 5,0 5,0

2,0

4,0

9,0

14,0

19,0
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planering. Bedömningen är dock att den extra administrationen är värd de positiva effekter som 

införande av budgetavräkning skulle ge.  
 

I de demografibaserade verksamheterna är budgeten preliminär fram till årsbokslutet för aktuellt 
år, eftersom den baseras på preliminära befolkningssiffror. Därför föreslås att en avräkning mot 
verkliga volymer inom respektive ålderskategori införs (utfall KIR).  
 

Avstämning av volymer sker i samband med budgetuppföljning (delår april/aug), varvid en 
fordran/skuld i förhållande till preliminär budget uppstår.  
 
Avräkning föreslås ske i samband med bokslut för respektive år då avräkning sker mot det verkliga 
utfallet. En justering sker även av kommande års budgetramar utifrån utfallet. 
 

Verktyg för att göra avstämning 
Munkedal använder sig av en modul i ledningssystemet Hypergene, där kommunens 
invånarregister uppdateras dagligen samt beställd SCB prognosrapport läggs in. 

6.5.1 Avstämningar görs i tre steg 
 

Prognos: Budget år 1 

Kommunens gemensamma befolkningsprognos används vid beräkningar av resursfördelning som 

är demografibaserad. Uppgifterna är de som gäller vid utgången av respektive år är (31/12). 

Befolkningsprognosen beställs årligen. 

Budgetram för 2018 justeras, i tre led: 

Steg 1. Avstämning faktiskt utfall  

Skillnaden mellan budget 2016 och utfall 2016 inom olika åldersintervall  

Steg 2. Avstämning uppdaterad prognos för innevarande år.  

Prognos för budget 2017 mot ny hämtad prognos för 2017 

Steg 3. Förändring av antalet personer för budget 2018 kommande år 

 

Sammantaget justeras 

härigenom budgetramen för 

2018  med: 

Budget 

2018 
  

Avstämning 2016 års utfall +- Steg 1 Mot prognos 2016 avstämning utfall 2016 

Avstämning uppdaterad prognos 

för 2017 +- Steg 2 

Prognos för 2017 föregående år (beställd 20160101) mot 

ny hämtad prognos 2017 (beställd 20170101) 

Prognos förändring under 2018 +- Steg 3 Prognos för 2018 (från beställd 2017-01-01)  

Summa justerad ram 2018 +- 
  

 

6.6 Skillnad mellan beräkningsunderlag och politiska prioriteringar 
 
Det är väsentligt att hålla isär vad som är beräkningsunderlag och vad som är politiska 
prioriteringar. 
 
Definition på beräkningsunderlag: Tjänsteman genomför beräkningar utifrån beslutad 

resursfördelningsmodell med hänsyn till befolkningsförändringar och uppräkningar. 
• Befolkningsprognos 
• Faktiska kostnader (index) för särskilda kostnadsposter 

• Årseffekter i kostnader av tidigare beslutade verksamhetsförändringar 
 
Definition på politiska prioriteringar: Detta är de förtroendevaldas ambitioner som t.ex. satsning på 
datorer, föreningsliv mm. Det är satsningar som är utöver grunduppdraget.  Satsningarna bör vara 

kopplade till de politiska målen. Dessa satsningar kräver att resurser är avsatta. 
• Produktivitetskrav per verksamhetsområde (t.ex. nettokostnad avvikelse) 
• Förändrade ambitioner utifrån politiskt handlingsprogram (har det något resurskrävande?) 
• Lönenivåer utifrån lokal lönebildning avseende olika yrkesgrupper (prioriteringar ha med i 

planeringsförutsättningarna. 
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6.7 Buffert för att hantera volymförändringar 
 
För att kunna ha en demografimodell krävs det en buffert för volymförändringar. 

Storleken på bufferten får hanteras årligen i budgetprocessen. 

 
Definition av buffert: Definitionen av ordet buffert är avsatt post för att hantera volymökningar. 
Det innebär att t.ex. kommunens budgeterade resultat, KS, KF förfogande inte definieras som 
buffert. 
 
Hur stor buffertposten ska vara beror på antalet barn och äldre som ingår i demografimodellen. 

Inför åren 2017-2018 har en beräkning gjorts utifrån befolkningsprognosen från 2015. 
Beräkningen visar att ca 4 mnkr bör avsättas för kommande volymförändringar. 
 
Övriga förändringar som kan påverka det fasta anslaget ingår inte i denna buffert post för 
volymförändringar. Hänsyn till detta få tas i kommande budgetprocesser. 
 
Förslag till buffert: Från kommunstyrelsens åtgärdsplan budget 2018 föreslås 4 mnkr 

ombudgeteras till bufferten för volymförändringar.Bufferten föreslås ökas i takt med att 
omfördelningsbeslutet inom äldreomsorgen får effekt. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 22 Dnr KS 2017-5 

 

Planeringsförutsättningar Budget 2018-2019 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till planeringsförutsättningar. 

 

Sammanfattning 

Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I 

förutsättningarna görs antagande om befolkning, finansiella resultatmål, 

löneavsättning samt tidsplan. I underlaget finns information om utveckling av 

skatteintäkter/bidrag samt förutsättningar för kommande år avseende 

investeringar och löneavsättningar. 

 

Långsiktiga inriktningsmål både för verksamhet och finansiella mål har beslutats 

i mål- och resursplan 2017 samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Samtliga mål finns beskrivna i denna handling.  

 

När ny styrmodell antogs beslutades om två-årsramar. Inför den kommande två-

årsperioden ses ramar för drift- och investeringar över. Detta sker också med 

samtliga resultatmål för verksamheten. Beslut om detta sker i mål- och 

resursplan 2018-2019. 

 

Antagandena inför budget 2018-2019 är grunden för kommande beräkningar av 

avsättningar samt preliminära ramar. Här föreslås finansiella resultatmål, 

befolkningsantagande samt tidsplan.  

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-31. 

Arbetsutskottets förslag 2017-02-08, § 32. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C och MP yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Ledamöterna i M, V, KD och SD avvaktar och återkommer till 

kommunfullmäktiges sammanträde. 
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Maria Strömberg  

Controller/biträdande ekonomichef  

Ekonomienheten 

Planeringsförutsättningar Budget 2018-2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till planeringsförutsättningar 

Sammanfattning 

Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I 

förutsättningarna görs antagande om befolkning, finansiella resultatmål, 

löneavsättning samt tidsplan. I underlaget finns information om utveckling av 

skatteintäkter/bidrag samt förutsättningar för kommande år avseende investeringar 

och löneavsättningar. 

 

Långsiktiga inriktningsmål både för verksamhet och finansiella mål har beslutats i 

mål- och resursplan 2017 samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Samtliga 

mål finns beskrivna i denna handling.  

 

När ny styrmodell antogs beslutades om två-årsramar. Inför den kommande två-

årsperioden ses ramar för drift- och investeringar över. Detta sker också med 

samtliga resultatmål för verksamheten. Beslut om detta sker i mål- och resursplan 

2018-2019. 

 

Antagandena inför budget 2018-2019 är grunden för kommande beräkningar av 

avsättningar samt preliminära ramar. Här föreslås finansiella resultatmål, 

befolkningsantagande samt tidsplan.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Planeringsförutsättningarna utgår från god ekonomisk hushållning  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

  

     

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Kommunledningsgruppen 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Maria Strömberg  

Controller/biträdande ekonomichef  

Ekonomienheten 

Planeringsförutsättningar Budget 2018-2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till planeringsförutsättningar 

Sammanfattning 

Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I 

förutsättningarna görs antagande om befolkning, finansiella resultatmål, 

löneavsättning samt tidsplan. I underlaget finns information om utveckling av 

skatteintäkter/bidrag samt förutsättningar för kommande år avseende investeringar 

och löneavsättningar. 

 

Långsiktiga inriktningsmål både för verksamhet och finansiella mål har beslutats i 

mål- och resursplan 2017 samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Samtliga 

mål finns beskrivna i denna handling.  

 

När ny styrmodell antogs beslutades om två-årsramar. Inför den kommande två-

årsperioden ses ramar för drift- och investeringar över. Detta sker också med 

samtliga resultatmål för verksamheten. Beslut om detta sker i mål- och resursplan 

2018-2019. 

 

Antagandena inför budget 2018-2019 är grunden för kommande beräkningar av 

avsättningar samt preliminära ramar. Här föreslås finansiella resultatmål, 

befolkningsantagande samt tidsplan.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Planeringsförutsättningarna utgår från god ekonomisk hushållning  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

  

     

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Kommunledningsgruppen 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 
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Sammanfattning 
Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs antagande 
om befolkning, finansiella resultatmål samt tidsplan. I underlaget finns information om utveckling av 
skatteintäkter/bidrag samt förutsättningar för kommande år avseende investeringar och löneavsättningar. 
 
Långsiktiga inriktningsmål både för verksamhet och finansiella mål har beslutats i mål- och resursplan 2017 
samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Samtliga mål finns beskrivna i denna handling.  
 
När ny styrmodell antogs beslutades om två-årsramar. Inför den kommande två-årsperioden ses ramar för 
drift- och investeringar över. Detta sker också med samtliga resultatmål för verksamheten. Beslut om detta 

sker i mål- och resursplan 2018-2019. 
  

Bakgrund 
Kommunens mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens verksamhet och ekonomi för de 
kommande två kalenderåren samt plan för de därefter kommande två åren. Uppföljning av mål sker tre 
gånger per år och uppföljning av resurser sker månatligen. Planen beslutas av Kommunfullmäktige i juni 
varje år. 
 
Budget 2018-2019 är de två sista åren för denna planeringsperiod och utgår från majoritetens 
programförklaring från 2014. För varje planeringsperiod antar kommunfullmäktige finansiella mål och mål 
för verksamheten.   
 
Kommunens långsiktiga mål (inriktningsmål) bryts ned till resultatmål och gäller över kommande två-
årsperiod. Detsamma gäller för ramarna till nämnderna som nu ses över för att gälla budget 2018-2019.  

 
Fortsatt process – våren 2017 
Första steget efter att planeringsförutsättningar antagits är att beräkna skatteintäkterna. Beräkningen 
bygger på, förutom antagande av befolkningsutvecklingen, på prognoser från SKL (Sveriges kommuner och 

Landsting). Denna prognos kommer i mitten av februari.   

 
Därefter görs avsättning till resultat samt de övriga antagna finansiella resultatmålen. Efter att ha avsatt 
medel för de politiska antagna målen görs nedanstående avsättningar för:  
 
 Demografiförändringar utifrån resursfördelningsmodell inom valda områden 

 Avsättningar till löneökningar 

 Prisuppräkning 

 Finansiella poster 

 Kapitalkostnader 

Vid implementering av ny resursfördelningsmodell (förutsatt att modellen godkänns) kommer resurser from 

budget 2018-2019 delas in i två kategorier;  
1 Fördelning av resurser/kommunbidrag som fast anslag 
2 Fördelning av resurser/kommunbidrag som demografibaserat anslag (ca 51 %) 
 
När detta är klart framkommer hur mycket resurser som finns till fördelning av ramar/anslag till nämnderna.  
En preliminär fördelning av ramar/anslag görs i början av mars.  
 
De preliminära ramarna ska konsekvensbeskrivas och lämnas till nämnden för beslut senast april månad. 
Parallellt med detta arbete ska nämnden arbeta med resultatmål. Detta ska ske med utgångspunkt från 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen bör tas fram i god dialog med verksamhetsföreträdare. Målen 
ska också ha en tydlig koppling till tilldelade resurser.  

 
I slutet av april lämnar nämnderna in budgetskrivelser med förslag till drift och investeringsbudget, med 
konsekvensbeskrivningar utifrån förutsättningarna samt förslag till resultatmål. I maj behandlar 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnden sina budgetskrivelser.  
 
I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- och resursplan (MRP) 2016-2019, budget 2018-2019. 
Här ingår även de resultatmål som kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnden arbetat fram. 
 
Under september/oktober upprättar sektorerna verksamhetsmål utifrån nämndens resultatmål samt tar 
fram en detaljbudget. Under oktober/december sektorerna ansvarar för att arbeta fram aktiviteter på 

respektive enhet. I december godkänner kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnd (nov) sin 
detaljbudget samt verksamhetsmål.   
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Målsättningar  

Verksamhetens inriktningsmål 2016-2019 
Nedanstående inriktningsmål är beslutade av Kommunfullmäktige. Målen utgår ifrån kommunens vision, 
programförklaringen samt omvärldsanalys (framtagen av förvaltningen). Målen bryts sedan ned till delmål 
s.k. resultatmål.   
 
Målen föreslås ändras 2017 fram till 2019 från nio till sju samtidigt som två mål tas bort formuleras två mål 

om. (beslut i MRP budget 2017 KF 2017-03-01) 

Alla  

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

2. Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i verksamheten antagna av 

kommunfullmäktige 2016-06-08 §38  

Utbildning  

3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och 
socialt från förskola och framåt. 

 
Vård och Omsorg 

4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån 
behov. 

 

Näringsliv och arbete 

5. Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för 
näringslivets utveckling.   

 
Samhällsbyggnad och infrastruktur 

6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga 
boendemiljöer samt god infrastruktur. 

 
Fritid och Kultur 

7. Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjudas idrott, fritids -och 

kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet.  

Verksamhetens resultatmål 
Med utgångspunkt från ovannämnda inriktningsmål ska nämnderna ta fram resultatmål för budget 2018-

2019. Arbetet är inplanerat under våren 2017. Det är viktigt att koppla de politiska ambitionernas nivå 

med resursfördelningens resurser.  

Finansiella inriktningsmål 2015-2019  
Nedanstående finansiella mål är antagna i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Inför budget 
2017 skedde en översyn av målen. Revidering av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och 
hantering av RUR beslutas av KF 2017-03-01. 
 

Resultatmål  

På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 % 
  

Soliditetsmål  
Soliditeten ska förbättras 
 

Investeringsmål  
Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 
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Förutsättningar 

Befolkningsutveckling (invånarantalet) 
Antagandet om befolkningstalet ligger till grund för beräkning av skatteintäkterna för de kommande 
budgetåren. För budget 2017 fastställdes invånarantagandet till 10 220 invånare.  
 
Varje invånarförändring (ökning eller minskning) innebär att intäkterna förändras med ca +- 40 tkr.  
 
Ett viktigt datum för det kommande åren är den 1 november då invånarantalet fastställs för det 
nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning. Prognosen för befolkningsutvecklingen görs utifrån 
kommunens egen bedömning och inte från rikets prognos. Nedan finns en beskrivning av hur det sett ut 
över tid avseende kommunens egna budgetantaganden och hur utfallet 1 november har sett ut samt SCB 
prognos. 
 
SCB beräknar invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt. För budget 2018/2019 beräknar SCB 

befolkningen till 10 488/10 601. SCB:s prognos är mycket högre än vad utfallet har varit de senaste åren. 

En viss försiktighet bör därför beaktas vid antagande av invånarantalet. Däremot ses en tydlig ökning av 

antalet invånare under 2016. Utfallet per 2016-11-01 visar på ökning av invånare till 10 360 +132 invånare 

mer än jämfört med föregående år.  

Det är främst invandring och lägre utflyttning som gör att trenden avvikit mot tidigare år. Svårt att bedöma 

hur detta kommer att hålla sig. Födelsenettot har inte förändrats nämnvärt och inte utvandringen. Detta 

indikerar att prognosen för 2018 och 2019 skulle kunna ökas.   

  

Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 
Enligt rikets prognos och               

fastställt antal invånare 1 
nov 10 204 

 

10 360 
 

10 492 10 488 

 

10 601 
 

10 720 10 814 

Egna budgetantaganden 10 200 10 220 10 220 10 260 10 260 
10 

270 
10 

280 

Förändring budget/utfall 1 nov 26 -16 140 232 228 331 440 
Förändring budget/budget 

mellan år 10 20 0 40 0 10 10 

Befolkningsprognos 2016-

12-30 10 347             

 

Uppföljning per månad 2010-2016 

 
 

158



Utveckling av skatter och statsbidrag 2018-2019 
Skattetillväxten för 2018-2019 minskar drastiskt till ca 2,2 % per år. Den aktuella prognosen (april 2016) 

innebär en mycket låg utveckling av skattekraftsunderlaget. Att skatteunderlagstillväxten avtar efter 2017 

beror till stor del på att arbetsmarknadsläget leder till svagare sysselsättningstillväxt. Dessutom upphör 

grundavdragen att bidra till ökat skatteunderlag, eftersom SKL:s beräkningar på ett par års sikt utgår från 

att de stiger i samma takt som taxerad inkomst.  

Det beror på att SKL:s nuvarande beräkningar utgår från att arbetsmarknaden når balans år 2019 på en 

lägre sysselsättningsnivå. Detta är en följd av att Statistiska Centralbyråns nya befolkningsprognos visar 

mindre ökning av befolkningen i arbetsför ålder än deras förra prognos, som låg till grund för beräkningarna 

i februari.  

En sådan låg utveckling av skatter och statsbidrag innebär att utrymmet för lön- och prisuppräkning är 

mycket lågt de kommande åren och att skattetillväxten 2018-2019 inte fullt ut räcker till för avsättningar 

som pris – och löneökningar.  

Nästa cirkulär från SKL kommer i mitten av februari 2017. 

Skatteintäkter över tid  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lönesatsningar/avsättningar 
Lön är en betydande kostnadspost för kommunen. Diskussioner måste föras tidigt i budgetprocessen om 

kommande satsningar och utmaningar inom löneområdet. Detta gäller också avsättning för löner. 

SKLs bedömning, cirkulär från december 2016 visar att löneökningarna i riket ligger på ca 3,1 procent 2018 
och 3,4 procent för år 2019. Det innebär i avsättning med ca 12,1 - 14 mnkr för tillsvidare anställda. En 
sådan avsättning kommer inte kunnat finansieras av ökningen av skatter och statsbidrag för 2018-2019 
utifrån aviserad prognos. Detta innebär att kommunen måste omfördela, finansiera ökningen på annat sätt. 
 
Utöver detta krävs avsättningar till tim- och Ob-ersättningar. Årligen har man avsatt 0,2 % för 
satsningar/snedsitsar. 
 
Enstaka struktursatsningar har gjorts de senaste åren på; 
Ekonomiassistenter, sjuksköterskor, socialsekreterare och lärare tidiga åldrar 2015, Och 2016 till lärare 

rektorer, socialsekreterare, ekonomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och boendeassistenter.  
2016 innehöll också Kommunals avtal en särskild satsning på alla undersköterskor, samt de som har 

likvärdiga arbetsuppgifter, och har undersköterskeutbildning, vilket utgjorde ett stort antal.  

Enligt Kommunals centrala avtal finns även för 2017 och 2018 ett extra utrymme till undersköterskor och 

likvärdiga, på 180 respektive 150 kr per arbetstagare, vilket gör att det totala utrymmet för Kommunals 

yrkeskategorier blir högre än övriga även framöver. 

 

Belopp i Mnkr 
Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Skatteintäkter 404,6 409,5 443,6 458,5 472,3 487,3 
Inkomstutjämn.bidrag 147,3 114,8 121,1 126,2 129,0 130,6 
Kostnadsutjämning   6,8 9,9 15,7 15,8 15,8 
Regleringsbidrag/-avgift   0,9 -2,4 -2,5 -5,1 -7,9 
Strukturbidrag   1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 
LSS-utjämning   -1,6 0,4 1,9 1,9 1,9 
Summa intäkter 551,9 531,4 573,7 599,8 613,9 627,8 
Fastighetsavgift   20,2 20,2 19,5 19,5 19,5 
Summa skatter inkl. fastavg. 551,9 551,6 593,9 619,3 633,4 647,3 
Aviserat generellt bidrag*       13,1 13,1 13,1 

Summa intäkter 551,9 551,6 593,9 632,4 646,5 660,4 

Förändring i % skatter och 
bidrag SKL 

3,4% 6,8% 7,7% 6,5% 2,2% 2,1% 

Förändring i mnkr   34,9 42,3 38,5 14,0 13,9 
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Investeringsbehov 2018-2021 
Det föreslagna investeringsmålet innebär att reinvesteringar ska självfinansieras till 100 %. Med det 

budgeterade resultatet och de beräknade avskrivningarna så finns utrymme för investeringar motsvarande 

35 mnkr för budgetåren. 

Större investeringar eller nyinvesteringar påverkar driftsbudgeten i stor utsträckning och måste finnas med 

tidigt budgetprocessen. En första inventering av investeringsbehovet för 2018-2019 är gjord.  

För 2018 uppgår behovet till 59,7 mnkr. Av dessa är ca 18 mnkr nyinvesteringar i form av påbörjan av nytt 

äldreboende samt ombyggnad kök förskola. 

Inför 2019 är investeringsbehovet 129,5 mnkr. Då fortsätter byggnationen av äldreboende som totalt är 200 

mnkr. Först år 2021 kommer denna investering att påverka driftbudgeten med avskrivning och internränta.  

Till detta kommer övriga ombyggnationen inom förskola, skola som inte är medräknade i nedanstående 

tabell. Detta beror på att en skolutredning pågår vilken kommer att presenteras för Kommunfullmäktige i 

april.  

En tidigare inventering är genomförd där behovet totala investeringsbehovet uppgår till ca 420 mnkr 

(inklusive äldreboende). Denna investeringsutgift kräver att det avsätts ca 30 mnkr i drift för avskrivning 

och internränta. Hänsyn måste tas i kommande budgetprocesser.  

Bokslut 2016 
Bokslutet för 2016 är i princip klart och utfallet för året pekar på ett positivt resultat om ca +39 mnkr. Detta 
beror i huvudsak på en markant ökning av engångsintäkter samt avsatta förfogande poster. Mer analys 
återfinns i bokslutet 
 

Budgetföljsamhet 

En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Inför bokslut 2016 har kommunstyrelsen ett 

överskott på 11,3 mnkr. Detta bryter trenden för de senaste åren.  
 
Budgetföljsamhet 2016 Feb Mar Apr Maj Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Kommunstyrelsen -5,640 -9,700 -15,410 -15,310 -15,910 -7,610 -2,910 -1,920 4,835 11,335 

Övriga nämnder 0,000 -0,030 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,301 

Byggnämnden 0,000 0,000 0,350 0,350 0,400 0,900 0,900 0,900 1,200 1,103 

Lönenämnd 0,132 0,133 0,133 0,133 0,133 0,167 0,233 0,300 0,300 0,000 

 

Uppföljning av finansiella resultatmål  
Första uppföljningen av de finansiella målen görs i bokslut 2016. De finansiella resultatmålen visar på en 
god måluppfyllelse för resultat- och investeringsmålet. Mer analys finns i bokslutet.  
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Från och med 2017 har man reviderat inriktningsmålen och resultatmålen. 

 
 

  

Resultat (planperiod 2015-2019)

År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019

Finansiella 

inriktningsmålet 

planperiod 2015-2019
1. Inriktningsmål resultat: På lång sikt ska det 

genomsnittliga resultatet, i förhållande till 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

utjämning, uppgå till 2 % Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål, genomsnitt 2 %

1.1 Resultatmål: Årets resultat. Andel av 

skatteintäkter och generellt statsbidrag, (%) 0,25 0,03 2 6,6 2 2 2 2,5

Årets resultat (mnkr) 1,4 0,173 11,4 39,6 12,6 12,7 12,8 15,6
Förslag 1.2:Verksamhetens nettokostnad för 

individ och familjeomsorgen ska minska. 

Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr. > 51,6 >46,9 > 42,9 

3. Inrikningsmål Soliditet (planperiod 2015-

2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019
Soliditeten ska öka med 4 procentenheter  

(41,6%)

Förslag: Soliditeten ska förbättras Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall

Positiv soliditetsutveckling,  ökning med 0,8 % 

enheter per år 2015-2019 38,4 34,7 39,2 40,0 40,8 41,6

Resultatmål 3.1 : Låneskulden ska över tid 

minska genom amortering. Utgångspunkt 

låneskuld per 20151231 217,2 mnkr (mnkr) 4,3 4,3 4,3

2. Inriktningsmål investeringar (planperiod 

2015-2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %  Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål, 100%
Max investeringsnivå, (mnkr) 30 41,4 30 20,9 30 30 30 inom ram

2.1 resultatmål: Självfinansieringsgrad av 

reinvesteringar 100 % 100% 46% 100% 100% 100% 100%

4. Inriktningsmål skatt (planperiod 2015-

2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019

Skattesatsen ska sänkas Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall

4.1 resultatmål: Skattesatsen   22:68  22:68  22:68 23,63 Lägre än 22:68
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Jämförelser  
I nedanstående avsnitt görs några jämförelser med andra kommuner samt över tid. Sammantaget visar 

jämförelserna att kommunens finansiella ställning försvagats mycket de senaste åren. Utfallet 2016 går 

dock i rätt riktning.  

Finansiella jämförelser i Norra Bohuslän 

  

Kommunforskningen i Väst (Kfi) sammanställer årligen finansiella profiler för kommuner. Den senaste avser 
2013-2015 års bokslut. Den finansiella situationen redovisas utifrån åtta nyckeltal och fyra perspektiv 
(långsiktig/kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen). 
 

Munkedals finansiella profil har försämrats jämfört med 2014. Kommunens resultat för 2015 är glädjande åter 

igen positivt. Trots det är kommunens beredskapsförmåga att hantera stora kostnadsförändringar inte 

tillräcklig. Finansiella analysen visar att kommunen har en svag ekonomisk ställning. Dessa förändringar gör 

att kommunens ekonomiska ställning är svagast i kommungruppen i norra Bohuslän.  

Den finansiella profilen har tidigare år präglats av en god kontrollsida och en god kortsiktig betalningsförmåga. 

Långsiktig kapacitet och risksidan har varit svag under många år med bland annat hög skattesats och låg 

soliditet. Spindeldiagrammet för 2014 visar tydligt att den tidigare starka kontrollsidan har försämrat i 

jämförelse med kommungruppen vilket sätter kommunens ekonomi på stora prövningar framöver. Kommunen 

har stort behov av att förbättra den långsiktiga kapaciteten och minska den risk som profilens högra sida 

visar. För att förbättra kommunens beredskap och möjlighet att hantera risk krävs att skattesatsen sänks och 

att soliditeten fortsätter att stärkas. För att åstadkomma detta krävs stabilt goda resultat och 

budgetföljsamhet under flera år samt amortering av långfristiga skulder. 

Nettokostnadsavvikelse 

 

 

 

 

 

 

I tabellen nedan presenteras en indikation på om en kommun har högre eller lägre kostnader än det är 

motiverat av den egna strukturen enligt det kommunalekonomiska kostnadsutjämningssystemet. En positiv 

avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ 

avvikelse visar det omvända.  

Kommunens nettokostnad erhålls genom att minska kostnaderna för en viss verksamhet med verksamhetens 

intäkter, som i huvudsak består av öronmärkta statsbidrag, verksamhetsavgifter, hyresintäkter och andra 

  2012 2013 2014 2015 
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)       20,1 
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)       -17,3 
Nettokostnadsavvikelse förskola och skolbarnomsorg, (%) 26,7 -5,4 -3,8  
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 5,6 2,6 4,3 0,4 
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -6,4 -8,1 -10,0 -12,0 
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 20,9 21,1 21,7 24,0 
Nettokostnadsavvikelse LSS, andel (%) 6,6 3,3 3,4 2,8 
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 43,7 29,0 63,5 88,3 
 Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) 15,2 8,2 11,7 12,0 
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försäljningsintäkter. Över tid har Munkedals äldreomsorg samt individ och familjeomsorgs kostnadsnivå legat 

högt. För IFO ligger kostnaderna 88,3 % (2015 års värde) högre än vad strukturen motiverar.  

Redovisat i mnkr avvikelsen med vad som är motiverat. 

 

En rejäl ökning både inom äldreomsorgen samt IFO har skett mellan 2013-2015. Totalt läggs närmare 58 

mnkr mer inom dessa områden. Jämfört med äldreomsorg och IFO så har skolan kostnader sjunkit inom 

samtliga delar och ligger lägre än vad strukturen motiverar. 

  

Redovisat för 2015

Standardk

ostnad 

(mnkr)

Netto  

kostnad 

(mnkr)

Avvikels

e 

(mnkr)*
Diff 

(kr/inv)

Nettokostnads

avvikelse %

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet* 10,9 13,1 -2,2 -215 20,1

Förskola inkl. öppen förskola* 53,1 43,9 9,2 903 -17,3

Förskola och skolbarnomsorg 0,0

Grundskola 102,0 102,5 -0,4 -42 0,4%

Gymnasieskola 48,2 42,4 5,8 568 -12%

IFO 29,1 54,7 -25,7 -2 515 88,3%

Äldreomsorg 132,6 164,5 -31,8 -3 118 24,0%

LSS 48,1 49,4 -1,3 -130 2,80%

Totalt Munkedal 424,0 470,4 -46,4 -4 549
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Beslut 

Finansiella resultatmål 2018-2019 
De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, för de finansiella inriktningsmålen. 
 

 
o Finansiellt resultatmål: Årets resultat: ska uppgå till 2,0 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag 

(mnkr) 
2018: Budgeterat resultat 2 % av skatter och generella statsbidrag, (12,9 mnkr). 

2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och generella statsbidrag, (13,2 mnkr). 

 

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska minska. 

Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr. 

2018: mindre än 46,9 mnkr 

2019: mindre än 42,9 mnkr.  

 

o Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-
31 217,2 mnkr 

   
  2018: Amortering 4,3 mnkr  
  2019: Amortering 4,3 mnkr 

 
o Investeringsmål: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

o 2018: 100 %  
o 2019: 100 % 

Befolkningsantagande 
Befolkningsantagande (grund för skatteberäkningar) 
2018: 10 260 invånare 

2019: 10 260 invånare  

. 
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Tidsplan 2017 för MRP 2016-2019, budget 2018-2019  
Utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2016 med arbetsutskott 
Budget/målstyrningsprocess 2018-2019  

Nämnd Tid Vad Beskrivning Ansvar tjänsteman 

Vår             

KSAU 2017-01-12  Dialog 
Budget 2018-2019 plan 2020-2020, tidsplan genomgång (förslag). 

Gullmarssalen 
KC, EC, Controller 

KSAU 2017-01-24   Dialog Bolag ägardialog i Gullmarssalen, kl: 09:00-15:00 EC, KC 

KSAU 2017-01-24    Dialog 
Budget 2018-2019 plan 2020-2020, tidsplan, Budgetprocess- investeringar. I 
Gullmarssalen kl: 15:00-17:00 

EC, Controller 

KSAU 2017-02-08    Beslut 

·   Revidering av Kommunens mål och resursplan (MRP) 2017,  

EC, KC, Controller ·   Inriktningsbeslut Resursfördelning budget 2018 

·   Planeringsförutsättningar 2018-2019 
·  Revidering riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

KS 2017-02-22  Beslut 

·   Revidering av Kommunens mål och resursplan (MRP) 2017,  

EC, KC, Controller ·   Inriktningsbeslut Resursfördelning budget 2018 

·   Planeringsförutsättningar 2018-2019 
·  Revidering riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

KF 

2016-03-01 Beslut ·   Revidering av Kommunens mål och resursplan (MRP) 2017,  

EC, KC, Controller 
·   Inriktningsbeslut Resursfördelning budget 2018 

·   Planeringsförutsättningar 2018-2019 
·  Revidering riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

  
2017-02-23 tom 

2017-03-08 
Arbete Föreslå resultatmål med indikatorer 2018-2019 tjänstemän Sektorchefer 

KSAU 
2017-03-08  tom 
2017-03-09 

Dialog 

Resultatmål 2018-2019 koppling till 
budget/resursfördelning/programförklaring KS, LN, BN (dialog tjänstemän+ 
Politik) samt information planeringsförutsättningar och prel. ramar samt 
investeringar 

KSAU+ Sektorchefer+ 
avdelningschefer samt 
utredare 

KSAU 2017-03-28 Inlämning Återkoppling från politik av resultatmålen till sektorerna Sektorchefer 

Alla 
partier 

2016-04-18 
Dialog/info 
nämnd 

Budget Nämnd -kvällstid 17:00 Gullmarssalen 
Sektorchefer, KC,EC, 
Controller 

KSAU 
2016-04-26   Beslut Kommunstyrelsens budget 2018-2019 plan 2020-2021 Kommunchef/sektorchefer 

 (Inlämning 18/4) ·    Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

BN 
2016-05-02  Beslut Byggnämndens budget 2018-2019 plan 2020-2021 

Samhällsbyggnadschef 
 (inlämning 19/4) ·   Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

KSAU 
Dialogdag 

2016-05-03 
Avstämning/dial
og 

MRP 2018-2019 plan 2020-2020+ ny skatteprognos ca 28/4. Gullmarssalen EC, KC, Controller 

LN 
2016-05-04 

Beslut 
Lönenämndens budget 2018-2019 plan 2020-2021 

Lönechef 
(inlämning 21/4) ·   Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 
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Nämnd Tid Vad Beskrivning Ansvar tjänsteman 

KS  2016-05-10 Beslut  Kommunstyrelsens budget 2018-2019 plan 2020-2021 Kommunchef/sektorchefer 

·   Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

Alla 
partier 

2016-05-23 Dialog/info 
Kommunen 

Mål och resursplan (MRP) 2016-2019, budget 2018-2019 och skatteprognos 28 
april ny -kvällstid 17:00 Gullmarssalen 

EC, KC, Controller 

KSAU 2016-05-30  
(inlämning 23/5) 

Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP) 2016-2019, budget 2018-2019, 
Skattesats 2018, Fastställa borgensavgift 2018 

Kommunchef/ ekonomichef 

KS 2016-06-14 Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP) 2016-2019, budget 2018-2019, 
Skattesats 2018, Fastställa borgensavgift 2018 

Kommunchef/ ekonomichef 

KF  2016-06-29 Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP) 2016-2019, budget 2018-2019, 
Skattesats 2018, Fastställa borgensavgift 2018 

Kommunchef/ ekonomichef 

2017   Höst       

KF 

2016-10-19 Dialogdag KF Kommunkoncern bolag och samverkansparter  Kommunchef/Ekonomichef 

· Budget 2018, principiellt viktiga beslut, långsiktiga styrdokument, beskrivning 

av verksamheten. Gullmarssalen  

LN 2016-11-13  Beslut Återkoppling budget Lönenämnd Lönechef 

 (inlämning 30/10) ·          Detaljbudget 2018-2019 plan 2020-2021 

  ·          Verksamhetsmål 2018-2019 

  ·          Internkontroll uppföljning 2017/Plan 2018 

BN 2016-12-05  Beslut Återkoppling budget Byggnadsnämnd Sektorchef Samhällsbyggnad 

 (inlämning 20/11) ·          Detaljbudget 2018-2019 plan 2020-2021 

  ·          Verksamhetsmål 2018-2019 

  ·          Internkontroll uppföljning 2017/Plan 2018 

KSAU 

2016-11-28 

Beslut 

Återkoppling budget Kommunstyrelsen 

Kommunchef/sektorchefer 
(inlämning 14/11) ·          Detaljbudget 2018-2019 plan 2020-2021 

  ·          Verksamhetsmål 2018-2019 

  ·          Internkontroll uppföljning 2017/Plan 2018 

KS 

2016-12-14 

Beslut 

Återkoppling budget Kommunstyrelsen 

Kommunchef/sektorchefer 
·          Detaljbudget 2018-2019 plan 2020-2021 

  ·          Verksamhetsmål 2018-2019 

·          Internkontroll uppföljning 2017/Plan 2018 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 25 Dnr KS 2017-45 

 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till partier 

representerade i kommunfullmäktige enligt följande. 

 

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

Socialdemokraterna 11  4 480  49 280 53 760 

Centerpartiet 6  4 480  26 880 31 360 

Moderaterna  6  4 480  26 880 31 360 

Sverigedemokraterna 6  4 480  26 880 31 360 

Vänsterpartiet 2  4 480  8 960 13 440 

Kristdemokraterna 2  4 480  8 960 13 440 

Miljöpartiet 1  4 480  4 480        8 960 

Liberalerna 1  4 480  4 480    8 960 

Totalt 35  35 840  156 800 192 640 

 

Kommunfullmäktige beslutar att inget partistöd ska betalas ut före redovisning 

inkommit för föregående år. Reglerna för utbetalning av partistöd ska revideras 

före utbetalning 2018. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64, att anta Regler för kommunalt 

partistöd. Reglerna följer kommunallagens bestämmelser och innebär bland 

annat att kommunfullmäktige en gång per år ska fatta beslut om utbetalning av 

partistöd. Partistöd utbetalas i förskott i mars månad efter kommunfullmäktiges 

beslut. Därutöver ska mottagare av partistöd senats den 30 juni årligen lämna 

skriftlig redovisning av föregående års användning av partistödet. Redovisningen 

ska åtföljas en särskild granskning.  

 

Partistödet utgörs följande delar 

 Grundstöd uppgående till 10% av prisbasbeloppet per parti och år. 

 Mandatstöd uppgående till 10% av prisbasbeloppet per parti och mandat. 

 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-20. 

Arbetsutskottets förslag 2017-02-08, § 36. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts § 25 

 
Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C och MP och SD yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Ledamöterna i SD yrkar på följande tilläggsyrkande; Inget partistöd ska betalas 

ut före redovisning inkommit för föregående år. Reglerna för utbetalning av 

partistöd ska revideras före utbetalning 2018.  

 

Ledamoten i V avstår och återkommer till kommunfullmäktiges sammanträde. 

 

Ordförandens ställer fråga på de framlagda yrkandena och finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag och SD:s 

tilläggsyrkande. 
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  2017-01-20 Dnr: Dnr KS 2017-45

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till partier 

representerade i kommunfullmäktige enligt följande. 

 

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

Socialdemokraterna 11  4 480  49 280 53 760 

Centerpartiet 6  4 480  26 880 31 360 

Moderaterna  6  4 480  26 880 31 360 

Sverigedemokraterna 6  4 480  26 880 31 360 

Vänsterpartiet 2  4 480  8 960 13 440 

Kristdemokraterna 2  4 480  8 960 13 440 

Miljöpartiet 1  4 480  4 480        8 960 

Liberalerna 1  4 480  4 480    8 960 

Totalt 35  35 840  156 800 192 640 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64, att anta Regler för kommunalt 

partistöd. Reglerna följer kommunallagens bestämmelser och innebär bland annat att 

kommunfullmäktige en gång per år ska fatta beslut om utbetalning av partistöd. 

Partistöd utbetalas i förskott i mars månad efter kommunfullmäktiges beslut. 

Därutöver ska mottagare av partistöd senats den 30 juni årligen lämna skriftlig 

redovisning av föregående års användning av partistödet. Redovisningen ska åtföljas 

en särskild granskning.  

 

Partistödet utgörs följande delar: 

 Grundstöd uppgående till 10% av prisbasbeloppet per parti och år. 

 Mandatstöd uppgående till 10% av prisbasbeloppet per parti och mandat. 

 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 

Ekonomi 

Den sammanlagda kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget 

2017. 

  

 

 

    

 

Beslutet expedieras till: 

Partier i fullmäktige 

Ekonomienheten 

Peter Berborn 

 

A 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommunchef 

Kommunledningskontoret  
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Regler för kommunalt partistöd 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler för kommunalt partistöd Dnr KS 2014-353 

Typ av dokument: Regler 

Handläggare: Aya Norvell, Administrativchef 
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Kommunfullmäktige 
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Regler för kommunalt partistöd Munkedals kommun 

 

Antagna av kommunfullmäktige den 2014-09-24 § 64   

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om   kommunalt 

partistöd.   

I Munkedals kommun ska därutöver följande gälla.  

1 § Rätt till partistöd  

Det lokala partistödet i Munkedals kommun utgår till partier som är representerade i 

enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av  

- ett grundstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per parti och år. 

- ett mandatstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per mandat och år.  

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).  

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet utbetalas 

för innevarande år. 

4 § Redovisning och granskning  

En mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 

använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.  

 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 

rättvisande bild av hur mottagaren använt sig av partistödet. Granskarens rapport över 

granskningen ska bifogas redovisningen. 

 

5 § Årlig utbetalning  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen 

inte lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 

inget stöd för nästkommande år.  
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 2017-02-15 Dnr: KS 2017-45   

 

 KOMMUNSTYRELSEN 

  

 

 

 

Sammanställning av partistöd i Fyrbodal 
 

En jämförelse mellan Munkedal och övriga kommuner i Fyrbodals 

kommunalförbund.  

Kommunernas modeller för fördelning av partistöd redovisas och dessa modeller 

har sedan applicerats på Munkedals politiska fördelning. De flesta kommuner har en 

modell som utgår från aktuellt eller föregående års prisbasbelopp. Några kommuner 

anslår istället en viss summa till partistöd och redovisar hur detta anslag fördelas. 

Att då göra en jämförelse fungerar bra om kommunerna är ungefär lika stora, men 

att göra jämförelse mellan Munkedal och t.ex. Trollhättan blir svårt. För att kunna 

redovisa på lika villkor skulle deras modell för att bestämma sitt anslag behöva 

omvandlas till Munkedals förutsättningar. Detta är inte är gjort i denna redovisning. 

Munkedal enligt modell Munkedal 

 

Grundstöd 

10 % av prisbasbeloppet per parti och år. 

 

Mandatstöd 

10 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 4480 49280 53760 

(C) 6 4480 26880 31360 

(M) 6 4480 26880 31360 

(SD) 6 4480 26880 31360 

(V) 2 4480 8960 13440 

(KD) 2 4480 8960 13440 

(MP) 1 4480 4480 8960 

(L) 1 4480 4480 8960 

Totalt 35 35840 156800 192640 
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Munkedal enligt modell Bengtsfors 

 

Grundstöd 

10 000 per parti och år.  

 

Mandatstöd 

3 000 kr per mandat och år.  

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 10 000 33 000 43 000 

(C) 6 10 000 18 000 28 000 

(M) 6 10 000 18 000 28 000 

(SD) 6 10 000 18 000 28 000 

(V) 2 10 000 6 000 16 000 

(KD) 2 10 000 6 000 16 000 

(MP) 1 10 000 3 000 13 000 

(L) 1 10 000 3 000 13 000 

Totalt 35 80 000 105 000 185 000 

 

Munkedal enligt modell Dals-Ed 

 

Grundstöd 

4 000 plus 2 000.  

 

Mandatstöd 

2 000 per mandat och år.  

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 6 000 22 000 28 000 

(C) 6 6 000 12 000 18 000 

(M) 6 6 000 12 000 18 000 

(SD) 6 6 000 12 000 18 000 

(V) 2 6 000 4 000 10 000 

(KD) 2 6 000 4 000 10 000 

(MP) 1 6 000 2 000 8 000 

(L) 1 6 000 2 000 8 000 

Totalt 35 48 000 70 000 118 000 
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Munkedal enligt modell Färgelanda 

 

Grundstöd 

Totalt 42 400.  

Parti som har 1-3 mandat i kommunfullmäktige:   4 100 kr 

Parti som har 4-6 mandat i kommunfullmäktige:  6 850 kr 

Parti som har 7-9 mandat i kommunfullmäktige:   9 600 kr 

Parti so har 10 och fler mandat i kommunfullmäktige:  12 300 kr  

 

Mandatstöd 

7 159 kr/mandat 

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 12 300 78 749 91 049 

(C) 6 6 850 42 954 49 804 

(M) 6 6 850 42 954 49 804 

(SD) 6 6 850 42 954 49 804 

(V) 2 4 100 14 318 18 418 

(KD) 2 4 100 14 318 11 259 

(MP) 1 4 100 7 159 11 259 

(L) 1 4 100 7 159 11 259 

Totalt 35 49 250 250 565 292 656 

 

 

Munkedal enligt modell Lysekil  

 

Grundstöd 

8 000 kr per parti och år  

 

Mandatstöd 

11 000 per mandat och år  

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 8 000 121 000 129 000 

(C) 6 8 000 66 000 74 000 

(M) 6 8 000 66 000 74 000 

(SD) 6 8 000 66 000 74 000 

(V) 2 8 000 22 000 30 000 

(KD) 2 8 000 22 000 30 000 

(MP) 1 8 000 11 000 19 000 

(L) 1 8 000 11 000 19 000 

Totalt 35 64 000 385 000 449 000 
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Munkedal enligt modell Mellerud 

 

Grundstöd 

6 000 kr per parti och år. 

 

Mandatstöd 

7 000 kr per mandat och år.  

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 6 000 77 000 83 000 

(C) 6 6 000 42 000 48 000 

(M) 6 6 000 42 000 48 000 

(SD) 6 6 000 42 000 48 000 

(V) 2 6 000 14 000 20 000 

(KD) 2 6 000 14 000 20 000 

(MP) 1 6 000 7 000 13 000 

(L) 1 6 000 7 000 13 000 

Totalt 35 48 000 245 000 293 000 

 

 

Munkedal enligt modell Orust 

 

Partistöd 

25 % av basbeloppet x antal mandat minskat med 10 %. (=352 800) 

 

Grundstöd 

20 % av totala partistödet fördelat per parti. 

 

Mandatstöd 

80 % av totala partistödet fördelat per mandat. 

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 10 080 88 704 98 784 

(C) 6 10 080 48 384 58 464 

(M) 6 10 080 48 384 58 464 

(SD) 6 10 080 48 384 58 464 

(V) 2 10 080 16 128 26 208 

(KD) 2 10 080 16 128 26 208 

(MP) 1 10 080 8 064 18 144 

(L) 1 10 080 8 064 18 144 

Totalt 35 80 640 282 240 362 880 
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Munkedal enligt modell Sotenäs 

 

Ingen uppgift 

 

 

 

Munkedal enligt modell Strömstad 

 

Grundstöd 

20 % av prisbasbelopp per parti året innan (2016=44 300).  

 

Mandatstöd 

16,4 % av prisbasbelopp per mandat året innan.   

 

Utbildningsstöd 

900 kr per mandat och år. 

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Utb. stöd Totalt 

(S) 11 8 860 79 917 9 900 98 677 

(C) 6 8 860 43 591 5 400 57 851 

(M) 6 8 860 43 591 5 400 57 851 

(SD) 6 8 860 43 591 5 400 57 851 

(V) 2 8 860 14 530 1 800 25 190 

(KD) 2 8 860 14 530 1 800 25 190 

(MP) 1 8 860 7 265 900 17 025 

(L) 1 8 860 7 265 900 17 025 

Totalt 35 70 880 254 280 31 500 356 660 
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Munkedal enligt modell Tanum 

 

Grundstöd 

13 % av prisbasbelopp året före per parti och år.  

 

Mandatstöd 

Grundstödet X antal mandat.  

 

Utbildningsstöd  

700 kr per mandat och år. 

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd 
Utb. 

stöd 
Totalt 

(S) 11 5 759 63 349 7 700 76 808 

(C) 6 5 759 34 554 4 200 44 513 

(M) 6 5 759 34 554 4 200 44 513 

(SD) 6 5 759 34 554 4 200 44 513 

(V) 2 5 759 11 518 1 400 18 677 

(KD) 2 5 759 11 518 1 400 18 677 

(MP) 1 5 759 5 759 700 12 218 

(L) 1 5 759 5 759 700 12 218 

Totalt 35 46 072 201 565 24 500 272 137 

 

 

Munkedal enligt modell Trollhättan 

 

Grundstöd 

10 % av det totala partistödet och fördelas lika mellan de partier som är 

representerade i kommunfullmäktige.  

 

Mandatstöd 

90 % av det totala partistödet och fördelas lika per mandat.   

 

Då Trollhättans partistöd inte baseras på prisbasbeloppet samtidigt som Trollhättan 

är betydligt mycket större än Munkedal, är det svårt att få en rimlig bild av vad 

modellen skulle ge för resultat i Munkedal. 
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Munkedal enligt modell Uddevalla 

 

Grundstöd  

42 % av ett prisbasbelopp per parti och år.  

 

Mandatstöd  

45 % av ett prisbasbelopp per mandat och år.  

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 18 816 221 760 240 576 

(C) 6 18 816 120 960 139 776 

(M) 6 18 816 120 960 139 776 

(SD) 6 18 816 120 960 139 776 

(V) 2 18 816 40 320 59 136 

(KD) 2 18 816 40 320 59 136 

(MP) 1 18 816 20 160 38 976 

(L) 1 18 816 20 160 38 976 

Totalt 35 150 528 705 600 856 128 

 

 

Munkedal enligt modell Vänersborg 

 

Grundstöd 

Ett prisbasbelopp per parti och år.  

 

Mandatstöd 

45 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 44 800 221 760 266 560 

(C) 6 44 800 120 960 165 760 

(M) 6 44 800 120 960 165 760 

(SD) 6 44 800 120 960 165 760 

(V) 2 44 800 40 320 85 120 

(KD) 2 44 800 40 320 85 120 

(MP) 1 44 800 20 160 64 960 

(L) 1 44 800 20 160 64 960 

Totalt 35 358 400 705 600 1 064 000 
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Munkedal enligt modell Åmål 

 

Anslaget 2017 

360 000 kr 

 

Grundstöd 

20 % av anslaget.  

 

Mandatstöd 

80 % av anslaget.  

 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

(S) 11 10 286 90 819 101 105 

(C) 6 10 286 49 374 59 660 

(M) 6 10 286 49 374 59 660 

(SD) 6 10 286 49 374 59 660 

(V) 2 10 286 16 458 26 744 

(KD) 2 10 286 16 458 26 744 

(MP) 1 10 286 8 229 18 515 

(L) 1 10 286 8 229 18 515 

Totalt 35 82 288 288 315 370 603 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 27 Dnr KS 2017-75 

 

Tomter i Hällevadsholm 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att den planlagda delen av Vässje 2:4 styckas och 

säljs som tre fastigheter för bostäder. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige fastställer priset till 175 000 kr per fastighet, exklusive va. 

 

Sammanfattning 

En privatperson har inkommit med begäran om att få köpa den för gruppbostad 

detaljplanerade delen av Vässje 2:4 (91/01). Enligt förfrågan är avsikten att 

anlägga en ”hästgård”. 

 

Den planlagda delen är på drygt 8000 m2. Enligt byggnadsnämnden kan 

enbostadshus tillåtas på det aktuella området. 

 

Detaljplanen antogs 1990, men någon byggnation av gruppbostäder har inte 

varit aktuellt under senaste åren. Området ligger i anslutning till befintligt 

bostadsområde med kommunala tomter. 

 

Enligt förvaltningens bedömning är området lämpligt för avstyckning av tre 

villatomter. Det har under en period varit förhållandevis många förfrågningar 

avseende tomter i Hällevadsholm (två sålda under 2016). Mark för att kunna 

stycka av och bilda en ”hästgård” finns på annan plats i området. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-23. 

Arbetsutskottets förslag 2017-02-08, § 27. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna för S, C, MP, M, KD, V och SD yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 
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  2017-01-23 Dnr: KS 2017-75 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

Enhetschef Gata/mark 

Tomter i Hällevadsholm 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att den planlagda delen av Vässje 2:4 styckas och säljs 

som tre fastigheter för bostäder. 

 

Kommunfullmäktige fastställer priset till 175 000 kr per fastighet exkl va. 

Sammanfattning 

En privatperson har inkommit med begäran om att få köpa den för gruppbostad 

detaljplanerade delen av Vässje 2:4 (91/01). Enligt förfrågan är avsikten att anlägga 

en ”hästgård”. 

 

Den planlagda delen är på drygt 8000 m2. Enligt Byggnadsnämnden kan 

enbostadshus tillåtas på det aktuella området. 

 

Detaljplanen antogs 1990 men någon byggnation av gruppbostäder har inte varit 

aktuellt under senaste åren. Området ligger i anslutning till befintligt bostadsområde 

med kommunala tomter. 

 

Enligt förvaltningens bedömning är området lämpligt för avstyckning av tre 

villatomter. Det har under en period varit förhållandevis många förfrågningar 

avseende tomter i Hällevadsholm (2 sålda under 2016). Mark för att kunna stycka av 

och bilda en ”hästgård” finns på annan plats i området. 

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Möjlig kommunal intäkt vid försäljning.     

Miljö 

Ett trevligt och naturskönt område 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Val av ledamot i IT-nämnden (C)

 

Förslag kommer att läggas vid sammanträdet. 
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Från: Emanuel B [mailto:emabram@gmail.com]  
Skickat: den 26 januari 2017 12:43 
Till: Munkedal Kommun <munkedal.kommun@munkedal.se> 
Ämne: IT-nämnd 

  

Hej,  

Mitt namn är Emanuel P Bramfors och sitter som ledamot i SML IT-nämnd. 

Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag i IT-nämnden SML. 

  

Med vänliga hälsningar 

Emanuel P Bramfors 
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