Kommunstyrelsen
2016-08-31

KOMMUNSTYRELSEN
Mandattid: 2015-01-01 - 2018-12-31

Ledamöter
Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordf

Åsa Karlsson (S)
Rolf Berg (S)
Maria Sundell (S)
Jenny Jansson (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Birgitta Karlsson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ann-Sofie Alm (M)
Malin Östman (M)
Camilla Espenkrona (M)
Rolf Jacobsson (KD)
Tiina Hemberg (V)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Matheus Enholm (SD)

Ersättare
Liza Kettil (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Leif Högberg (S)
Regina Johansson (S)
Else-Marie Grundberg (S)
Carina Thorstensson (C)
Jan Peterson (C)
Helena Hansson (C)
Alf Sifversson (M)
Ulla Gustafsson (M)
Ove Göransson (V)
Karin Blomstrand (L)
Clarence Holgersson (KD)
Tony Hansson (SD)
Terje Skaarnes (SD)
Inkallelseordning för ersättare
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
S
C
MP
M
FP
KD
V
SD

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning
S, C, MP, M, FP, KD, V, SD
C, S, MP, M, FP, KD, V, SD
MP, S, C, M, FP, KD, V, SD
M, FP, KD, V, S, C, MP, SD
FP, M, KD, V, S, C, MP, SD
KD, M, FP, V, S, C, MP, SD
V, M, FP, KD, S, C, MP, SD
SD, S, C, MP, M, FP, KD, V

Sida

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

1(2)

KOMMUNSTYRELSEN

Tid:

Onsdagen den 31 augusti 2016 kl. 9.30

Plats:

Gullmarssalen, Kommunhuset Forum

Justering (förslag)

Måndagen den 30 september 2016 kl. 13.00

Justeringsperson

Föregående möte: Ulla Gustafsson (M)

Ordförande:

Åsa Karlsson (S)

Sekreterare:

Astrid Edström

Ärende

Sid

Icke offentlig sammanträdestid
1.

Ansökan om överflyttande av vårdnad enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

2.

Ansökan om överflyttande av vårdnad enligt 6 kap 8 § föräldrabalken
Offentlig sammanträdestid

3.

Svar på motion från Göran Nyberg (C) om utökat kommunsamarbete
Dnr: KS 2014-510

5

4.

Omställningsstöd och pension till förtroendevalda i Munkedals kommun (OPF-KL)
Dnr: KS 2016-270

9

5.

Regler för pension för anställda i Munkedals kommun
Dnr: KS 2016-164

34

6.

Fyrbodals kommunalförbund – Budget och verksamhetsplan 2017-2019
Dnr: KS 2016-246

52

7.

Tolkförmedling Väst – Budget och verksamhetsplan 2017-2019
Dnr: KS 2016-242

104

8.

Överenskommelse om Vårdsamverkan Fyrbodal 2017-2018
Dnr: KS 2013-19

116

9.

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015
Dnr: KS 2016-202

145

10.

Svar på medborgarförslag – Ställplatser för husbilar
Dnr: KS 2016-133

171

11.

Yttrande över förslag till beslut om strandskydd
Dnr: KS 2014-71

183

12.

Anmälan av delegationsbeslut
Dnr: KS 2016-199

231

Sida

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2(2)

KOMMUNSTYRELSEN

Ärende
Information
13.

Information kommunchef

14.

Information ekonomichef

15.

Information sektor barn och utbildning

16.

Information sektor omsorg

17.

Information sektor samhällsbyggnad

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sida

3(16)

Sammanträdesdatum

2016-08-18
§ 122

Dnr: Ks 2014-510

Svar på motion från Göran Nyberg (C) om utökat
kommunsamarbete
Göran Nyberg inkom 2014-11-28 med motion om ett utökat kommunsamarbete
med kringliggande kommuner. Som argument för ett utökat samarbete lyfter
motionären fram de positiva effekterna av pågående samverkan inom de
gemensamma nämnderna med Sotenäs och Lysekils kommuner. Motionären
föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en fortsatt diskussion om
ett utökat och förstärkt samarbete med kommunerna Sotenäs och Lysekil.
En utveckling av samverkan med kringliggande kommuner pågår kontinuerligt i
form av uppföljning av pågående samverkan som identifiering av gemensamma
framtida samarbetsområden. I juni 2016 genomfördes ett samrådsmöte med
kommunstyrelsens presidium i berörda kommuner för dels en utvärdering av
pågående samarbete och dels en identifiering av framtida samarbetsområden.
Uppföljningen av genomförandeprocessen för de gemensamma nämnderna är att
förberedelsearbetet inför starten kunde ha varit bättre, vilket inneburit att det
tagit tid för verksamheterna att finna sina former, både vad gäller det löpande
arbetet men också avseende ledning och styrning. Uppföljningen visar också på
positiva effekter av samordningen, till exempel när det gäller att klara
verksamheternas kvalitet och kompetensförsörjning. Sammantaget överväger de
positiva effekterna.
Det finns en samsyn och ambition att utveckla samarbete till fler områden såsom
Human resources (HR), e-handel, upphandling, juridik, plan & bygg. En översyn
av befintliga överenskommelserna kring IT, miljö och lön kommer att ske för att
förtydliga ansvarsförhållandet mellan kommunerna. Under november 2016
kommer ett underlag för den framtida samverkan att presenteras.
Beredning
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-07-15.
Motion från Göran Nyberg (C)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-07-15

Kommunfullmäktige

Dnr: 2014-510

TJÄNSTESKRIVELSE

Svar på motion från Göran Nyberg (c) om utökat
kommunsamarbete.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.

Sammanfattning
Göran Nyberg inkom 2014-11-28 med motion om ett utökat
kommunsamarbete med kringliggande kommuner. Som argument för ett
utökat samarbete lyfter motionären fram de positiva effekterna av pågående
samverkan inom de gemensamma nämnderna med Sotenäs och Lysekils
kommuner. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
initiera en fortsatt diskussion om ett utökat och förstärkt samarbete med
kommunerna Sotenäs och Lysekil.
En utveckling av samverkan med kringliggande kommuner pågår
kontinuerligt i form av uppföljning av pågående samverkan som identifiering
av gemensamma framtida samarbetsområden.
I juni 2016 genomfördes ett samrådsmöte med kommunstyrelsens presidium
i berörda kommuner för dels en utvärdering av pågående samarbete och dels
en identifiering av framtida samarbetsområden.
Uppföljningen av genomförandeprocessen för de gemensamma nämnderna
är att förberedelsearbetet inför starten kunde ha varit bättre, vilket inneburit
att det tagit tid för verksamheterna att finna sina former, både vad gäller det
löpande arbetet men också avseende ledning och styrning. Uppföljningen
visar också på positiva effekter av samordningen, till exempel när det gäller
att klara verksamheternas kvalitet och kompetensförsörjning. Sammantaget
överväger de positiva effekterna.
Det finns en samsyn och ambition att utveckla samarbete till fler områden
såsom Human resources (HR), e-handel, upphandling, juridik, plan & bygg.
En översyn av befintliga överenskommelserna kring IT, miljö och lön kommer
att ske för att förtydliga ansvarsförhållandet mellan kommunerna. Under
november 2016 kommer ett underlag för den framtida samverkan att
presenteras.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bedömningen av nuvarande samverkan är positiv. För tidigt att bedöma ett utvecklat
och intensifierat samarbete men sannolikt kommer det att få positiva effekter.
Facklig samverkan
Kommer att ske i särskild ordning
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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§ 123

Dnr: Ks 2016-270

Omställningsstöd och pension till förtroendevalda i
Munkedal kommuns (OPF-KL)
År 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) från Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser och innehållet är
bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som
utgångspunkter för utformningen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena
arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom
kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i
övrigt. Men då de förtroendevalda inte är anställda kan de inte omfattas av
samma avtal som gäller de anställda utan kommunen måste anta separata
pensionsbestämmelser.
En ambition från SKL är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska
gälla oavsett om den förtroendevalda har uppdrag hos kommun eller
landsting/region. Sedan SKLs förslag kom har en administrativt enklare lösning
för att hantera ålderspensionsavsättningarna i OPF-KL kommit till stånd. När SKL
lade fram sitt ursprungliga förslag fanns ingen färdig försäkringslösning för att
hantera ålderspensionspremierna och enligt SKLs förslag skulle ålderspensionen
tas upp som en pensionsbehållning (skuld) i kommunens balansräkning.
Munkedals kommun har sedan tidigare valt att försäkra pensionsåtagandena för
de anställda och vill hantera de förtroendevaldas pensioner på samma sätt. Det
blir enklare, billigare och den förtroendevalda kan själva styra över sin pension.
Andra fördelar är att i en försäkringslösning kan även premier för kompensation
för förlorade tjänstepensionsförmåner och arvodesväxling hanteras.
För att kunna försäkringstrygga pensionen krävs att kommunen antar en något
reviderat OPF-KL i förhållande till SKLs ursprungsförslag.
Formen och storleken på pensionsutfästelsen är den samma som i SKL förslag till
OPF-KL, ändringen ligger i att kommunen väljer att teckna försäkring för att
trygga pensionsavgiften och att minsta avsättning höjs något.
Beredning
Lönechefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-09.
Sammanfattning av reviderade punkter i OPF-KL
Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Utfästelse om Trygg PolitikerPension.
Skrivelse om Förtroendevalda i kommunala bolag
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat OPF-KL samt regler för
omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Munkedals kommun från och
med 2016-01-01. Tidigare pensionspolicy och regler för pension upphör att gälla
2015-12-31.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud att vid de kommunala
bolagens bolagsstämma lämna ägardirektiv att bolagen ska tillämpa
motsvarande reglemente för sina förtroendevalda.
Pensionsavgifter enligt OPF-KL och tryggas i försäkring enligt utfästelse om
Trygg PolitikerPension.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat OPF-KL samt regler för
omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Munkedals kommun från och
med 2016-01-01. Tidigare pensionspolicy och regler för pension upphör att gälla
2015-12-31.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud att vid de kommunala
bolagens bolagsstämma lämna ägardirektiv att bolagen ska tillämpa
motsvarande reglemente för sina förtroendevalda.
Pensionsavgifter enligt OPF-KL och tryggas i försäkring enligt utfästelse om
Trygg PolitikerPension.
Jäv
Åsa Karlsson (S) och Ann-Sofie Alm (M) anmäler jäv och deltar inte i
överläggning och beslut.
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Kommunfullmäktige

Dnr: 2016-270

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Mikael Mattsson
Enhetschef
Löneenheten

Omställningsstöd och pension till förtroendevalda i
Munkedal kommuns (OPF-KL)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat OPF-KL samt regler för omställningsstöd
och pension för förtroendevalda i Munkedals kommun från och med 2016-01-01.
Tidigare pensionspolicy och regler för pension upphör att gälla 2015-12-31.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud att vid de kommunala bolagens
bolagsstämma lämna ägardirektiv att bolagen ska tillämpa motsvarande reglemente
för sina förtroendevalda.
Pensionsavgifter enligt OPF-KL och tryggas i försäkring enligt utfästelse om Trygg
PolitikerPension.
Bilagor
1. Reviderade punkter i OPF-KL
2. Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Munkedals
kommun.
3. Utfästelse om Trygg PolitikerPension.
4. Förtroendevalda i kommunala bolag

Sammanfattning
År 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) från Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser och innehållet är
bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som
utgångspunkter för utformningen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting
och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. Men då de
förtroendevalda inte är anställda kan de inte omfattas av samma avtal som gäller de
anställda utan kommunen måste anta separata pensionsbestämmelser.
En ambition från SKL är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla
oavsett om den förtroendevalda har uppdrag hos kommun eller landsting/region.
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Sedan SKLs förslag kom har en administrativt enklare lösning för att hantera
ålderspensionsavsättningarna i OPF-KL kommit till stånd. När SKL lade fram sitt
ursprungliga förslag fanns ingen färdig försäkringslösning för att hantera
ålderspensionspremierna och enligt SKLs förslag skulle ålderspensionen tas upp som
en pensionsbehållning (skuld) i kommunens balansräkning.
Munkedals kommun har sedan tidigare valt att försäkra pensionsåtagandena för de
anställda och vill hantera de förtroendevaldas pensioner på samma sätt. Det blir
enklare, billigare och den förtroendevalda kan själva styra över sin pension.
Andra fördelar är att i en försäkringslösning kan även premier för kompensation för
förlorade tjänstepensionsförmåner och arvodesväxling hanteras.
För att kunna försäkringstrygga pensionen krävs att kommunen antar en något
reviderat OPF-KL i förhållande till SKLs ursprungsförslag.
Formen och storleken på pensionsutfästelsen är den samma som i SKL förslag till
OPF-KL, ändringen ligger i att kommunen väljer att teckna försäkring för att trygga
pensionsavgiften och att minsta avsättning höjs något.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Genom att anta OPF-KL med försäkringstryggande säkerhetsställer kommunen att
kostnaden för de förtroendevaldas pensioner tas i samband med att kostnaden
uppkommer, och inte skjuts på framtiden för kommande generationer att betala.
Kommunen slipper även en administrativt högre kostnad som hade uppkommit om
pension enligt OPF-KL skuldförts som en pensionsbehållning. Kommunen slipper även
stå kostnaden för indexering av pensionsbehållningen som över tiden kan bli
betydande.
För de förtroendevalda som omfattas av OPF-KL blir konsekvensen att de själva kan
styra över placeringen av sina pensionsavgifter utifrån sin egen riskprofil och därmed
erhålla marknadsmässig avkastning på sitt pensionskapital.
Med försäkringstryggad OPF-KL kan de förtroendevalda stärka sin pension genom att
arvodesväxla till sin pension på samma sätt som de anställda i kommunen kan
löneväxla.
En administrationsavgift kommer att tillkomma på ca 15 000 kr/år till företaget som
kommer att hantera pensionsförmedlingen.
Miljö
Ingen direkt miljöpåverkan, dock så kommer den enskilde förtroendevalda kunna
påverka och välja att placera sin pension i fonder som tar miljöhänsyn.
Folkhälsa
Att själv kunna styra över placering, utbetalningstid och vem som ska kunna vara
förmånstagare av pensionen kan påverka de förtroendevaldas trygghet och hälsa på
ett positivt genom att en ökad trygghet skapas.
För förtroendevalda på hel eller deltid kommer deras trygghet och hälsa att också
påverkas positivt i och med det omställningsstöd som OPF-KL innefattar.
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Inga ytterligare konsekvenser

Mikael Mattsson
Enhetschef
Löneenheten

Beslutet expedieras till:

Håkan Sundberg
Kommunchef
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R EVIDERADE

PUNKTER I

OPF-KL

I §5 PENSIONSAVGIFTER ÄNDRAS MINSTA PENSIONSAVGIFT
Nivån för lägsta pensionsavgift i sjätte stycket, § 5 pensionsavgifter i
Pensionsbestämmelser OPF-KL höjs till 3,5 procent av samma års
inkomstbasbelopp.
Pensionsavgifter understigande 3,5 procent av samma års inkomstbasbelopp
betalas ut direkt till den förtroendevalde som ett arvode som ej är
pensionsgrundande.
Detta innebär att gränsen för att få den intjänade pensionen utbetald direkt som
ett arvode höjs till 2075 kr enligt 2016 år IBB.
§6 ÄNDRAS TILL
§ 6 TRYGGANDE AV PENSIONSAVGIFT
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för
ett kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i
enlighet med kommunens utfästelse för Trygg Politikerpension.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Anpassning för att kunna försäkringstrygga

I §8 UTBETALNING AV AVGIFTSBESTÄMD ÅLDERSPENSION STYCKS FÖLJANDE
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, enligt §6, sker månadsvis och
tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension
utbetalad.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension
utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan
ansökan.
Då ansökan om pension görs direkt hos försäkringsbolaget samt då
engångsutbetalning av pension om 150% av IBB strider mot inkomstsskattelagen.

§11 EFTERLEVADESKYDD ÄNDRAS OCH ANPASSAS TILL FÖRSÄKRINGSLÖSNING MED FÖLJANDE
TEXT.
§11 Återbetalningsskydd
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd.
Förmånstagare skall i första hand vara den förtroendevaldes
maka/make/registrerade partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes
barn.
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Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort
återbetalningsskyddet. Den förtroendevalde kan lägga till
återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid varje tidpunkt gällande
försäkringsvillkor.
Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet.
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande
sker genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som
anvisats av Försäkringsgivaren.
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Munkedals kommun

Regler för
omställningsstöd
och pension
för förtroendevalda inom Munkedals kommun
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Pension till förtroendevalda i Munkedals kommun
Inledning
Från och med 2015-01-01 gäller Bestämmelser om omställningsstöd och pension
(OPF-KL) för Munkedals kommun för förtroendevalda som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension (OPF-KL) gäller även för
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Förtroendevalda som i tidigare uppdrag omfattats av bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) - inklusive övergångsregler, omfattas
även fortsättningsvis av dessa bestämmelser.
Med heltid eller betydande del av heltid avses i såväl PBF som OPF uppdrag med ett
uppdrag av minst 40 procent av en heltid.
Förtroendevalda som för tidigare uppdrag i Munkedal saknar rätt till
visstidspension, sjukpension eller ålderspensions enligt PBF, och vars uppdrag efter
införandet av OPF-KL minskar till mindre än 40 procent omfattas av OPF-KL.

Pensionsmyndighet
Kommunstyrelsens är pensionsmyndighet i Munkedals kommun och har till uppgift
att tolka och tillämpa PBF och OPF-KLs regler.

Pension och avgångsersättning för förtroendevalda
(PBF)
För förtroendevalda som innan valet 2014 omfattades av PBF och kvarstår i
uppdrag gäller dessa regler fortfarande.
Pensionsbestämmelserna omfattar endast förtroendevalda med uppdragstid om
minst 40 procent.
För förtroendevalda som 2002-12-31 omfattades av tidigare gällande
Pensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) och som kvarstod i
uppdrag därefter, gäller särskilda övergångsregler.

Samordning
Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning med
pension och avgångsersättning.

Utbetalning
I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt
Munkedals kommuns regler om PBF.
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension
(OPF-KL)
Följande är anvisningar för hantering av OPF-KL för Munkedal kommun.

Omställningsstöd
Bestämmelser om omställningsstöd gäller endast för de förtroendevalda som har
uppdrag på heltid, eller betydande del av heltid. Bestämmelser om
omställningsstöd tar sikte på aktiv omställning där aktiva omställningsåtgärder
kombineras med tidsbegränsad ekonomisk omställning.
Aktiva omställningsinsatser
Förtroendevalda som har haft ett eller flera uppdrag inom kommunen med
sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst
fyra års sammanhängande uppdragstid har rätt att till aktiva omställningsinsatser.
Personen får dock inte ha fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.
De aktiva omställningsinsatserna ska hjälpa individen till en ny försörjning och det
förutsätts att den enskilde deltar på ett engagerat och aktivt sätt i insatserna.
Exempel på aktiva åtgärder kan vara:






rådgivning och vägledning
kompletterande studiestöd
kostnader för viss kortare utbildning eller praktik
finansiering av kurslitteratur
hjälp att starta eget företag.

Eftersom alla individer har olika förutsättningar måste pensionsmyndigheten i varje
enskilt fall fatta beslut om insatsernas innehåll och kostnaden för dessa. Det
innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll därmed kan skilja sig
åt mellan olika individer.
För att få rätt till aktiva omställningsinsatser krävs en skriftlig ansökan till
pensionsmyndigheten. Ansökan måste vara pensionsmyndigheten tillhanda senast
tre månader efter avgången från uppdraget.
Den förtroendevalde anger själv, i den mån det är möjligt , vilken typ av aktiv
omställningsinsats som önskas och uppskattad kostnad för denna.

Ekonomiskt omställningsstöd
Förtroendevalda som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst ett års sammanhängande
uppdragstid kan få ekonomiskt omställningsstöd. För varje år i uppdraget utbetalas
ekonomiskt omställningsstöd i tre månader. Det ekonomiska omställningsstödet
utbetalas under högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 % under de två första åren och
med 60 % under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den
förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.
För att få rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs en skriftlig ansökan till
pensionsmyndigheten. Ansökan måste vara pensionsmyndigheten tillhanda minst
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tre månader innan den förtroendevalde vill att det ekonomiska omställningsstödet
ska börja betalas ut.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förtroendevalda som har fyllt 61 år kan få förlängt ekonomiskt omställningsstöd ett
år i taget till och med kalendermånaden innan han eller hon fyller 65 år. Den
förtroendevalde ska ha haft uppdrag på minst 40 procent under åtta års tid och
dessutom tidigare fått ekonomiskt omställningsstöd.
Den som önskar få förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska senast den 31 oktober
varje år ansöka om detta till pensionsmyndigheten.

Samordning
Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från inkomstsamordning
med ekonomisk och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Under utbetalningsår 1 av ekonomiskt omställningsstöd sker ingen
inkomstsamordning.
Förtroendevald ska lämna inkomstuppgift inför varje utbetalningsår. Förtroendevald
är skyldig att snarast lämna in ny inkomstuppgift om dennes inkomster förändras.
Kommunen äger rätt att återkräva utbetald/innehålla ekonomiskt omställningsstöd
om oriktiga eller sent inkomna inkomstuppgifter inlämnats.

Aktivitetsrapport
Den som har ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt
omställningsstöd ska lämna en aktivitetsrapport till pensionsmyndigheten en gång
per kvartal. I rapporten redovisas vad personen har gjort för att hitta egen
försörjning.

Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter pensionsmyndigheten begär och
som behövs för att kunna bedöma rätten till ekonomiskt eller förlängt
omställningsstöd.
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Pensionsbestämmelser
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som tidigare uppdrag inte
omfattas av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag
i Munkedals kommun har uppnått den i 32 a § i LAS angivna pensionsåldern för
närvarande 67 år. Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde till
uppdrag.

Utbetalning av pensionsavgift under pågående uppdrag
Förtroendevald som uppnått 61 år har rätt att begära direktutbetalning av
pensionsavgift.
Ansökan om direktutbetalning ska vara pensionsmyndigheten tillhanda minst tre
månader innan den förtroendevalde vill att pensionsavgiften ska börja betalas ut.

Kompensation till förtroendevald för förlorad
tjänstepensionsförmån
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har
enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och
ekonomiska förmåner som de förlorar i sin ordinarie sysselsättning på grund av
uppdraget.
Förtroendevald som kompenseras för förlust av arbetsinkomst ska kompenseras för
förlust av tjänstepensionsförmån.

Kompensationspremie
Kompensationen beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på
4.5% av den pensionsgrundande inkomsten.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes årsarvode, förlorad arbetsinkomst, sammanträdesersättningar
dock inte traktamente eller kostnadsersättningar.
Pensionsavgiften är 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.
Ovanstående regler för kompensation till förtroendevald för förlorad
pensionsförmån gäller för uppdragstid fr. o m 2016-01-01.

Minsta pensionsavgift
Sammanlagda pensionsavgifter för pension enligt OPF-KL och för kompensation för
förlorad pensionsförmån understigande 3,5 procent av samma års
inkomstbasbelopp betalas ut direkt till den förtroendevalde som ett arvode som ej
är pensionsgrundande.
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Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på minst 40 % och som får
rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en
följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpension grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten som den
förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning
beviljades.
Sjukpension motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGSKL.

Familjeskydd vid dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på minst 40 %.
(bestämmelsen om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats).

Riktlinjer för arvodeväxling till pension
Inledning
En arvodeväxling innebär att den förtroendevalde byter en bestämd del av sitt
bruttoarvode mot att motsvarande del plus tillägg inbetalas till en
pensionsförsäkring enligt utfästelse om Trygg PolitikerPension.
Arvodeväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lokala
regler, lag och kollektivavtal samt ev. privat sparande.

Personkrets
Uppdragsgivaren erbjuder växling av arvode mot pension till de förtroendevalda
som uppfyller samtliga följande villkor:



Har förtroendeuppdrag hos Uppdragsgivaren
Har ett arvode som överstiger 0,20 inkomstbasbelopp per år.

Grundregler






Pensionsåldern är 65 år.
Uttag från pensionen kan påbörjas tidigast från den tidpunkt den
förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad.
Uttagstid är minst fem år. Annan utbetalningstid kan väljas enligt
försäkringsbolags villkor.
Premiebetalning kan ske så länge den förtroendevalde kvarstår i uppdrag,
dock längst intill 65 års ålder.
Försäkringsalternativet är en arbetsgivarägd direktpension med den
förtroendevalde som försäkrad. Den försäkrade har full förfoganderätt över
pensionen.

Storleken på växlingen
Det belopp som den förtroendevalde avstår varje månad måste uppgå till minst
1 000 kronor vid löpande sparande och 10 000 kronor vid årlig engångsavsättning.
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Utöver det bruttoarvode som den förtroendevalde avstår bekostar uppdragsgivaren
ett tillägg motsvarande skillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt, vilket
inbetalas till det förvaltningsalternativ som den förtroendevalde väljer. Tillägget kan
komma att förändras utifrån en ev. förändring av de sociala avgifterna eller
löneskatten och är således inget fast belopp.

Val av utformning av arvodeväxlingen
Den medarbetare som väljer arvodeväxling, får välja premiebestämd
försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som kommunen har avtal med
för tryggande av Trygg PolitikerPension.

Traditionell- eller fondförsäkring
Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på
pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är
beroende av de premier som inbetalats under anställningstiden, samt av den
vinstdelning som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller vid
fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid
val av fondförsäkring är alltid den förtroendevalda själv ansvarig för valet av fond,
och därmed också storleken på pensionsförmånerna.

Återbetalningsskydd
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare skall
i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade partner/sambo
och i andra hand förtroendevaldes barn.
Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Den
förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid
varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.
Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet.
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker
genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av
Försäkringsgivaren.
Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas
tillgodohavandet i försäkringen som ett engångsbelopp till uppdragsgivaren.

Förändring av försäkringslösningen
Förtroendevald har möjlighet att byta försäkringsfond, premiestorlek och
återbetalningsskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av
försäkringsfond och återbetalningsskydd ska anmälas till försäkringsbolaget.
Ändring av premiestorleken ska anmälas till löneenheten. Ändring kan ske
maximalt två gånger per år.

Arvodesunderlag
Det är arvoden innan växlingen som ska ligga till grund för avsättningen till
pensionen enligt OPF-KL. Dock kan ev. ersättningar från socialförsäkringarna enligt
lag komma att påverkas av växlingen såsom allmän pension, sjukersättning och
föräldrapenning.
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Vid sjukdom/ledighet
Arvodeväxlingen upphör vid långvarig ledighet (dock ej semester) eller då den
förtroendevalde ej längre har ett sjukarvode som avdraget kan tas av.

Särskild överenskommelse
För att växling av arvode mot pension ska börja gälla ska en särskild
överenskommelse upprättas vilken ska undertecknas av både den förtroendevalde
och av uppdragsgivaren.

Rådgivning
För den förtroendevalde innebär valet av ev. arvodeväxling ett viktigt
privatekonomiskt beslut. Uppdragsgivaren kommer därför att erbjuda
medarbetaren individuell rådgivning försäkringsspecialist vilken utses av
uppdragsgivaren.
För att medarbetaren ska kunna ta ställning i valet ska denne före sitt val alltid få
information om skillnaderna mellan de olika formerna samt övriga valmöjligheter.

Ansvar för regler för omställningsstöd och pension
Kommunstyrelsen ansvarar för dessa regler.
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Avtal om löpande arvodesväxling mot
pensionspremie för förtroendevald
Mellan Munkedals kommun nedan kallad Uppdragsgivaren och
Namn
Pnr
träffas denna dag följande överenskommelse.
Den förtroendevalde avstår
kr av sitt arvode varje månad.
Uppdragsgivaren åtar sig att månatligen betala motsvarande belopp till en
direktpension. Uppdragsgivaren kommer också att betala mellanskillnaden i särskild
löneskatt – arbetsgivaravgifter på den förtroendevaldes försäkring, för närvarande
5,8 procent extra. Även den särskilda löneskatten som ska erläggas i samband med
pensionens utbetalning betalas in på den förtroendevaldes försäkring.
Den särskilda löneskatten är för närvarande 24,26 procent av din pensionspremie. I
samband med att din pension utbetalas kommer den särskilda löneskatten dras ur
försäkringen för inbetalning till Skatteverket.
Det redovisade pensionskapitalet innehåller därmed även den särskilda löneskatten.
Det medför att det redovisade pensionskapitalet i försäkringen är ca 20 procent
högre än vad som kommer att utbetalas till dig.
Försäkringen ägs av Uppdragsgivaren med den förtroendevalde som försäkrad.
Överenskommelsen gäller tills vidare.
Den förtroendevalde är informerad om att han kan göra en förlust avseende
ålderspension, familjepension och sjukförsäkring vad gäller allmän försäkring, om
den förtroendevalde har en sammanlagd inkomst understigande 8,07
inkomstbasbelopp/år.
Den förtroendevalde har tagit del av Uppdragsgivaren utfästelse av Trygg
PolitikerPension.

Datum

Datum

Uppdragsgivarens underskrift

Förtroendevalds underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Avtal om årlig arvodesväxling mot pensionspremie
för förtroendevald
Mellan Munkedals kommun nedan kallad Uppdragsgivaren och
Namn
Pnr
träffas denna dag följande överenskommelse.
Den förtroendevalde avstår
Procent kr av sitt arvode varje år
Uppdragsgivaren åtar sig att månatligen betala motsvarande belopp till en
direktpension. Uppdragsgivaren kommer också att betala mellanskillnaden i särskild
löneskatt – arbetsgivaravgifter på den förtroendevaldes försäkring, för närvarande
5,8 procent extra. Även den särskilda löneskatten som ska erläggas i samband med
pensionens utbetalning betalas in på den förtroendevaldes försäkring.
Den särskilda löneskatten är för närvarande 24,26 procent av din pensionspremie. I
samband med att din pension utbetalas kommer den särskilda löneskatten dras ur
försäkringen för inbetalning till Skatteverket.
Det redovisade pensionskapitalet innehåller därmed även den särskilda löneskatten.
Det medför att det redovisade pensionskapitalet i försäkringen är ca 20 procent
högre än vad som kommer att utbetalas till dig.
Försäkringen ägs av Uppdragsgivaren med den förtroendevalde som försäkrad.
Överenskommelsen gäller tills vidare.
Den förtroendevalde är informerad om att han kan göra en förlust avseende
ålderspension, familjepension och sjukförsäkring vad gäller allmän försäkring, om
den förtroendevalde har en sammanlagd inkomst understigande 8,07
inkomstbasbelopp/år.
Den förtroendevalde har tagit del av Uppdragsgivaren utfästelse av Trygg
PolitikerPension.

Datum

Datum

Uppdragsgivarens underskrift

Förtroendevalds underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Ändring av Arvodesväxling mot pensionspremie för
Förtroendevald
(Blanketten används av förtroendevald som vill anmäla ändrat belopp för
arvodesavstående)

Jag vill ändra det belopp jag avstår från mitt bruttoarvode till pensionspremie.

Jag vill att mitt arvodesavstående ska vara

kr i månaden.
(minst 1000 kr/månad)

Jag ger mitt medgivande till att Uppdraggivarens namn automatisk överför
premie varje månad från mitt bruttoarvode för placering i pensionssparande enligt
utfästelse om Trygg PolitikerPension.

Jag vill avsluta mitt avstående av bruttoarvode till pensionspremie.

Datum

Förtroendevaldes underskrift

Namnförtydligande

Personnummer

28

UTFÄSTELSE OM TRYGG
POLITIKERPENSION
FÖR TRYGGANDE AV PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA ENLIGT

(OPF-KL)

UTFÄSTELSE

OM

TRYGG POLITIKERPENSION

för tryggande av pension till förtroendevalda enligt (OPF-KL)

I NNEHÅLL
1

Utfästelse ....................................................................................................... 2

2

Tryggande av utfästelse .................................................................................... 2
2.1

3

Försäkring ................................................................................................ 2

Samordning/antastbarhet/intjänande ................................................................. 2
3.1

Oantastbar ............................................................................................... 2

3.2

Intjänande ............................................................................................... 2

4

Pensionsavgifter .............................................................................................. 2
4.1

Extra premie motsvarande särskild löneskatt ................................................ 3

5

Försäkringsgivare............................................................................................. 3

6

Placering ......................................................................................................... 3

7

Ålderspension .................................................................................................. 3
7.1

Utbetalning............................................................................................... 3

7.2

Utbetalningens storlek ............................................................................... 3

8

Återbetalningsskydd ......................................................................................... 4

9

Särskild löneskatt m m ..................................................................................... 4

10

Förutsättningar ............................................................................................ 4

11

Tillämplig lag ............................................................................................... 4

Utfästelse om Trygg PolitikerPension. Version 1.0 2015
© Försäkringsstrategi Pensionstjänst Sverige AB 2015
Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt. Allt användning av
texten utan Försäkringsstrategi Pensionstjänst Sveriges AB
tillåtelse är otillåten.

1
©Försäkringsstrategi Pensionstjänst Sverige AB

29

UTFÄSTELSE

OM

TRYGG POLITIKERPENSION

för tryggande av pension till förtroendevalda enligt (OPF-KL)

UTFÄSTELSE OM TRYGG POLITIKERPENSION®
Denna utfästelse ersätter i tillämpliga delar OPF-KL. Det som inte regleras i denna
utfästelse, regleras i Uppdragsgivarens pensionsreglemente OPF-KL.

1 U TFÄSTELSE
Uppdragsgivaren har utfäst sig att löpande erlägga avgift till kapitalförsäkring med
pensioneringssyfte till förtroendevald enligt pensionsbestämmelser i antaget
pensionsreglemente för förtroendevalda.

2 T RYGGANDE AV UTFÄSTELSE
2.1 F ÖRSÄKRING
För att säkerställa sin utfästelse enligt punkt 1 har Uppdragsgivaren tecknat en
kapitalförsäkring nedan kallad försäkringen, med den förtroendevalde som
försäkrad. Uppdragsgivaren är försäkringstagare och ägare till försäkringen, som i
alla avseenden och vid varje tillfälle utgör en kapitalförsäkring.

3 S AMORDNING / ANTASTBARHET / INTJÄNANDE
Pension som utgår enligt denna utfästelse samordnas inte med övriga pensioner,
som förtroendevalda kan vara berättigade att uppbära.

3.1 O ANTASTBAR
Pension är intjänad och oantastbar i och med att Uppdragsgivaren inbetalat
pensionsavgift till försäkringen.
I enlighet med § 15 Pensionsbestämmelser OPF-KL, ansvarar Uppdragsgivaren för
att avgiften inbetalas.

3.2 I NTJÄNANDE
Pensionsavgift erläggs till försäkring för förtroendevald som vid tillträdet av
uppdraget är högst intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven
ålder, såvida den förtroendevalda inte tidigare omfattas av
pensionsbestämmelserna i OPF-KL vid uppdrag i Uppdragsgivaren.

4 P ENSIONSAVGIFTER
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 30 juni följande år till en
kapitalförsäkring. Pensionsavgiften beräknas enligt § 5 Pensionsbestämmelser
OPF-KL.
Pensionsavgift inklusive avgift för särskild löneskatt understigande 3,5 procent av
intjänadeårets inkomstbasbelopp kan inte tryggas enligt denna utfästelse.
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4.1 E XTRA

PREMIE MOTSVARA NDE SÄRSKILD LÖNESKA TT

För att täcka särskild löneskatt eller annan liknande skatt eller avgift som
utbetalning enligt detta avtal kan föranleda ska Uppdragsgivaren, utöver den
avgift som bestämts i punkten 4, som extra premie inbetala ett belopp
motsvarande särskild löneskatt, beräknat på de avsättningar som gjorts enligt
punkten 4.

5 F ÖRSÄKRINGSGIVARE
Anvisas av Uppdragsgivaren

6 P LACERING
Pensionsavgiften inklusive särskild löneskatt placeras hos anvisad
försäkringsgivare. Därefter kan förändringar av placeringen göras, det är den
förtroendevalde som avgör och ansvarar för hur försäkringskapitalet ska placeras.
Gör den förtroendevalda inget aktivt val placeras pensionsavgiften i ett av
försäkringsgivaren förvalt placeringsalternativ.
Förtroendevald eller efterlevande till den förtroendevalde, kan i framtiden inte
ställa några krav på uppdragsgivaren oavsett vad vald placering gett för
ekonomiskt utfall.

7 Å LDERSPENSION
7.1 U TBETALNING
Värdet av försäkringen, som beror av de placeringar som har gjorts, betalas ut
som en periodisk tidsbegränsad utbetalning.
Ålderspension utbetalas månadsvis i efterskott fr o m månaden då den
förtroendevalde uppnår 65 års ålder och t o m månad innan den förtroendevalde
uppnår 70 års ålder.
Förtroendevald kan välja en annan utbetalningsålder och en annan
utbetalningstid. Utbetalningen kan dock påbörjas tidigast från den tidpunkt den
förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad och pågå under minst fem (5) år.

7.2 U TBETALNINGENS

STORLE K

Pensionens storlek utgörs av inbetalada premier, avkastning minus skatter och
avgifter. Pensionsbeloppet ska vid varje utbetalningstillfälle minskas med
motsvarande vid varje utbetalningstillfälle gällande särskild löneskatt eller annan
liknande skatt eller avgift som utbetalning enligt detta avtal kan föranleda.
Skulle Uppdragsgivaren vara skyldig att erlägga sådan skatt eller avgift som avses
i föregående stycke innan pensionen utbetalas ska Uppdragsgivaren ha rätt att
tillgodogöra sig ett belopp ur Försäkringen som motsvarar denna skatt eller avgift.
3
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UTFÄSTELSE

OM

TRYGG POLITIKERPENSION

för tryggande av pension till förtroendevalda enligt (OPF-KL)

8 Å TERBETALNINGSSKYDD
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare
skall i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade
partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn.
Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet.
Den förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens
vid varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.
Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet.
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker
genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av
Försäkringsgivaren.
Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas
tillgodohavandet i försäkringen som ett engångsbelopp till Uppdragsgivaren.

9 S ÄRSKILD LÖNESKATT M M
Uppdragsgivaren ansvarar för att särskild löneskatt eller annan liknande skatt eller
avgift, som utbetalning enligt detta avtal kan föranleda, redovisas och inbetalas till
skattemyndigheten.

10 F ÖRUTSÄTTNINGAR
För försäkring tecknad enligt denna utfästelse gäller vad som anges i
försäkringsgivarens vid var tidpunkt gällande försäkringstekniska riktlinjer och
försäkringsvillkor.

11 T ILLÄMPLIG LAG
På detta avtal och på rättsförhållanden som kan härledas ur detta avtal ska svensk
lag tillämpas.

4
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Förtroendevalda i kommunala bolag

Erhåller den förtroendevalde arvode från bolaget i vilken denne har uppdrag i ska bolaget
anta reviderad OPF-KL.
Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § kommunallagen
Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369).
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§ 124

Dnr: Ks 2016-164

Regler för pension för anställda i Munkedals
kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 § 24 om nu gällande styrdokument
för pension som heter ”Regler för pension”. Dessa regler för pension är en
sammanslagning och revidering av tidigare ”Pensionspolicy” från 2004.
På grund av nytt pensionsavtal AKAP-KL, (Avgiftsbestämd Kollektivavtal Pension)
för anställda finns behov av reviderade regler. Anställda omfattas av
pensionsavtalet KAP-KL, (Kollektiv Avtalad Pension) för arbetstagare födda 1985
eller tidigare och AKAP-KL för arbetstagare födda 1986 eller senare.
Reglerna ska säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent
hantering i kommunen. Reglerna kan frångås i undantagsfall då det finns orsaker
av särskild karaktär. Sådant beslut ska motiveras skriftligt.
Reglerna gäller för samtliga anställda i kommunen samt dess ägda bolag som
omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL som pensionsavtal.
Kommunstyrelsen ansvarar för dessa regler.
Beredning
Lönechefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-09.
Regler för pension för anställda
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Regler för pension för anställda i Munkedals
kommun. Dessa regler ersätter tidigare regler för pension från 2013-04-25.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Regler för pension för anställda i Munkedals
kommun. Dessa regler ersätter tidigare regler för pension från 2013-04-25.
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Kommunstyrelsen

Dnr: 2016-164

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Mikael Mattsson
Enhetschef
Löneenheten

Regler för pension för anställda i Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Regler för pension för anställda i Munkedals
kommun. Dessa regler ersätter tidigare regler för pension från 2013-04-25.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 § 24 om nu gällande styrdokument för
pension som heter ”Regler för pension”. Dessa regler för pension är en
sammanslagning och revidering av tidigare ”Pensionspolicy” från 2004.
På grund av nytt pensionsavtal AKAP-KL, (Avgiftsbestämd Kollektivavtal Pension) för
anställda finns behov av reviderade regler. Anställda omfattas av pensionsavtalet
KAP-KL, (Kollektiv Avtalad Pension) för arbetstagare födda 1985 eller tidigare och
AKAP-KL för arbetstagare födda 1986 eller senare.
Regler för pension
Reglerna ska säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent
hantering i kommunen. Reglerna kan frångås i undantagsfall då det finns orsaker av
särskild karaktär. Sådant beslut ska motiveras skriftligt.
Reglerna gäller för samtliga anställda i kommunen samt dess ägda bolag som
omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL som pensionsavtal.
Kommunstyrelsen ansvarar för dessa regler.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Genom att ha tydliga regler tydliggör kommunen pensionserbjudandet till anställda.
Pension från anställning är en viktig del i den enskildes slutliga pension, att aktivt
arbeta med dessa frågor stärker Munkedals kommun som arbetsgivare.
Reglerna säkerhetsställer medarbetarens pensionsförmån och skyddar kommunen
mot höga pensionskostnader.
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Folkhälsa
Förslaget kan påverka anställdas trygghet och hälsa positivt om de får möjlighet att
sänka sin tjänstgöringsgrad, med oförändrad lön eller oförändrad pensionsgrundande
lön till tjänstepensionen.
Inga ytterligare konsekvenser

Mikael Mattsson
Enhetschef
Löneenheten

Beslutet expedieras till:

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Munkedals kommun

Regler för pension
För anställda i Munkedals kommun
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Regler för pension för anställda i Munkedals kommun
Inledning
Reglerna ska säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent
hantering i kommunen. Reglerna kan frångås i undantagsfall då det finns orsaker
av särskild karaktär. Sådant beslut ska motiveras skriftligen.
Reglerna gäller för samtliga anställda i kommunen samt dess ägda bolag som
omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL som pensionsavtal.
Kommunstyrelsen ansvarar för dessa regler.
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Under anställningstid
Regler om tjänstepension för nyanställd
Vid rekryteringstillfället ska frågan om tidigare pensionslösning tas upp. Nyanställd
bör erbjudas tjänstepension enligt dessa Regler.

- med lön understigande 7,5 IBB
Den anställde erbjuds avgiftsbestämd KAP-KL/AKAP-KL enligt gällande
kollektivavtal.

- med förmånsbestämd KAP-KL i tidigare anställning
Den anställde kan välja att stå kvar i förmånsbestämd KAP-KL eller att byta till
alternativ tjänstepension (KAP-KL) om hen uppfyller villkoren. Den som väljer att
byta till alternativ tjänstepension (KAP-KL) kan inte byta tillbaka till
förmånsbestämd (FÅP) KAP-KL under anställning inom Kommunen.

- med alternativ tjänstepension (KAP-KL) i tidigare anställning
Den nyanställde erbjuds alternativ tjänstepension (KAP-KL). Ordinarie premier
enligt KAP-KL gäller.

- med premiebestämd AKAP-KL i tidigare anställning
Nyanställd som i tidigare anställning bytt till AKAP-KL i förmån istället för
förmånsbestämd KAP-KL, ska erbjudas att fortsätta med AKAP-KL.

- med annan pensionsplan än KAP-KL/AKAP-KL eller ingen
tjänstepension alls i tidigare anställning
Den anställde ska erbjudas välja mellan förmånsbestämd KAP-KL och alternativ
tjänstepension (KAP-KL) med antingen ordinarie premier enligt KAP-KL eller
premienivåer enligt AKAP-KL.

Information och rådgivning
I samtliga fall den nyanställde medarbetaren erbjudas valmöjlighet ska individuell
rådgivning av oberoende försäkringsspecialist erbjudas medarbetaren.
Försäkringsspecialist utses av Munkedals kommun.

Alternativ tjänstepension
Regler för alternativ tjänstepension regleras i Regler för alternativ tjänstepension.

Beslutsordning
Avsteg från dessa Regler fattas av kommunstyrelsen där inte annat anges.
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Regler om alternativ tjänstepension
Inledning
Avtalet ”Kollektiv Avtalad Pension-Kommun och Landsting” (KAP-KL) medger
möjlighet till alternativa pensionslösningar för utvalda personer eller grupper.
Avtalet medger att arbetsgivare och arbetstagare överenskommer om annan
pensionslösning skall gälla än vad som följer av KAP-KL.
Hos Munkedals kommun erbjuds nedanstående kategorier (se personkrets) att
teckna s.k. Alternativ tjänstepensionslösning vilket ersätter den förmånsbaserade
ålderspensionen (FÅP), d.v.s. pensionen på lönedelar överstigande ett
pensionsunderlag på 7,5 inkomstbasbelopp. Erbjudandet kommer bl.a. att öka
Munkedals kommuns möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner.
Medarbetare som avstår från att aktivt välja, kvarstår i ursprunglig KAP-KL för
förmånsbestämd ålderspension (FÅP), enligt kollektivavtalets huvudregel.
För de medarbetare som väljer att kvarstå i ursprunglig KAP-KL, kan val av
Alternativ tjänstepension göras senare. Kravet är då att medarbetaren vid detta
senare tillfälle har ett pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.
Alternativ tjänstepension kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller
enligt lag och kollektivavtal.
Rätten till eget val av pensionsförvaltare till den avgiftsbestämda ålderspensionen
kvarstår oförändrat även för medarbetare som väljer Alternativ tjänstepension.
Premien för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL får inte användas för
Alternativ tjänstepension.
Munkedals kommun anvisar upphandlad försäkringsgivare avseende placering av
premien för Alternativ tjänstepension.
Annan tillämpning av Alternativ tjänstepension än vad som anges i dessa Regler får
inte förekomma hos Munkedals kommun.

42

Personkrets
Munkedals kommun erbjuder Alternativ tjänstepension till de medarbetare som
uppfyller samtliga följande villkor:






Omfattas av KAP-KL
Är 28 år eller äldre
Har en tillsvidareanställning hos Munkedals kommun
Har en lön som omräknat till årslön vid nyanställning uppgår till minst 8,5
inkomstbasbelopp
Förvaltningschef eller arbetstagare med motsvarande funktion

Grundregler
Pensionsåldern är 65 år.
Medarbetaren omfattas av KAP-KL:s regler om pensionsmedförande lön,
intjänandetid mm. Munkedals kommun svarar, enligt plan, för finansiering och
tryggande av förmånerna.
Skriftlig överenskommelse ska undertecknas mellan Munkedals kommun och den
anställde för att pensionslösningen ska vara giltig.
KAP-KL:s avgiftsbestämda del kvarstår i enlighet med kollektivavtalet. Sjuk- och
efterlevandepensionsförmåner kvarstår på hela pensionsunderlaget.
Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55-års ålder eller från den tidpunkt som
skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett
livsvarigt eller temporärt uttag.
Premiebetalning ska ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill
65 års ålder.
För arbetstagare som avgår före 65 år, dock tidigast från och med
kalendermånaden under vilken han eller hon fyller 61 år, tillgodoräknas även den
tid som återstår till 65 år, s.k. slutbetalning.
Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som tillika är
oåterkallelig förmånstagare.

Val av utformning av alternativ tjänstepension
Den medarbetare som väljer Alternativ tjänstepension, får välja premiebestämd
försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som Munkedals kommun
upphandlat avseende såväl traditionell- som fondförsäkring.

Premieunderlag för alternativ tjänstepension
Premien för försäkringar enligt Alternativ tjänstepension kommer årligen att
avstämmas mot den premiekostnad som Munkedals kommun annars skulle ha haft
för en försäkrad förmån för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL
alternativt avgiftsbestämd AKAP-KL. Kostnadsneutralitet gäller för Munkedals
kommun.
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Traditionell- eller fondförsäkring
Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på
pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är
beroende av de premier som inbetalats under anställningstiden, samt av den
vinstdelning som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller vid
fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid
val av fondförsäkring är alltid medarbetaren själv ansvarig för valet av fond, och
därmed också storleken på pensionsförmånerna.

Efterlevandeskydd
Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan medarbetare själv avgöra om
hans/hennes alternativa pensionslösning ska omfatta utökat efterlevandeskydd.
Detta påverkar den egna ålderspensionen, som då blir lägre.
Munkedals kommun tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot
efterlevande, i det fall någon medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd i det
alternativa valet.

Obligatoriskt premieskydd vid sjukdom
Premien för Alternativ tjänstepension ska obligatoriskt innehålla premieskydd vid
sjukdom. Det betyder att pensionsuppbyggnaden fortsätter även under
sjukdomstid. Kostnaden för premieskyddet belastar ej den anställdes
premieutrymme utan betalas av arbetsgivaren utöver den övriga premien.

Konsekvenser av att välja alternativ tjänstepension
Medarbetare som valt Alternativ tjänstepension kan inte under anställningstiden
hos Munkedals kommun återgå till ursprunglig FÅP (förmånsbestämd
ålderspension) i KAP-KL.
Genom att välja Alternativ tjänstepension tar medarbetaren eget ansvar för den
valda pensionslösningen. Medarbetaren eller efterlevande till medarbetaren, kan
således i framtiden inte ställa några krav på Munkedals kommun, för att vald
pensionslösning skulle ge ett oförmånligt ekonomiskt utfall, jämfört med den
ålderspension som ursprunglig FÅP skulle ha givit.

Förändring av vald alternativ försäkringslösning
Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform inom den alternativa
försäkringslösningen.

Löneökning/löneminskning
Om medarbetare inom personkretsen får löneökning så att pensionsunderlaget
överstiger 8,5 inkomstbasbelopp, ska hen erbjudas att välja Alternativ
tjänstepension.
Om medarbetare som valt Alternativ tjänstepension får löneminskning, så att
pensionsunderlaget understiger 7,5 inkomstbasbelopp, upphör premiebetalningen.
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Regler om löneväxling till pension
Inledning
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla via ett överenskommet
månatligt bruttolöneavdrag. Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet
att attrahera och behålla kompetenta medarbetare genom att vara en modern och
flexibel arbetsgivare
En löneväxling innebär att den anställde byter en bestämd del av sin bruttolön mot
att motsvarande del plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring i ett valt
försäkringsbolag utefter den anställdes önskemål, kommunens upphandling,
pensionspolicy samt dessa Regler.
Löneväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lag och
kollektivavtal samt ev. privat sparande.
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som löneväxlar
får därför ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas utifrån skillnaden mellan
lagstadgade arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader.
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den
anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även
fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen.
Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt
vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg
och sjukavdrag.
Löneväxlingen ska regleras i ett undertecknat individuellt avtal mellan kommunen
och den anställde.
Munkedals kommun har upphandlat valbar försäkringsgivare avseende placering av
premien för löneväxlingen.

Personkrets
Munkedals kommun erbjuder växling av lön mot pension till de medarbetare som
uppfyller följande villkor:





Har en tillsvidareanställning i kommunen
Omfattas av KAP-KL/AKAP-KL
Är 21 år eller äldre
Bör ha en lön som överstiger 8,3 inkomstbasbelopp

Grundregler



Pensionsåldern är 65 år.
Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55-års ålder eller från den tidpunkt
som skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen
som ett livsvarigt eller temporärt uttag.
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Premiebetalning kan ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock
längst intill 67 års ålder.
Försäkringsalternativet är en arbetsgivarägd tjänstepension med den
anställde som försäkrad. Den försäkrade har full förfoganderätt över
pensionen.

Storleken på växlingen
Det belopp som den anställde avstår varje månad måste uppgå till minst 1 000 kr
och maximalt 35 % av den anställdes bruttolön.
Utöver den bruttolön som den anställde avstår bekostar arbetsgivaren ett tillägg
motsvarande skillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt, vilket inbetalas till det
förvaltningsalternativ som den anställde väljer. Tillägget kan komma att förändras
utifrån en ev. förändring av de sociala avgifterna eller löneskatten och är således
inget fast belopp.

Val av utformning av löneväxlingen
Den medarbetare som väljer löneväxling, får välja premiebestämd
försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som kommunen upphandlat
avseende såväl traditionell- som fondförsäkring.

Traditionell- eller fondförsäkring
Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på
pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är
beroende av de premier som inbetalats under anställningstiden, samt av den
vinstdelning/återbäring som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller
vid fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden.
Vid val av fondförsäkring är alltid medarbetaren själv ansvarig för valet av fond,
och därmed också storleken på pensionsförmånerna.

Efterlevandeskydd
Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan medarbetaren själv avgöra
om hans/hennes löneväxling ska omfatta ett utökat efterlevandeskydd. Detta
påverkar den egna ålderspensionen, som då blir lägre.
Munkedals kommun tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot
efterlevande, i det fall någon medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd i det
alternativa valet

Förändring av försäkringslösningen
Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek och
efterlevandeskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av
förvaltningsform och efterlevandeskydd ska anmälas till respektive
försäkringsbolag. Ändring av premiestorleken ska anmälas till personalavdelningen.
Ändring kan ske maximalt två gånger per år.

Löneunderlag
Det är lönen innan växlingen som ska ligga till grund för avsättningen till
tjänstepensionen. Dock kan ev. ersättningar från socialförsäkringarna enligt lag
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komma att påverkas av växlingen såsom allmän pension, sjukersättning och
föräldrapenning.
Det är även lönen innan växlingen som ska ligga till grund för lönerevision.

Vid sjukdom/ledighet
Löneväxlingen upphör vid långvarig ledighet utan lön eller då den anställde ej
längre har en sjuklön som avdraget kan tas av.
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Regler om Omreglerad anställning för äldre anställda
Medarbetare som uppnått den i LAS 32 a § angivna åldern
För medarbetare som uppnått den i LAS 32 a § angivna åldern, för närvarande 67
års ålder, omregleras eventuellt fortsatt anställning till en tidsbegränsad
anställning. Anställd som uppnått LAS 32 a § angivna åldern tjänar inte in någon
ytterligare tjänstepension

Syfte och omfattning
I syfte att stödja arbetslinjen och därmed öka förutsättningarna för äldre anställda
att arbeta till 65 år eller längre, samt i kompetensväxlingssyfte, kan kommunen
erbjuda följande alternativ för tillsvidareanställa som fyllt 61 år och har minst 10
års anställning i kommunen.
Arbetstidsminskningen är ingen rättighet för den anställde utan beviljas efter beslut
i varje enskilt fall.

Minskad tid och lön i samma proportion, oförändrad
tjänstepension
Den anställde tillåts minska sin arbetstid till lägst 50 % av heltid. Lön betalas ut
efter den faktiska arbetstiden, och 100 % av lönen före arbetstidsminskningen
fortsätter att rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under
fortsatt anställningstid, dock längst till 65 års ålder. Den pensionsgrundande lönen
förändras procentuellt med faktiska löneökningar.

Övrigt
Anställningen omregleras till den nya sysselsättningsgraden.
Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till
förutsättningarna i verksamheten. Omreglerad anställning för äldre anställda är inte
en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas med stor
återhållsamhet.
Kostnaden belastar respektive verksamhet.
Efter särskilt beslut finns möjlighet att förlänga ovanstående lösning till längst 67
års ålder.
För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får den anställde inte ta annat arbete
samtidigt som arbetstiden i kommunen minskas.
Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension,
socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom den
kontanta lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan men
ska informera om den.
Beslut fattas av personalchef efter samråd med berörd chef om åtgärder enligt
Omreglerad anställning för äldre anställda.
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Vid avgång
Regler om särskild avtalspension enligt överenskommelse
Syfte och omfattning
Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid
efter individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild
avtalspension är inte en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas
med stor återhållsamhet.
Kriterier för särskild avtalspension:
Den anställde ska ha fyllt 61 år,
- den befattning som lämnas ska inte återbesättas och
- den anställde ska ha varit anställd under minst 5 år av de senaste 10 åren.
- Särskild avtalspension kan under särskilda omständigheter beviljas efter andra
kriterier.
Kostnaden för särskild avtalspension belastar respektive verksamhet.

Pensionsnivåer
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön)
enligt KAP-KL regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser
inom respektive skikt av pensionsunderlaget.
Pensionsunderlag uttryckt i
inkomstbasbelopp

Pensionsnivå inom respektive skikt av
pensionsunderlaget

Heltids SAP
Deltids SAP
0 – 7,5
73,5 %
60 %
7,5 55 %
55%
Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen.
Särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna tidpunkten till och med
kalendermånaden närmast före 65 års ålder.

Pensionsavgift och pensionsgrundande tid i KAP-KL
Pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension ska fortsätta att betalas under tid
med särskild avtalspension. Avgiftsunderlaget för pensionsavgiften beräknas i likhet
med KAP- KL § 12 mom 3.
Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i
förekommande fall att tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension bibehålls
under tid med särskild avtalspension.

Påverkan på allmän försäkring
Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att
påverka allmän pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från
avtalsförsäkringarna.
Kommunen kompenserar inte den anställde för denna påverkan men ska informera
om den.
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Avtal om alternativ tjänstepension för anställd
Detta avtal ingås med stöd av KAP-KL, bilaga 2, ”särskilda frågor KAP-KL ” punkt 1.
omfattas inte av bestämmelserna om
Namn
Pnr
förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, §§ 17-29.
Genom att underteckna detta avtal så frånsäger sig medarbetaren rätten till
förmånsbestämd ålderspension till förmån för en alternativ tjänstepension enligt
Kommunens vid varje tillfälle gällande regler.
Alternativ tjänstepension kompletterar de pensionsförmåner som i övrigt gäller lag
och avtal. Samordning ska även ske för den tid medarbetaren omfattats av
alternativ tjänstepension hos annan arbetsgivare.
Den löpande premien motsvarar den premiekostnad som Kommunen skulle ha
haft vid kollektiv försäkringslösningen för den förmånsbestämda ålderspensionen
enligt KAP-KL.
Den löpande premien motsvarar den premiekostnad som Kommunen skulle ha
haft vid kollektiv försäkringslösningen för ålderspensionen på lönedelar över 7,5
IBB enligt AKAP-KL.
Kommunen tecknar pensionsförsäkring hos det försäkringsbolag som den anställde
väljer utifrån de försäkringsbolag som anvisas av Kommunen som valbara.
Pensionsförsäkringen ägs av Kommunen med den anställde som oåterkallelig
förmånstagare.
Den anställde väljer inom ramen för försäkringsbolagens produkter och villkor
försäkringsinnehåll med avseende på fondförsäkring eller försäkring med
garanterad ränta, med eller utan återbetalningsskydd.
Medarbetare som valt alternativ tjänstepension kan inte under anställningstiden
återgå till ursprunglig KAP-KL för förmånsbestämd ålderspension (FÅP), enligt
kollektivavtalets huvudregel.
Genom att välja alternativ tjänstepension tar medarbetaren eget ansvar för den
valda pensionslösningen. Medarbetaren eller efterlevande till medarbetaren, kan
således i framtiden inte ställa några krav på Kommunen, för att vald
pensionslösning skulle ge ett ev. sämre ekonomiskt utfall, jämfört med den
ålderspension som ursprunglig FÅP skulle ha givit. Utöver det som nämns i detta
avtal gäller Kommunens Regler vid varje tillfälle.
Medarbetaren har tagit del av Kommunens Pensionspolicy samt Regler för alternativ
tjänstepension
…………………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………
Ort och datum

…………………………………………………………
För Munkedals kommun

…………………………………………………………………
Anställds underskrift och personnummer
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Avtal om löneväxling mot pensionspremie för
anställd
Mellan Munkedals kommun och
med
(datum)
1. Den anställde avstår

träffas följande överenskommelse från och
(kr) av sin månadslön varje månad.

2. Kommunen åtar sig att månatligen betala motsvarande belopp till en
tjänstepensionsförsäkring i försäkringsbolaget Skandia. Kommunen kommer
också att betala mellanskillnaden i löneskatt – sociala avgifter på den
anställdes försäkring, för närvarande 5,8 procent extra. Försäkringen ska
ägas av Munkedals kommun med den anställde som försäkrad.
3. Överenskommelsen gäller tillsvidare.
4. Övriga anställningsvillkor och förmåner påverkas inte av denna
överenskommelse.
5. Den anställde har fått skriftlig information om löneväxling.

……………………………………………………………
Ort och datum

………………………………………..…………..…
Ort och datum

……………………………………………………………
Munkedals kommun/pensionshandläggare

…………………………………………………………
Anställds underskrift och
personnummer
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Ändring/avslut av löneväxling mot pensionspremie
för anställd
(Blanketten används om du vill anmäla ändrat belopp för löneavstående)

Jag vill ändra det belopp jag avstår min bruttolön till pensionspremie.
Mitt löneavstående skall vara

kr i månaden.

(minst 1000 kr/mån och jämna hundralappar)

Jag ger mitt medgivande till att Munkedals kommun automatisk överför premie
varje månad från min bruttolön för placering i pensionssparande i av mig vald
försäkring.
Jag vill avsluta mitt avstående av bruttolön till pensionspremie.

Datum

Anställds underskrift

Namnförtydligande

Personnummer

Skicka kopia till Löneenheten och svarskortet till:
Försäkringsstrategi
Box 22038
104 22 Stockholm
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§ 125

Dnr: Ks 2016-246

Fyrbodals Kommunalförbund - Budget och
verksamhetsplan 2017-2019
Under 2015 skickade Fyrbodal ut ett antal frågeställningar, med koppling till
Fyrbodals framtida verksamhet, till medlemskommunerna. Detta svar samt
eventuella slutsatser har inte återredovisats.
Förbundet har nu inkommit med plan för verksamhet och ekonomi för 20172019. Enligt förbundsordningen ska samråd ske med förbundsmedlemmarna
inför beslut i direktionen. Samrådet nu gäller budget 2017-2019.
I samband med inkommen plan för verksamhet och ekonomi för 2017-2019
beskrivs också i ett missiv att Fyrbodal genomför en genomlysning av
kommunalförbundet. Syftet med genomlysningen är ökad tydlighet samt att
kunna motivera för eventuell höjning av medlemsavgiften.
Inkommen handling innehåller ekonomisk plan och mål för verksamhet dock inga
finansiella mål. Den ekonomiska planen visar på underskott för samtliga år i
planperioden.
Beredning
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-07-27.
Förslag till budget och verksamhetsplan 2017-2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för
Kommunalförbundet Fyrbodal.
Kommunstyrelsen godkänner inte upprättat förslag till budget för
Kommunalförbundet Fyrbodal. Förbundet bör redovisa konsekvenserna av en
budget i balans.
Kommunstyrelsen uppmanar Fyrbodal att snarast redovisa genomlysningen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för
Kommunalförbundet Fyrbodal.
Kommunstyrelsen godkänner inte upprättat förslag till budget för
Kommunalförbundet Fyrbodal. Förbundet bör redovisa konsekvenserna av en
budget i balans.
Kommunstyrelsen uppmanar Fyrbodal att snarast redovisa genomlysningen.
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2016-07-27

Kommunstyrelsen

Dnr: 2016-246

TJÄNSTESKRIVELSE

Fyrbodals Kommunalförbund Budget och
verksamhetsplan 2017-2019 (org nr 222000-1776)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för
Kommunalförbundet Fyrbodal.
Kommunstyrelsen godkänner inte upprättat förslag till budget för
Kommunalförbundet Fyrbodal. Förbundet bör redovisa konsekvenserna av en budget
i balans.
Kommunstyrelsen uppmanar Fyrbodal att snarast redovisa genomlysningen.

Sammanfattning
Under 2015 skickade Fyrbodal ut ett antal frågeställningar, med koppling till
Fyrbodals framtida verksamhet, till medlemskommunerna. Detta svar samt
eventuella slutsatser har inte återredovisats.
Förbundet har nu inkommit med plan för verksamhet och ekonomi för 2017-2019.
Enligt förbundsordningen ska samråd ske med förbundsmedlemmarna inför beslut i
direktionen. Samrådet nu gäller budget 2017-2019.
I samband med inkommen plan för verksamhet och ekonomi för 2017-2019 beskrivs
också i ett missiv att Fyrbodal genomför en genomlysning av kommunalförbundet.
Syftet med genomlysningen är ökad tydlighet samt att kunna motivera för eventuell
höjning av medlemsavgiften.
Inkommen handling innehåller ekonomisk plan och mål för verksamhet dock inga
finansiella mål. Den ekonomiska planen visar på underskott för samtliga år i
planperioden.
Ekonomi
Det framtagna förslaget till budget 2017 och plan 2018-2019 visar på underskott för
varje budgetår. Någon indexuppräkning av förbundsavgiften har inte föreslagits.
Underskottet uppgår till ca 1,6 mnkr/år. Hur underskottet ska finansieras framgår
inte av handlingen. I budget 2016 med plan 2017-2018 framgår för budget 2017 att
bruttokostnaderna uppgår till 8 260 tkr. Dessa har nu ökats till 9 465 tkr (+14,6 %).
Ökningen beror i huvudsak på lönekostnad för basanställda vad orsaken till detta är
framkommer inte.
I förbundsordningen 13 § framgår att förbundets verksamhet ska, i den mån de inte
täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna
fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive
medlemskommun. Detta baserat på invånarantal den 1 november året före
verksamhetsåret.
Ett godkännande av budgeten innebär att förbundsavgiften måste öka med 4 kr. För
Munkedals del en ökning med 41 tkr. Avgiften höjdes mellan 2015 och 2016 med 2
kr. Detta för att kompensera tidigare utebliven indexuppräkning av medlemsavgiften.
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Finansiella mål
Några finansiella mål är inte framtagna.
Verksamhetsmål
För verksamheten är framtaget en Genomförandeplan Fyrbodal. Denna innehåller 20
prioriterade insatser. Insatserna utgår ifrån Västra Götaland 2020 – ett
strategidokument som pekar ut de områden som är viktiga för en god utveckling i
länet och leder mot visionen – Det goda livet.
Insatserna utgår ifrån följande fyra områden;
 En stimulerande kunskapsregion
 En region för alla
 En region där vi tar globalt ansvar
 En region som syns och engagerar

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunalförbundets förslag till budget innebär en ökad kostnad för kommunen.
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef/biträdande Kommunchef
Ekonomienheten

Beslutet expedieras till:
Fyrbodals kommunalförbund
Ekonomienheten
Kommunchef

Håkan Sundberg
Kommunchef

55

56

FÖRSLAG
Fyrbodals kommunalförbund
Verksamhetsplan

2017
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Verksamhetsplanen för Fyrbodals kommunalförbund utgår ifrån en rad styrande dokument som ligger till grund för planen:
• Uppdraget enligt förbundsordningen
• Vision Västra Götaland - Det goda livet
• Västra Götaland 2020
• Genomförandeplan Fyrbodal
• Kulturstrategin för Västra Götaland

Uppdraget enligt förbundsordningen
Verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund utgår från och styrs av förbundsordningen. I uppdraget framgår att kommunalförbundet ska
vara en värdefull och nära resurs för sina 14 medlemskommuner. Förbundet ska verka för att som sammanhållande länk stödja kommunerna i
arbetet med att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området.
Kommunalförbundet ska arbeta med de frågor där mellankommunal samverkan ger ett mervärde.
I uppdraget ligger också att vara länken mellan de 14 kommunerna och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan.
Det innebär bland annat att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling
i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om Det goda livet.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Som ett av fyra regionala förbund är utgångspunkten den regiongemensamma visionen om Det goda livet.
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Västra Götaland 2020
Regionfullmäktige antog hösten 2013 dokumentet Västra Götaland 2020. Detta strategidokument – Regional utvecklingsstrategi (RUS) pekar ut
de områden som är viktiga för en god utveckling i länet och leder mot visionen, Det goda livet. Eftersom detta är en gemensam strategi för hela
territoriet har kommunerna varit delaktig i framtagandet av dokumentet.

Genomförandeplan Fyrbodal
Utifrån Västra Götaland 2020 har vi i Fyrbodal bestämt oss för att särskilt lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor. Planen antogs av
direktionen i maj 2014. Detta dokument ska vara styrande för de aktiviteter vi fokuserar på under perioden 2014 – 2020.
I Genomförandeplan Fyrbodal anges följande 20 prioriterade insatser:

En ledande kunskapsregion
• Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap.
• Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och skapa företag.
• Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
• Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik.

En region för alla
• Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer.
• Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv.
• Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom.
• Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering.
• Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer.
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• Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov.
• Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling.
• Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet.

En region där vi tar globalt ansvar
• Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land.
• Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling.
• Samverkan kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling.

En region som syns och engagerar
• Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland.
• Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen.
• Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen.
• Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund.
• Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland.

Kulturstrategin för Västra Götaland
Kulturstrategins syfte är att ange de bärande fundamenten för regionens kulturpolitik. Strategin är det övergripande dokument som ska vägleda
Västra Götalandsregionens kulturpolitik under återstoden av 2010-talet. Kulturstrategin är en viktig grund för kommunalförbundets arbete med
kulturfrågor.
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Organisation och verksamhetsplan 2017
Vi har ambitionen att all vår verksamhet ska utgå från våra tre beredningar; Samhällsutveckling, Välfärd och Utbildning. Verksamhetsplanen
visar de prioriterade insatser och aktiviteter som kommer att genomföras under året. Den visar också hur vi mäter måluppfyllelsen. Planen är
utvecklad utifrån diskussioner på flera nivåer som sedan bearbetats, konkretiserats och sammanställts för beredning i AU och sedan beslut i
direktionen. Många av de prioriterade insatser och aktiviteter som ligger under respektive beredning berör även andra beredningar. I flera frågor
finns det alltså ett delat ansvar, men huvudansvaret ligger hos den beredning under vilken det står inskrivet. De horisontella kriterierna såsom
jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet genomsyrar allt vårt arbete.

Förutom det som framgår i verksamhetsplanen utför varje fokusområde följande arbete:
• Tjänstemannastöd till de politiska beredningarna och tjänstemannanätverk inför, efter och vid möten.
• Framtagande av planer för och rapporter från verksamheter inom ramen för respektive beredning.
• Samordning av alla verksamheter som bedrivs inom ramen för respektive fokusområde.
• Initiativtagare till nya verksamheter, uppdrag och projekt.
• Kontakt gentemot externa organisationer, myndigheter och parter.
Det bör noteras att i verksamhetsplanen redovisas en del områden som ännu inte är finansierade och därmed finns inte heller slutligt beslut om att
de ska genomföras.

Integration
Frågor kring integration har under de senaste åren blivit i högsta grad aktuella. Den stora strömmen av asylsökande har inneburit en stor
utmaning i våra kommunala verksamheter. Kommunalförbundet tog ett tydligt steg i integrationssamverkan för ett drygt år sedan när en tjänst
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som integrationsstrateg tillsattes. Uppdraget går ut på att bygga en infrastruktur för integrationsarbetet i Fyrbodals kommuner. Målet är att hitta
en gemensam plattform som i sin tur kan leda fram till en regional överenskommelse och en gemensam strategi för involverade aktörer i
mottagandet av nyanlända i Fyrbodal.

E-samhälle
Statliga resurser har under de senaste åren finansierat en lång rad aktiviteter inom området e-samhälle. Ett särskilt fokus har legat på satsningar
inom socialtjänst och kommunal sjukvård, e-hälsa. Formerna och prioriteringarna för detta finns formulerat i särskilt dokument.

Allmän utredning och utredningsfrågor
Ett viktigt och betydelsefullt arbete ligger på att utreda, planera och bedöma de initiativ som kommer från medlemskommunerna. Mycket av
detta arbete leder till nya projekt och en del till beslutet att vi inte ska jobba vidare med frågan.
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Beredningen Samhällsutveckling
Samhällsutvecklingsberedningens sakområden omfattar infrastruktur, kultur, näringsliv, affärsdriven miljöutveckling och den
gemensamma företagsetableringsservicen Position Väst. Då beredningens olika sakområden har naturliga beröringspunkter och delvis
gemensamma målsättningar, finns goda förutsättningar för att driva en utvecklingsfokuserad verksamhet gemensamt. Genom att
organisera satsningar i projekt kan vi växla upp insatserna och finna finansiering. Projekten är komplement och stöd till kommunernas
eget arbete och vi samarbetar dessutom med andra samhällsfunktioner samt näringslivet för att nå resultat.
Tillsammans med utbildningsberedningen arbetar beredningen också med arbetsmarknadsutmaningar och
kompetensförsörjningsfrågor. Området fysisk planering är också inkluderat i samhällsutvecklingsberedningen och drivs
beredningsövergripande genom projektet Strukturbild Fyrbodal.

Vi arbetar på uppdrag av våra 14 kommuner och styr mot målen genom att involvera och addera extern kompetens, expertis, näringsliv och
samverkanspartners i våra projekt och verksamheter. Våra regionala högskolor och den forskning som bedrivs där är viktig för vår hållbara
samhällsutveckling. Genom bredden och vårt nära samarbete inom beredningen stärker vi insatserna inom respektive område och kan på så sätt
åstadkomma synergieffekter. Arbetet ska leda till att det mångfasetterade Fyrbodal är en plats där människor vill bo och verka. Vi ska attrahera
nya människor och företag och tillhandahålla ett rikt kulturliv för både invånare och besökare. Vi ska ha ambitionen att utveckla området med
goda kommunikationsmöjligheter genom strategisk förtätning i så väl städer som på landsbygd. Tydliga satsningar för att utveckla ett positivt
innovationsklimat och människors möjlighet till högre utbildning ska genomföras. Ett stort arbete ska bedrivas för att åstadkomma omställningen
till ett fossiloberoende samhälle.
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Prioriterade insatser inom VG 2020 som berör samhällsutvecklingsberedningen är:
•

Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)

•

Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag. (1.1.2)

•

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)

•

Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)

•

Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling (2.3.1)

•

Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet (2.3.2)

•

Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet (2.3.3)

•

Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)

•

Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)

•

Samverkan kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling (3.2.2)

•

Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1)

•

Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen (4.1.2)

•

Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)

•

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)

•

Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4)

För våra kulturinsatser tillämpas även ”En mötesplats i världen, kulturstrategin för Västra Götaland 2012”, som är likställd med VG 2020.
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Infrastruktur och kollektivtrafik
En del av Beredningen Samhällsutveckling
Vi investerar i framtiden när vi bygger ut infrastruktur, väg, järnväg, IT/fiber, kollektivtrafik, sjöfart, luftfart, elström och vatten. Investeringar i
infrastruktur i Fyrbodal och Västsverige är lönsamt för hela landet. En funktionell infrastruktur är en förutsättning för att företagen ska kunna
tillgodose sina behov av godsflöden och säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft. Det mest effektiva sättet att skapa god sysselsättning och
tillväxt i Sverige är att satsa på infrastrukturen och binda samman olika regioner. Olika former av kommunikation via transport‐ och ITinfrastruktur är en förutsättning för att ge Fyrbodals invånare och företag goda möjligheter till arbete, utbildning och kultur. Dessutom bidrar det
samtidigt till tillväxt och utveckling samt samspel mellan stad och land.

Fyrbodal ligger strategiskt mellan de stora städerna Oslo och Göteborg och utgör till vissa delar ett nav där riksvägarna 161 och 44 möter E6.
Dessutom löper E45 och riksväg 172 rakt igenom Fyrbodal vilket binder samman arbetsmarknaderna i Dalsland, Bohuslän och delvis Norge. Till
detta kommer vårt järnvägsnät, vilket helt klart behöver rustas upp för att fortsätta vara en tillgång för transporter av människor och gods.

Prioriterade insatser

Aktiviteter

Finansiering

Förväntade resultat

Resultatuppföljning

Planerade objekten för 2017
är påbörjade alternativt
genomförda.

Planerade objekt för 2017 är
påbörjade. Ja/nej
Planerade objekt för 2017 är
genomförda. Ja/nej

Väg
Planerade åtgärder i regional
plan. Framförallt i stråken 1, 2
och 5.

Bevaka och föra dialog med
VGR (Västra
Götalandsregionen)/Trafikverk.

- Via regional plan.
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Fånga upp frågor som har
betydelse för näringslivet,
arbets- och studiependling och
initieras av kommunerna.

I dialog med VGR, Trafikverk
och andra berörda lösa de
uppkomna frågorna.

- Basfinansiering.

(VG2020 2.3.1)

Objekten har initierats hos
Trafikverket och VGR
Att de frågor som
aktualiserats har fått en för
alla bra lösning.

Genom enkät till kommunerna
mäta hur väl
kommunalförbundet har mött
upp denna aktivitet.
Objekten har initierats hos TFV
och VGR. Ja/nej

Järnväg
Bevaka att de objekt som är av
betydelse för området kommer
in i nationell plan.

Dialog och påverkansarbete
med VGR och TrV. Politisk
påverkan.

- Basfinansiering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har
genomförts. J/N

Särskilt fokus på: Missing Link
och Bohusbanan.

Genom enkät till kommunerna
mäta hur väl
kommunalförbundet har mött
upp denna aktivitet.
Objekten har initierats hos TFV
och VGR. Ja/nej

(VG2020 2.3.1)

IT/Fiber
Bevaka en fortsatt utbyggnad
av fiberanslutning och
elförsörjning i Fyrbodal.
(VG2020 2.3.3)

Kollektivtrafik

I förekommande fall driva
frågor på uppmaning av
kommunkollektivet.

- Basfinansiering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har
genomförts.

Genom enkät till kommunerna
mäta hur väl
kommunalförbundet har mött
upp denna aktivitet.
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Kollektivtrafikåtgärder enligt
regional plan som berör
Fyrbodal är
påbörjade/färdigställda.
(VG2020 2.3.2)

Tät dialog med VGR och
Västtrafik. Politisk påverkan.

- Basfinansiering.
- Via regional plan.

Planerade
kollektivtrafikåtgärder är
påbörjade.

Avstämning mot regional plan
och Västtrafik.
Planerade kollektivtrafikåtgärder
är påbörjade. Ja/nej

I förekommande fall driva
frågor på uppmaning av
kommunkollektivet.

Sjöfart
Fånga upp frågor som har
betydelse för näringslivet,
arbets- och studiependling och
initieras av kommunerna.

Politisk påverkan och
argument.

- Basfinansiering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har gjorts i
syfte att möjliggöra att
objektet kan tas upp i nat.
plan vid kommande
revidering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har gjorts.
Ja/nej

Medverka till att säkerställa
Vänersjöfartens framtid.

Behovet av investering i nya
slussar i Trollhätte kanal
aktualiseras och förankras
så att objektet kan tas upp i
nationell plan vid
kommande revidering.

- Basfinansiering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har gjorts i
syfte att möjliggöra att
objektet kan tas upp i nat.
plan vid kommande
revidering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har gjorts.
Ja/nej

Lyfta frågan bland annat
genom möten, workshops
och skrivelser.

- Basfinansiering.

Att flertalet av våra
kommuner har påbörjat
projektering/byggnation av
cykelvägar utifrån den
regionala planen.

Antal kommuner som har
påbörjat
projektering/byggnation av
cykelvägar utifrån den regionala
planen.

(VG2020 2.3.1)

Cykel
Verka för en utbyggnad av
gång- och cykelvägar i
Fyrbodal.
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Kultur
En del av Beredningen Samhällsutveckling

Fokusområde Kultur har två likvärdiga strategidokument att utgå ifrån:


En mötesplats i världen, kulturstrategin för Västra Götaland 2012



Västra Götaland 2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020

I genomförandeplan Fyrbodal skrivs att Fyrbodal ska bli en aktiv och nyskapande kulturregion som hörs och syns i hela landet. Vi ska bli ett
föredöme när det gäller både stadsutveckling och integration. Fyrbodal vill vara en aktiv part och skapa landets bästa system för att stödja
kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet. Fyrbodal har också bestämt sig för att vara en aktiv part för att utveckla mötesplatser
samt arbeta för att vidga deltagandet. Detta är höga ambitioner, som vi är stolta över. För att uppnå våra mål måste vi ta ett steg i taget. Vi har
också ett gediget arbete att förvalta från tidigare år. Därför väljer vi att arbeta med ett urval av alla dessa frågor under 2017.

Arbetet med kulturfrågor sker i samverkan främst med kommunernas kulturansvariga, Västra Götalands kulturavdelning och dess
utförarorganisationer Kultur i Väst och Västarvet samt även med kommunernas med bibliotekschefer.

Prioriterade insatser
Ge stöd till att förverkliga
idéer inom kulturella- och
kreativa näringar (KKN).
(VG2020 1.1.1)

Aktiviteter
Hantera ansökningar och
fördela tillväxtmedel.

Finansiering
- Regionala
tillväxtmedel.
- Basfinansiering.

Förväntade resultat
Ansökningar är hanterade och
medlen fördelade.

Resultatuppföljning
Antal projekt/ansökningar.
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Samverka med VGR enligt
handlingsprogrammet
KKN.

- Regionala
tillväxtmedel.
- Basfinansiering.

Samverkan pågår med VGR
enligt programmet KKNs mål
och syfte.

Samverkan Ja/nej

Vara en av de drivande
aktörerna i arbetet med
att undersöka om det går
att få fram några
gemensamma nämnare
för att bygga
samverkansprojekt där
man får med delarna:
Kulturarv/miljö
Konst/kultur
Industri/besöksnäring
Samverkansprojekt inom Fyrbodal
Skapa ökade möjligheter
Vara huvudarrangör för
för barn och unga att
Kulturkollo barn och unga.
aktivera sig kulturellt.

- Regionala
tillväxtmedel.
- Basfinansiering.

Vara delaktiga i GRANIT och
Konst att besöka.

Delaktighet Ja/nej

- Regionala
tillväxtmedel.
- Deltagaravgifter.
- Kultur i Väst.
- Studieförbundet
Vuxenskolan.

Kulturkollon är genomförda
och utvecklade.

Ja/nej

(VG2020 4.1.2)

Offentlig miljö som
konstform – en
fördjupning.

Starta ett projekt utifrån
OMSK

- Regionala
tillväxtmedel.
- Medfinansiering VGR.

Ett projekt är startat.

Ja/nej

Arbeta med ”Attraktiva
kommuner” för att öka

Genomföra ett
seminarium, baserade på

- Regionala
tillväxtmedel.

Ett seminarium med ca 120
deltagare.

Genomfört seminarium och antal
deltagare.
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kunskapen om kulturens
roll i samhällsutvecklingen.
(VG2020 4.1.1)

GRANIT – ett regionalt
stenprojekt i Norra
Bohuslän.

bland annat forskning, till
politiker och tjänstemän
samt konstnärer/
kulturfolk/arkitekter.

Genomföra ett projekt
utifrån förstudien GRANIT
Norra Bohuslän

(VG2020 4.1.1 och 4.2.2)

Kreativa Kraftfält Fyrbodal.
(VG2020 4.2.2)

Konst att besöka.
(VG2020 4.2.2)

Internationella festivaler.
(VG2020 4.1.1 och 4.1.2)

Fördjupa arbetet med
Kreativa Kraftfält Fyrbodal.

Då Fyrbodal är en del av
konstregionen Västra
Götaland vill vi lyfta
delregionen genom
marknadsföring av konst.
Stödja arbetet med att
föra ut festivalerna Dans &
teater, GIBCA (Göteborg
International Biennial for
Contemporary Art) och
GFF (Göteborgs

Flertalet av deltagarna
upplever att de fått ökade
kunskap genom seminarierna.

Digital enkät till deltagarna.

- Kommunerna i Norra
Bohuslän.
- Kulturella Kreativa
näringar.
- Regionala
tillväxtmedel.
- Kulturella Kreativa
näringar.
- Regionala
tillväxtmedel.

Projektet har startat.

Ja/nej

Att en eller flera kommuner
arbetar vidare med KKF.

Antal kommuner

- Regionala
tillväxtmedel.

Marknadsförings plan är
färdigställd och aktiviteter har
startat.

Ja/nej

- VGR.
- Regionala
tillväxtmedel.

Stödet genomfört.
x antal kommuner har haft
lokala arrangemang kopplade
till festivalerna.

Ja/nej
Antal kommuner som har haft
lokala arrangemang kopplade till
festivalerna.
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Samverkansidéer inom
Fyrbodal. Initiera
diskussioner om framtida
arbeten.
(VG2020 4.1.1 och 4.2.2)

filmfestival) till
kommunerna.
I förekommande fall
initiera projekt på
uppmaning av
kommunkollektivet och
eller de regionala
utförarorganisationerna.

- Regionala
tillväxtmedel
- Medfinansiering från
VG-regionen, statliga
myndigheter och EU.

X antal projektidéer tas fram.

Antal projektidéer som tagits
fram.
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Näringsliv
En del av Beredningen Samhällsutveckling

Under de tre senaste decennierna har näringslivet i Fyrbodal genomgått stora förändringar. Från att ha varit beroende av ett antal stora
industriföretag har regionen idag en mycket bredare branschstruktur med fler småföretag. Men tillväxten i Fyrbodals befintliga företag går alltför
långsamt. Samtidigt ökar Fyrbodals befolkning, vilket till stor del beror på den ökande anhöriginvandringen och ökningen av antalet asylsökande.
I syfte att skapa fler arbetstillfällen kommer näringslivssatsningen kommande år att koncentreras till ett färre antal aktörer, som effektivt kan
samverka med näringslivsenheterna i Fyrbodal, och genom att utveckla den gemensamma företagsetableringen Position Väst. Målet är att fler
företag startas och att Fyrbodal blir ett attraktivt område för nya företagsetableringar och investeringar för att stärka Fyrbodal som nod.
Satsningar på det befintliga näringslivet kommer att ske genom ett aktivt arbete för ett bättre företagsklimat och fortsatt arbete med att riva
gränshindren till Norge och etablera region Oslo/Göteborg/Öresund.

Prioriterade insatser

Aktiviteter

Finansiering

Stimulera ökat
entreprenörskap och
intraprenörskap.

Finansiera projekt som
leder till ökat
entreprenörskap.

-

Fortsätta med
uppdragsavtalet med
Nyföretagarcentrum och

-

-

(VG2020 1.1.1)

Stöd till nyföretagande i
form av handledning &
utbildning.
(VG2020 1.1.2)

-

Förväntade resultat

Resultatuppföljning

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR.

X antal projekt är
finansierade.

X antal projekt är finansierade.

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR.

Fortsatt uppdragsavtal
och x antal projekt är
finansierade.

Fortsatt uppdragsavtal och x
antal projekt är finansierade.
Ja/Nej.
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Ökad samordning, kvalitet
och tillgänglighet till de
samhällsfinansierade
företagsstöden.
(VG2020 1.1.2)

Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små
och medelstora företag,
främja möjligheter till
internationalisering.
(VG2020 1.1.3)

finansiera projekt som
stöttar nyföretagare.

-

Statliga
myndigheter och
EU.

Anordna träffar mellan
kommunernas
näringslivsenheter och
“Företagens vänner”. Ställa
krav vid vår finansiering på
samverkan.

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR.

-

Ökad förståelse och
kunskap om varandras
verksamheter så att inte
tjänsterna överlappar
varandra och nyttjas
optimalt.

Enkät till deltagarna om upplevd
ökad förståelse och kunskap.

Anordna 2 träffar– en på
våren och en på hösten.

2 träffar anordnade. Ja/Nej

Utreda möjligheterna att
samla aktörer på samma
yta till en gemensam
“Market-Place” för att
effektivisera samarbetet
och minska kostnader.

-

Basfinansiering.

Få svar på om det är en
god idé. Utredning är
genomförd.

Utredning är genomförd. Ja/Nej

Initiera och finansiera
projekt som har till uppgift
att stödja befintligt
näringsliv i regionen.

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR, statliga
myndigheter och
EU.

X antal projekt är
initierade och
finansierade.

Antal projekt är initierade och
finansierade.

-
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Kraftsamling bland
offentliga aktörer för
bättre företagsklimat i
Västra Götaland.
(VG2020 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3)

Särskilt fokus ska läggas på
KKN då en ny regional plan
sätts i rullning. Ta fram en
plan för KKN-företagen i
Fyrbodal.

-

Basfinansiering.

Plan framtagen.

Plan framtagen. Ja/Nej

Fokus ska även läggas på
integration genom
företagande.

-

Basfinansiering.

Driva
kommunövergripande
projekt med nyanlända
som målgrupp.

Projekt drivs.
Ja/Nej

Erbjuda
kompetensutveckling till
anställda inom Fyrbodals
kommuner inom ramen för
Företagsklimatsprojektet.

-

Kommunerna
VGR
Regionala
tillväxtmedel.

Kompetensutveckling har
erbjudits.

Samtliga kommuner deltar i
undersökningen Insikt. Ja/Nej

Samtliga kommuner genomgår
Förenkla helt enkelt eller
motsvarande. Ja/Nej
Kommunerna använder
strategiska verktyg/metoder i
kontakterna med företagen.
Ja/Nej

Utveckla och stärka testoch demonstrationsarenor
där nya idéer omsätts till
praktik.
(VG2020 1.2.3)

Stötta tillväxtklustren i
Fyrbodal för att Västra
Götalands ska kunna
konkurrera med andra

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR, statliga

Har stöttat
tillväxtklustren.

Har stöttat tillväxtklustren.
Ja/Nej

76

expansiva regioner i
världen.
Satsa på internationell
mötesindustri, evenemang
och på att stärka
besöksnäringen.
(VG2020 4.2.2)

Riva gränshinder och öka
samverkan med Norge,
etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund.
(VG2020 4.2.3)

Driva offensiva insatser för
att etablera nya
arbetsplatser i Västra
Götaland.
(VG2020 4.2.4)

myndigheter och
EU.

Samverka med Turistrådet
Västsverige, Ett enat
Bohuslän och
Dalslandsturism samt
övriga nätverk inom
besöksnäringen.

-

Basfinansiering.

Samarbeten initieras och
konkretiseras genom att
arrangera möten mellan
berörda parter.

X antal möten är genomförda.
Ja/Nej

Kommunalförbundet
hjälper kommunerna att
konkretisera
Svinesundskommitténs
uppdrag.

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR, statliga
myndigheter och
EU.

Svinesundskommittén
utför uppdraget som
konkretiserats.

Svinesundskommitténs uppdrag
är konkretiserat och verksamhet
bedrivs. Ja/Nej

Utreda hur vi kan
samarbeta med andra
parter för att etablera
regionen O/G/Ö.

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR, statliga
myndigheter och
EU.

Ett tydligt samarbete är
format för att etablera
regionen O/G/Ö.
Förslag på hur Fyrbodals
roll ser ut i
sammanhanget.

Ett tydligt samarbete är format
för att etablera regionen O/G/Ö.
J/N
Förslag på hur Fyrbodals roll ser
ut i sammanhanget. J/N

Framtagning av förslag till
långsiktig verksamhetsplan
och finansiering för det
regionala etableringskontoret Position Väst.

-

Regionala
tillväxtmedel.
Kommunala
tillväxtmedel.

Förslag på långsiktig
verksamhetsplan och
finansiering är framtagna.

Långsiktig verksamhetsplan
fastslagen. Ja/Nej
Finansiering av basverksamhet
löst. Ja/Nej

-

-

-
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I dialog med kommunerna,
nationella och regionala
aktörer, inklusive befintliga
näringslivet, hitta former
för samverkan.

-

Relationsskapande och
varumärkesbyggande
marknadsföring av Position
Väst samt proaktiva
säljinsatser.

-

-

-

Regionala
tillväxtmedel.
Kommunala
tillväxtmedel.

Byggt struktur för
strategisk samverkan med
nationella och regionala
aktörer, inklusive det
befintliga näringslivet
(kluster).

Samverkansavtal skrivna med
aktörer. Ja/Nej

Regionala
tillväxtmedel.
Kommunala
tillväxtmedel.

Deltagande vid minst 8
utvalda mässor.

Deltagande vid 8 mässor Ja/Nej

Test av klustersamverkan
genomförd. Ja/Nej

Annonsering genomförd. Ja/Nej
Tryckt och digital
annonsering.

40 möten med potentiella
etablerare. Ja/Nej

Minst 40 uppsökande
möten med potentiella
etablerare.
Bedriva löpande
etableringsservice i
samverkan med
näringslivskontoren.

-

Regionala
tillväxtmedel.
Kommunala
tillväxtmedel.

35 etableringsärenden är
hanterade.

35 etableringsärenden är
hanterade.
Ja/Nej

3-5 företags- etableringar
har genomförts.

3-5 företagsetableringar. Ja/Nej.

15-20 arbetstillfällen har
skapats.

15-20 arbetstillfällen har
skapats. Ja/Nej
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Affärsdriven miljöutveckling
När hot mot miljö och klimat kräver förändring skapas lägen som ger både kraft och nya öppningar för kommun och näringsliv i våra fjorton
kommuner. Inom Affärsdriven miljöutveckling har styrgruppen valt att fokusera på områden som är särskilt angelägna för just Fyrbodals
kommuner beroende på våra speciella förutsättningar vad gäller geografi, natur och företagsstruktur. Vi har havet med marin energi. Skogen med
sitt trä- och skogsrelaterade näringsliv. Biogasen där såväl hav, land och stad är källa till energi. Och så fordon och transporter där våra
kommuner har bestämt att fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030.
Satsningarna utvecklar samspelet mellan land och stad där initiativen ger lokal affärsnytta och global miljönytta. I flera av våra projekt arbetar vi
med nordiska parter för att dra nytta av erfarenheter och stärka vår region.
Prioriterade insatser

Aktiviteter

Göra VG till modell för hållbar Etablera projekt ”Fyrbodal
landsbygdsutveckling,
växer på träd” som
samspel stad/land
kontinuerlig del av en
(VG2020 3.1.3)
organisation utanför
I förekommande fall i
Fyrbodals
kombination med:
kommunalförbund.
Riva gränshinder och öka
samverkan med Norge,
etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund
(VG2020 4.2.3)

Driva fortsatt
utvecklingsarbete av de
gröna näringarna med fokus
på skog och trä.

Finansiering

Förväntade resultat

Resultatuppföljning

- Regionala
tillväxtmedel.

Fyrbodal växer på träd
etablerat i annan
organisation än Fyrbodals
kommunalförbund.

Ja/Nej

- Regionala
tillväxtmedel.

Kommuner har agerat som
kund för produkter med trä
som råvara.

Antal påbörjade upphandlingar
eller utvecklingsprojekt i
kommunerna/VGR.
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Utveckla miljölösningar med
ambition att påverka globalt
via affärsdriven
miljöutveckling (3.1.4)
I förekommande fall i
kombination med:
Riva gränshinder och öka
samverkan med Norge,
etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund
(VG2020 4.2.3)

Intensifiera samarbetet med - Regionala
Position Väst samt
tillväxtmedel.
Fyrbodals övriga
näringslivsaktiviteter i
gemensam positionering av
Fyrbodal som kraftfält för
affärsdriven miljöutveckling
och cirkulär ekonomi.

Gemensamma aktiviteter
mellan Position Väst Näringsliv - Infrastruktur affärsdriven miljöutveckling
- Kultur.

Antal gemensamma aktiviteter.

Strategiskt planera åtgärder
för affärsdriven
miljöutveckling inom
området cirkulär ekonomi
kopplat till transporter och
samspelet stad och
landsbygd.

- Regionala
tillväxtmedel.

En analys och plan för hur
cirkulär ekonomi kan knytas
till transporter och
samspelet stad/land i
Fyrbodal finns framtagen.

Analys och plan framtagen.
Ja/Nej

Genomföra projekten ”Hela
Gröna Vägen” och “Biogas
2020” för att bidra till att
kommuner och företag når
målet fossiloberoende
transporter 2030.

- Regionala
tillväxtmedel.
- EU Interreg SverigeNorge/Öresund,
Kattegatt, Skagerak.

Projekt” Hela Gröna Vägen”
resp. ”Biogas 2020”
genomförda enligt plan.

Ja/Nej
Se separata projektplaner.

Konkretisera gemensamma
politiska mål och
handlingsplaner på
Fyrbodalsnivån i samverkan

- Regionala
tillväxtmedel.
- EU Interreg SverigeNorge.

Mål utarbetade och antagna
av direktionen.

Ja/Nej
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med regioner i Norge och
Danmark.

Samverkan kring inköp som
driver hållbar utveckling,
innovation och lokal
utveckling.
(VG2020 3.2.2)

Genomföra fortsatta
aktiviteter inom området
marin energi och innovation
i de havsnära kommunerna.

- Regionala
tillväxtmedel.

Aktiviteter inom marin
energi och innovation
genomförda.

Antal aktiviteter inom marin
energi och innovation.

Genomföra utbildningar
och projekt för upphandling
som verktyg för affärs- och
miljönytta.

- Regionala
tillväxtmedel.

Utbildningar och projekt
genomförda.

Antal genomförda projekt
och/eller utbildningar.
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Beredningen Utbildning
Det finns inom Fyrbodals kommunalförbund en uttalad vilja att samverkan inom utbildningsområdet i stort, inom alla utbildningsformer för alla
åldrar. 2013 tecknades en Avsiktsförklaring vars syfte är att Fyrbodals invånare ska erbjudas utbildning av så god kvalitet som möjligt, så att
regionala målsättningar inom utbildningsområdet kan nås. Detta ska ske genom att kommunerna lär tillsammans och av varandra.
Den gemensamma utgångspunkten är att, genom ett öppet förhållningssätt och en vilja att lära av varandra, samverka där samverkan ger fördelar
jämfört med att varje enskild kommun löser uppgiften själv. Samarbetet utgår från nationella målsättningar och krav och syftar till att
tillsammans ständigt arbeta för att höja kvalitet, förbättra resultat och underlätta medborgarnas studie- och yrkesval.

Kompetensförsörjningsfrågan är på många sätt en utmaning för Fyrbodal. Den stora och snabba omställningen inom näringslivet samtidigt som
tillströmningen av nyanlända ökar ställer nya och större krav på utbildningsstrukturen. Åldersstrukturen med en åldrande befolkning innebär
ökade behov av omsorg och sjukvård. Generationsväxlingen ökar med stora pensionsavgångar inom många yrkesgrupper. Utbildningsnivån är
lägre än riksgenomsnittet och Fyrbodal är den delregion i Västra Götaland som har lägst andel högskolestuderande 20-24 år. Samtidigt ser vi en
ökad efterfrågan på högutbildade. Samverkan och samplanering i delregionen är en förutsättning för att klara av att tillgodose de
utbildningsbehov som finns. Ett viktigt område är samverkan när det gäller inventering av arbetslivets behov för framtiden. En ökad fokusering
på utbildning och krav på kvalitet kräver en samordning av resurserna.

Prioriterade insatser inom VG 2020 som berör fokusområde utbildning är följande:
•

Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)

•

Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer (2.1.1)

•

Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv (2.1.2)
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•

Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom (2.1.3)

•

Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering (2.2.2)

•

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)

•

Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)

•

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)

Prioriterade insatser
Skapa en välfungerande
samverkan mellan
kommunerna.
(VG2020 2.2.4)
Skapa förutsättningar för
fungerade samverkan mellan
kommunerna i arbetet med det
systematiska kvalitetsarbetet.
(VG2020 2.2.4)

Aktiviteter
Regelbundna träffar med
förvaltningschefer och
ordföranden i
utbildningsnämnder.
Stödja samverkan mellan
kommunernas
utvecklingsledare eller
motsvarande för att skapa
förutsättningar för
gemensam
kvalitetsutveckling och
lärande genom
nätverksarbete.
Undersöka möjligheten till
att etablera en FOUverksamhet.(Forskning och
utveckling)

Finansiering

Förväntade resultat
Minst 85 % upplever
- god samverkan.

Resultatuppföljning
Enkät till förvaltningschefer
och ordförande i
utbildningsnämnd.

- Inom kommunernas
befintliga
verksamheter.

Minst 85 % upplever
- god samverkan.

Enkät till nätverkets
deltagare.

- Tillväxtmedel.

Undersökning genomförd.

Undersökning genomförd
Ja/nej

Basfinansiering.
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Skapa förutsättningar för
kommunerna i arbetet med
rekrytering av pedagoger.
(VG2020 2.2.4)
Stödja kommunerna vid
samordning och samplanering
av utbildningarna inom och
mellan olika utbildningsnivåer.
(VG2020 2.2.3, 2.2.4)

Stödja kommunerna i arbetet
med att planera för
verksamhetsförlagda
utbildningar.
Drifta en gemensam
Antagningsorganisation inkl.
gemensamt
antagningssystem och
webbplats för
gymnasieskolor i Fyrbodal.

- Basfinansiering.

Deltagit i processen för
framtagande av plan.

Deltagit i processen för
framtagande av plan. Ja/nej

- Avtal med
kommunerna.

Enkät till elever, skolledare,
administratörer och studieoch vägledare.

Stödja nätverksarbete för
vuxenutbildningsansvariga
och ansvariga för
Yrkeshögskoleutbildningar.
Utreda och planera för Fritt
sök inom gymnasieutbildning
för vuxna och yrkesutbildning
på gymnasienivå för vuxna.

- - Avtal med
kommunerna.

Minst 85% upplever
- god service och
samverkan med
antagningsorganisationen
.
- att antagningssystem
INDRA fungerar bra.
Minst 85% upplever
-en god samverkan mellan
kommunerna.

Stödja nätverksarbete för
studie- och yrkesvägledare.

- Inom ramen för
kommunernas
befintliga
verksamhet.

Drifta webbplatsen
www.vuxenutbildningfyrbod
al.se

- Avtal mellan och
med kommunerna.

- Tillväxtmedel.

Utredning för Fritt sök för
studerande i Fyrbodal inom
gymnasieutbildning för vuxna
och yrkesutbildning på
gymnasienivå för vuxna
framtagen.
Minst 85% upplever
- god samverkan

Minst 12 000 unika besökare
på webbplatsen.

Enkät till
vuxenutbildningsansvariga
och ansvariga för
Yrkeshögskoleutbildningar.
Utredning genomförd.
Ja/nej

Enkät till studie- och
yrkesvägledare.

Antal besökare på
webbplatsen.

84

Stödja kommuner och arbetsliv
kring samordning och
samplanering av praktikplatser,
examensarbeten och
studiebesök.
(VG2020 2.1.1)
Skapa förutsättningar för
samverkan mellan aktörer inom
utbildning, arbetsmarknad och
näringsliv kring
kompetensförsörjning.
(VG2020 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2,
2.2.3)

I projektform implementera
en gemensam organisation
och tekniskt system för
praktik inom utbildning på
grundskole-, gymnasie- samt
eftergymnasial nivå i
Fyrbodal.
Driva och samordna arbetet
med Kompetensplattform
Västra Götaland i Fyrbodal.
(samv Samällsutveckling)
Driva ett delregionalt
kompetensråd med stöd av
delregional
kompetensmäklare.
(samv Samällsutveckling)
Driva samordning av lokala
kompetensråd och lokala
kompetensmäklare.
(samv Samällsutveckling)
Vara delaktiv i projekt och
aktiviteter kopplade till de
regionövergripande
stödfunktionerna som

- Avtal mellan
kommunerna.
(Tekniskt system).
- Tillväxtmedel
(projekt).

Tekniskt system för
praktiksamordning i drift.
Projekt genomfört.

- Tillväxtmedel.

14 kommuner jobbar aktivt
tillsammans inom
kompetensförsörjningsområdet både lokalt,
delregionalt och regionalt.

Tekniskt system i drift.
Ja/nej
Projekt genomfört. Ja/nej

Antal kommuner som
jobbar aktivt tillsammans.
Beskrivning av processer
och modeller som gett
resultat för bättre
matchning och
kompetensförsörjning.
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Validering Väst, Visa Väst och
REKAS.

Stödja kommunernas
aktiviteter för att främja barn
och ungas hälsa.
(VG2020 2.2.1)

Delta i projekt KOBRA.

- Tillväxtmedel.
Interreg KASK.

Deltagarna i projekt KOBRA
har tagit del av nordiska
erfarenheter av
kompetensförsörjning. Se
projektets mål.
Certifierat Teknikcollege.

Följs upp inom ramen för
projektet.

Stödja samordning och
vidareutveckling av
Teknikcollege.
Stödja samordning och
vidareutveckling av Vård- och
Omsorgscollege.
Delta i projekt
Collegesamverkan VG.

- Avtal mellan och
med kommunerna.
- Avtal mellan och
med kommunerna.

Certifierat Vård- och
omsorgscollege.

Certifierat Vård- och
omsorgscollege Ja/nej

- ESF

Deltagit i projekt
Collegesamverkan VG. Se
projektets mål.
Deltagit i
samverkansstrukturen.

Deltagit i projektet. J/N
Följs upp inom ramen för
projektet.
Deltagit i
samverkansstrukturen.
Ja/nej

Delta i samverkan mellan
kommunerna och regionen
avseende barn och unga
inom ramen för
Vårdsamverkan.
(samv med Beredningen
Välfärd)
Delta i regiongemensamma
projekt kring skolnärvaro och
skolavhopp.
(samv med Beredningen
Välfärd)

- Basfinansiering.

Projektet beviljat och
uppstartat.
Se projektets mål.

Projektet beviljat och
uppstartat. J/N
Följs upp inom ramen för
projektet.

ESF + Tillväxtmedel.
-

Certifierat Teknikcollege
Ja/nej
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Drifta ett tekniskt
rapporterings- och
statistiksystem för det
kommunala
aktivitetsansvaret och
elevuppföljning.
Utreda samverkan gällande
skolhälsovård inkl..
skolläkare.
Stödja kommunernas
aktiviteter knutna till
integration/
nyanlända inom utbildning och
arbetsliv.
(VG2020 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2,
2.2.3)

- Avtal med
kommunerna.

Avtal med teknikleverantör
tecknat.
Implementering påbörjad.

Avtal med teknikleverantör
tecknat. Ja/nej
Implementering påbörjad.
Ja/nej

- Inom ramen för
kommunernas
befintliga
verksamhet.

Utredning genomförd.

Utredning genomförd
Ja/nej

Nätverken inom Beredningen
Utbildning ska samverka med
projekt ”Kommungemensam
plattform för att främja
nyanländas etablering i
Fyrbodal”. Detta genom att
vara en arena för utbyte av
erfarenheter och idéer för
verksamheter och aktiviteter
inom området
integration/nyanlända för
vuxna och ungdomar.
(samv Integrationsprojektet)

- Länsstyrelsen.

Samverkan med projektet.

Samverkan har skett. Ja/nej

Drifta en gemensam
administration för utbildning
inom Samhällsorientering
(SO) med särskilt uppdrag för

- Avtal med
kommunerna.

Mål med verksamheten
definieras i
samverkansavtalet.

Följs upp inom ramen för
samverkansavtalet.
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uppföljning och utveckling.
(samv Integrationsprojektet)
Utnyttja det Interregprogram
som finns för området.
(VG2020 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2,
2.2.3, 4.2.3)

Skapa förutsättningar för
kommunerna att arbeta med
entreprenörskap och
entreprenöriellt
förhållningssätt i skolan.
(VG2020 1.1.1)

Delta i gränsöverskridande
projekt för att stödja
aktiviteter inom
kompetensförsörjning i
Fyrbodal och Östfold.

- Interreg
Tillväxtmedel.

Stödja organisationer som
jobbar inom med
entreprenörskap och
entreprenöriellt
förhållningssätt.

- Tillväxtmedel.

Undersöka möjligheten för
att hur man kan stödja
skolorna inom arbetet med
entreprenöriellt
förhållningssätt.

- Tillväxtmedel som
medfinansiering för
projekt.

Deltagit i projekt
Scandinavian Science Cluster
och projekt KOBRA.

Se projektens mål.
Minst 2 organisationer har
fått ekonomiskt stöd för
arbete inom grundskola och
gymnasieskolan.

Undersökning genomförd.
Förslag framtaget.

Deltagit i projekt
Scandinavian Science
Cluster och projekt KOBRA
Ja/nej
Resultaten följs upp inom
ramen för projekten.
Antal organisationer som
fått stöd.

Undersökning genomförd
Ja/nej
Förslag framtaget Ja/nej.
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Beredningen Välfärd
Ett gott liv är en förutsättning för tillväxt och välfärd. Beredningen Välfärds uppdrag ligger inom den sociala välfärden och ansvarsområdena är
socialtjänst, folkhälsa samt kommunal hälso- och sjukvård i syfte att skapa förutsättningar för ett gott liv. Beredningen Välfärds prioriterade
insatser och aktiviteter utgår ifrån länsgemensamma dokument som t.ex. Folkhälsopolitisk policy, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020, men också utifrån kommunernas uttalade behov, gemensamma avtal och regeringens satsningar inom området.
Förbundets verksamhet inom välfärd handlar om att biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar
och utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund inom ramen för VästKom. Kommunalförbundet
bistår också kommunerna i Vårdsamverkan Fyrbodal. Frågor diskuteras och förankras genom träffar med företrädare för kommunernas
socialtjänst genom upprättade nätverk t.ex. socialchefer, MAS:ar (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) och FouRum. Inom beredningens område
samlas nätverk för kommunernas gemensamma forskning och utveckling (FoU), vilka finansieras via särskilda avtal med kommunerna.
Fokusområdena är vård- och omsorg, funktionshinder/socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.
På samma sätt finns särskilda avtal med kommunerna och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Hälsokällan som har till uppgift att
främja barn och ungas hälsa genom att utbilda och stödja ”viktiga vuxna” inom såväl skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård som föreningsliv.
För Hälsokällan samt FoU och dess olika delar finns särskilt nedbrutna mål och verksamhetsplaner – se hemsidan.

Prioriterade insatser som berör beredningen Välfärd:


vara en plattform för samarbete mellan kommunerna.
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stödja kommunerna med omvärldsbevakning.



företräda kommunerna i samverkansarbetet med andra delregionala, regionala och nationella organ.



skapa ökade förutsättningar för en mer kunskaps-/evidensbaserad praktik genom stöd, utbildningar och FoU-arbete.

Prioriterade insatser
Skapa en
välfungerande
plattform för
samverkan mellan
kommuner inom
socialtjänst och hälsooch sjukvård.

Stödja kommunernas
socialtjänst och
folkhälsoarbete i
omvärldsbevakning.
Skapa en fungerande
samverkan inom länet
mellan kommunerna i
gränssnittet mot
regionen och staten.

Aktiviteter
- Regelbundna träffar med
socialchefer, MAS och
folkhälsosamordnare.
- Stödja
kunskapsutveckling och
initiativ till konkret
samarbete.
- Samordna de statliga
satsningar som
prioriteras av
socialchefsnätverket.
- Delta i valda nationella
och regionala nätverk.
- Bevaka nationella och
regionala initiativ.
- Bjuda in representanter
på olika nivåer till dialog.
- Företräda kommunerna i
samarbete inom ramen
för VästKom - nätverk
med socialhandläggare i
länet.
- Utgöra delregional
samverkans- och
stödstruktur för

Finansiering
- Basfinansiering.

Förväntade resultat
Minst 85 % upplever
- en praktisk nytta i vardagen.
- en god samverkan mellan
kommunerna.

Resultatuppföljning
Enkät till socialchefer, MAS:ar
och folkhälsosamordnare.

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- att de får stöd i sin
omvärldsbevakning.

Enkät till socialchefer,
MAS:ar, folkhälsosamordnare
och FouRum.

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- att de är väl informerade om
länsgemensamma frågor.
- påverkansmöjlighet i
länsgemensamma frågor.

Enkät till socialchefer och
MAS:ar.
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Skapa förutsättningar
för trygga och goda
uppväxtvillkor.
(Folkhälsopolitisk
policy, Regional
strategi för alkohol,
narkotika,
dopning och tobak
2016-2020 Västra
Götalands län, VG2020
– 2.2.1)

kunskapsutveckling i
socialtjänsten.
Delta i samverkan mellan
kommunerna och regionen
avseende barn och unga
inom ramen för
Vårdsamverkan.
(samv med Beredningen
Utbildning)
Ge stöd till metodutveckling
för att förstärka delaktighet
och inflytande för brukare
inom socialtjänstens alla
områden.
Skapa mötesplatser och
erbjuda kompetensutveckling
inom Hälsokällans
prioriterade områden.
(föräldrastöd, normkritiskt
förhållningssätt, ledarskap
och bemötande) t.ex. ICDP
Delta i regiongemensamma
projekt kring skolnärvaro och
skolavhopp.
(samv med Beredningen
Utbildning)
Stödja kommunerna i att
jobba mot våld/

- Basfinansiering

Deltagit i samverkansstrukturen.

Deltagit i
samverkansstrukturen. Ja/nej

-

Kommunal
medfinansiering.

Minst 85 % upplever
stöd i arbetet med att utveckla
delaktighet och inflytande.

Enkät till FouRum.

-

Avtal med
kommunerna och
norra hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Minst 85 % upplever
nöjdhet med aktiviteter som de
deltagit i via Hälsokällan.

Enkät till deltagare i aktiviteter
via Hälsokällan.

Projektet beviljat och uppstartat.
Se projektets mål.

Projektet beviljat och
uppstartat. J/N
Följs upp inom ramen för
projektet.

Uppstartat projekt.

Uppstartat projekt. Ja/nej

ESF + Tillväxtmedel.

-

Folkhälsokommittén
VGR.
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kränkandebehandling riktat
mot barn och unga.
Främja samverkan mot
droger i länet (ANDT/ alkohol,

-

Basfinansiering.

Deltagande i länssamverkansgrupp.

Deltagande i
länssamverkansgrupp. Ja/nej

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Enkät till deltagare i FouRum
funktionshinder.

-

FoU-avtal med
kommunerna.

-

Avtal med
kommunerna och
norra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- praktisk nytta i vardagen.
- samverkan mellan
kommunerna.
- stöd i kunskapsutvecklingen.
Minst 85 % upplever
- praktisk nytta i vardagen.
- samverkan mellan
kommunerna.
- stöd i kunskapsutvecklingen.
Minst sju kommuner har fått stöd.

Färdig utredning.

Utredning genomförd. Ja/nej

narkotika, dopning och
tobak).

Skapa förutsättningar
för jämlika och
jämställda livsvillkor.
(Folkhälsopolitisk
policy, VG2020 2.1)

-

-

-

-

Skapa förutsättningar
för en mer kunskapsoch evidensbaserad
praktik.
(VG 2020 - En ledande
kunskapsregion, 1.2.3,

Stödja kommunerna i
utvecklingsarbetet inom
funktionshinderområdet
genom t.ex. utbildning
och forskningsseminarier.
Förstärka
brukarmedverkan genom
t.ex. utbildningar i
delaktighetsfrämjande
metoder och arbetssätt.
Stödja kommunerna i
arbetet med
likabehandling i skolan
för att främja inkludering.
Utreda behovet av att
stödja kommunerna i
arbetet med att möta
brukare med
utomnordisk härkomst.
Stödja kommunerna i
forsknings- och
utvecklingsarbete enligt
antagna FoU-mål.
Initiera, genomföra och
utveckla systematisk
uppföljning.

-

Enkät till deltagare i FouRum
funktionshinder.

Minst sju kommuner har fått
stöd. Ja/nej

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Minst 85 % upplever
- stöd i FoU-arbetet.

Enkät till FouRum.

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Framtagen utbildning för hela
socialtjänsten.

En genomförd utbildning.
Ja/nej
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En region för alla
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.2.3)

-

-

-

-

-

Stödja
kunskapsutveckling,
initiera, stimulera,
handleda personal att
bedriva
verksamhetsnära

-

-

Stöd till implementering
av de antagna titulaturoch kompetensstrategierna inom LSS,
socialpsykiatri och vård
och omsorg.
Fortsatt stöd till
utveckling av
kompetensplan för
personal inom den
sociala barn- och
ungdomsvården.
Utveckling av
kompetensplan inom
missbruks- och
beroendeområdet.
Stödja kommunernas
arbete med att
implementera nationella
riktlinjer t.ex.
missbruk/beroende.
Projekt om välfärdsteknik
för att främja delaktighet
och självständighet för
unga personer inom LSS.
Erbjuda personal inom
socialtjänsten stöd för att
ta magister/mastersexamen.

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Majoriteten av kommunerna har
påbörjat arbetet med att
implementering.

-

Enkät till Socialchefer.
Antal kommuner.

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Minst 85 % upplever
- nöjdhet med utbildningarna
riktade till sociala barn- och
ungdomsvården.

Enkät till kursdeltagare sociala
barnavården.

-

Kommunal
medfinansiering.

Framtagen kompetensplan för
missbruks- och beroendeområdet.

Framtagen kompetensplan för
missbruks- och
beroendeområdet. Ja/nej

-

Kommunal
medfinansiering.

Minst 85 % upplever
- stöd i utvecklingsarbetet inom
missbruk/beroende.

Enkät till FouRum IFO.

-

Kommunal
medfinansiering och
Högskolan Väst.

Pågående projekt om
välfärdsteknik.

Pågående projekt om
välfärdsteknik. Ja/nej

-

FoU-avtal med
kommunerna.

-

Antal som fått stöd.
Enkät till medarbetare som
skriver
magister/masterarbeten.

Initiera/delta i samverkan
med andra huvudmäns

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Minst 85 % upplever
- stöd i att få tillgång till
vetenskaplig kunskap.
- stöd i sitt magister/mastersarbete.
- Minst ett projekt med annan
FoU-verksamhet och/eller

-

Antal projekt.
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forskning och
utveckling.
(VG2020 – 2.1.2, 2.2.3, 2.2.4)

FoU samt med högskolor
och universitet.
Erbjuda vetenskapligt
stöd till kommunerna.

Sprida
forskningsinformation
till verksamhet och
politiker.
(VG2020 - 2.2.3)

Ge stöd i
informationssökning,
tillgång till forskare och
nya forskningsresultat
genom bland annat FoUseminarier inom
socialtjänstens olika
områden.
Skapa möjlighet för
kommunerna att ha
åtkomst till vetenskapliga
databaser för att öka
användningen av
forskningsresultat i
utvecklingsarbetet.
Följa och sprida
utvecklingsarbete med
eHälsa via nätverk.
Samverka inom ramen
för VästKom inom bl.a.
framtidens
vårdinformationsmiljö.
Stödja kommunerna i
omvärldsbevakning inom
området.
Identifiera
utvecklingsområden och
förbättringsarbete som

-

-

Utveckling av digital
teknik i socialtjänsten.
(VG2020 ITinfrastruktur 2.3.3)

-

-

-

God samverkan med
regionen inom ramen

-

högskola.
-

FoU-avtal med
kommunerna.

-

Deltagare i FoU-aktiviteter.

-

Antal som fått stöd.
Enkät till deltagare i
FouRum.
Antal genomförda
aktiviteter.

-

Avtal med
kommunerna.

-

Minst två aktiviteter per
termin.

-

-

Avtal med
kommunerna.

-

Samtliga kommuner ska ha
tillgång till minst en
vetenskaplig databas.

-

Tillgång till databas. Ja/nej

-

Basfinansiering.

-

Enkät till socialchefer och
eHälsonätverk.

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- kännedom om det regionala
utvecklingsarbetet.
Samverkan genomförd.

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- stöd i den digitala utvecklingen.

Enkät till socialchefer och
eHälsonätverk.

-

Basfinansiering.

Områden och arbeten är
identifierade.

Enkät till socialchefer och
MAS:ar.

Samverkan genomförd. Ja/nej
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för Vårdsamverkan
Fyrbodal.
(Verksamhetsplan
Vårdsamverkan
Fyrbodal,
Handlingsplan Det
goda livet för sjuka
äldre i Västra
Götaland)

Stödja kommunernas
aktiviteter för att
främja barn och ungas
hälsa.
(VG2020 2.2.1)

berör båda huvudmän
för medborgarens bästa.

-

-

-

Stödja implementering av
nytt hälso- och
sjukvårdsavtal samt
andra gemensamt
framtagna
handlingsplaner och
överenskommelser.
Delta i samverkan mellan
kommunerna och
regionen avseende barn
och unga inom ramen för
Vårdsamverkan.
(samv Beredningen
utbildning)
Delta i
regiongemensamma
projekt kring skolnärvaro
och skolavhopp.
(samv Beredningen
utbildning)

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- att dialog och
informationsflödet mellan
Vårdsamverkan och
kommunerna fungerar väl.
Stöd har skett till
implementeringen.

Stöd har skett till
implementeringen. Ja/nej

- Avtal med
kommunerna.

Deltagit i samverkansstrukturen.

Deltagit i
samverkansstrukturen. Ja/nej

- ESF + Tillväxtmedel.

Projektet beviljat och uppstartat.
Se projektets mål.

Projektet beviljat och
uppstartat. Ja/nej
Följs upp inom ramen för
projektet.
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Integration
Integration är just nu ett av de mest prioriterade områdena i Sverige. Fyrbodals kommunalförbund har uppmärksammat frågorna sedan flera år
tillbaka. Behovet av att samverka kring integrationsfrågorna är extra stort eftersom mottagandet av nyanlända är mycket högt och med största
sannolikhet kommer att öka än mer de närmaste åren.
De senaste tre åren ökade antalet nyanlända i Fyrbodal med 400 % som en följd av det stora antalet flyende människor som valt att söka asyl i
Sverige. Under 2015 sökte cirka 163 000 människor asyl i Sverige, vilket är dubbelt så många jämfört med året dessförinnan.
Väntetiden för att få sin asylansökan prövad är mycket lång. En effekt av detta blir att de som anlände hösten 2015 kommer att flytta ut i
kommunerna först 2017 då de får sina uppehållstillstånd. Det innebär alltså att vi förväntar oss ett högt antal nyanlända under året. Det kommer
också att vara många som får avslag på sin ansökan, vilket blir en stor utmaning för landet då alla dessa ska avvisas.

Projektet är pågående sedan slutet av 2014 och avslutas i början av 2017. Nya medel har sökts till en fortsättning av projektet. Om vi beviljas nya
medel inom ramen för § 37 i ersättningsförordningen, så kommer arbetet att pågå in i år 2018.
Prioriterade insatser som berör fokusområde integration

•

Skapa en långsiktig hållbar samverkansstruktur och aktörsgemensam strategi, genom att ta fram en (del)regional överenskommelse som
klargör ”vem gör vad” i etableringsuppdraget.

•

Arbeta fram hållbara och stödjande strukturer inom följande områden:
– boende
– arbete och kompetens
– hälsa med inriktning på barn och unga
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•

Ta fram indikatorer för uppföljning samt analys av områdets integrationsarbete.

•

Implementering.

Prioriterade insatser
Att genom det
strategiska
integrationsprojektet,
bidra till att
nyanländas etablering
påskyndas, genom att
skapa en långsiktig
hållbar
samverkansstruktur
och en
aktörsgemensam
strategi i Fyrbodal.

Aktiviteter
Skapa en (del)regional
överenskommelse
– ”RÖK”, tillsammans med
andra aktörer, med syfte att
förbättra insatserna genom
att klargöra ”vem gör vad” i
etableringsuppdraget.

Ta fram indikatorer för
uppföljning samt analys av
områdets
integrationsarbete.
Arbeta fram hållbara och
stödjande strukturer inom
områdena:
– boende
– arbete och kompetens
– hälsa med inriktning
barn och unga.

Finansiering
Länsstyrelsen har
beviljat projektet medel
inom ramen för § 37 i
ersättningsförordningen
(2010:1122).

Förväntade resultat
Att en delregional
överenskommelse skapas, där
också indikatorer för uppföljning
och analys av områdets
integrationsarbete ingår.

Länsstyrelsen § 37

Indikatorer är framtagna.
Analys är genomförd.

Länsstyrelsen § 37

Vi har skapat hållbara och
stödjande strukturer inom
områdena:
– boende.
– arbete och kompetens.
– hälsa med inriktning på barn
och unga.

Resultatuppföljning
Projektet följs upp av:
– Styrgrupp utsedd av
direktionen
– Strategisk kommungrupp med
representanter utsedda av
kommunchef
– Information i olika politiska möten
och i olika nätverk och andra
sammankomster
– Kontinuerlig information via
kommunalförbundets hemsida
En delrapport är inlämnad till
Länsstyrelsen och slutrapport skall
ges i början av 2017.
Indikatorer är framtagna. Ja/nej.
Analys är genomförd. Ja/nej

Vi har skapat hållbara och stödjande
strukturer som är en del av det
löpande ordinarie arbetet inom
kommunalförbundet.
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Integrationsfrågorna
genomsyrar alla
beredningars
arbete/nätverk, för att
fånga upp synpunkter, samt
implementera arbetet.
Spridning av goda exempel
från kommunerna i
Fyrbodal.

Länsstyrelsen § 37

Att integrationsfrågorna
kontinuerligt finns med på
agendan.

Beskrivning av antal tillfällen då
frågorna lyfts, samt innehåll.

Länsstyrelsen § 37

Goda exempel är spridda genom
- åtta nyhetsbrev
hemsidan.

Antal nyhetsbrev.

Sammanställa statistik över
mottagandet, samt sprida
annan aktuell information
inom området.
Implementering av arbetet i
kommunerna.
Delta i Länsstyrelsens
arbete med samråd för
integrationsarbetet i
regionen, samt i vår
delregion Fyrbodal.

Länsstyrelsen § 37

Drifta en gemensam
administration för
utbildning inom
Samhällsorientering. (SO)
med särskilt uppdrag för
uppföljning och utveckling.
(samv Beredningen
Utbildning)

Länsstyrelsen § 37
Länsstyrelsen § 37

- Avtal med
kommunerna.

Statistik och annan information
är spridd genom
- nyhetsbrev
- hemsidan.
Kommunerna har
implementerat arbetet.
Att Fyrbodals kommunalförbund
fortsätter att vara en aktiv part i
samråden kring integration som
sammankallas av Länsstyrelsen.
Närvaro på samrådsmöten på
delregional samt regional nivå.
Mål med verksamheten
definieras i samverkansavtalet.

Fungerande och uppdaterad
hemsida. Ja/nej
Antal nyhetsbrev.
Fungerande och uppdaterad
hemsida. Ja/nej
Antal kommuner som har
implementerat arbetet.
Närvaro på samrådsmöten.

Följs upp inom ramen för
samverkansavtalet.
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Stödja kommunernas
aktiviteter knutna till
integration/
nyanlända inom
utbildning och
arbetsliv.
(VG2020 2.1.2, 2.1.3,
2.2.2, 2.2.3)

Nätverken inom
Beredningen Utbildning ska
samverka med projekt
”Kommungemensam
plattform för att främja
nyanländas etablering i
Fyrbodal”. Detta genom att
vara en arena för utbyte av
erfarenheter och idéer för
verksamheter och
aktiviteter inom området
integration/nyanlända för
vuxna och ungdomar.
(samv Beredningen
utbildning)
Drifta en gemensam
administration för
utbildning inom
Samhällsorientering (SO)
med särskilt uppdrag för
uppföljning och utveckling.
(samv Beredningen
utbildning)

- Länsstyrelsen.

Samverkan med projektet.

Samverkan har skett. Ja/nej

- Avtal med
kommunerna.

Mål med verksamheten
definieras i samverkansavtalet.

Följs upp inom ramen för
samverkansavtalet.
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Kurser och konferenser/Utvecklingsstöd
Det finns ett uttalat behov av att i kommunalförbundets regi kunna erbjuda utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna. Dessa
ska svara upp mot medlemskommunernas behov.

Prioriterade insatser
Erbjuda kurser som svarar
upp mot den efterfrågan
som finns från
medlemskommunerna.

Aktiviteter
- Kontakt med interna och
externa nätverk för att
fånga upp behov.

Finansiering
- Självfinansiering
via kursavgifter.

Förväntade resultat
- Kontakter har hållits med
interna och externa
nätverk.

-

Kontaktpersoner inom
olika områden för att
fånga upp behov.

-

Kontakter har hållits
kontaktpersoner inom olika
områden.

-

Arrangera kurser,
konferenser och
seminarier.

-

Kurser, konferenser och
seminarier har arrangerats
efter behov.

Majoriteten av deltagarna
ska uppleva nöjdhet och
ökad kunskap.
Kontakt är etablerad med
samtliga beredningsansvariga
för att inventera nätverk och
utbildningsbehov.

Resultatuppföljning
Utvärdering skickas ut efter
respektive kurs slut.
Dialog med såväl föreläsare,
deltagare samt ansvariga chefer.

-

Erbjuda fler kurser efter
behov inom samtliga
beredningars
verksamhetsområden.

-

Kontakt med samtliga
beredningsansvariga för
att inventera nätverk och
utbildningsbehov.

Självfinansiering
via kursavgifter.

Kontakt är etablerad med samtliga
beredningsansvariga Ja/nej.
Uppföljning i samband med
årsredovisningen.
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Att i samband med projekt
kunna erbjuda
utbildningsinsatser och
processtöd.

Att kunna erbjuda
utvecklingsstöd i form av
utredningar och
utvärderingar.

-

Inventering av behov.

-

Arrangera kurser,
konferenser och
seminarier.

Stöd vid ansökningar,
utlysningar och
utvärderingar.

-

-

Delvis finansiering
via projektmedel.

Basfinansiering
eller via
projektmedel.

-

Inventering av behov.

-

Arrangera kurser,
konferenser och
seminarier.

Stöd har erbjudits.

Utvärdering skickas ut efter
respektive kurs slut.
Dialog med såväl föreläsare,
deltagare samt ansvariga chefer.

Stöd har erbjudits. Ja/nej.
Uppföljning i samband med
årsredovisningen.
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Budget 2017-2019
2017

2018

2019

Medlemsavgifter 28 kr * 266 000
Övriga intäkter
Ränteintäkter

7 450
300
70

7 450
300
70

7 450
300
70

SUMMA INTÄKTER

7 820

7 820

7 820

5 650
710
175
15
18
200
300
250
50

5 600
650
160
15
18
200
310
250
50

5 650
665
165
15
18
200
320
250
50

Administrativa fasta kostnader
hyra, städ, reparation o underhåll
kopiering, fax
IT, drift, hemsida, programvara
företagsförsäkring
telefon (mobil och data)

460
20
330
15
40

470
20
330
15
40

480
20
330
15
40

Administrativa rörliga kostnader
larmhållning
porto, förbrukningsmat. datorer
repr., möteskostn, resor personal
pren tidn, litteratur
personal soc.kostn
utbildning, intern utveckling
revision och rådgivning
informationsmaterial, annonser m m
avskrivningar
Övrigt

12
80
110
20
60
75
60
70
75
50

12
85
110
20
65
75
60
70
75
50

12
90
110
20
70
75
60
70
75
50

Avgift Västkom
Avgift Svinesundskommittén

530
90

530
90

530
90

9 465

9 370

9 470

-1 645

-1 550

-1 650

INTÄKTER

KOSTNADER
Löner basanställda inkl soc.avg
personalförsäkringar
löneskatt på pensioner
försäkringskostnader Pacta, OF
friskvård
Resor med egen bil, trakt. basanställda, inkl soc
Politiska arvoden inkl ordförande, resor inkl soc
Möteskostnader politiker och tjänstemän
Konsultkostnader

SUMMA KOSTNADER
Beräknat över/underskott
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§ 126

Dnr: Ks 2016-242

Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan
2017-2019
Förbundet har inkommit med plan för verksamhet och ekonomi för 2017-2019.
Enligt förbundsordningen ska samråd ske med förbundsmedlemmarna inför
beslut i direktionen. Samrådet nu gäller budget 2017-2019.
Munkedals kommun är sedan januari 2015 medlem i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst, som har totalt 28 medlemmar.
Inkommen handling innehåller såväl ekonomisk plan som mål för verksamhet
och finansiella mål.
Då förbundet haft överskott de senaste två åren föreslås också att en
återbetalning av överskott sker till medlemmarna varje år. Återbetalning av
överskott utgår från ett visst fastslaget eget kapital.
Beredning
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-06-21.
Förslag till budget och verksamhetsplan 2017-2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget och
verksamhetsplan 2017-2019 för Tolkförmedling Väst.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att återbetalning av överskott
ska ske till medlemmarna varje år.
Yrkande
Maria Sundell (S) och Karl-Anders Andersson (C) yrkar att verksamhetsplanen
för 2017 kompletteras med ett nytt verksamhetsmål innebärande att
anställningsvillkoren för tolkar ses över för att möjliggöra tillsvidareanställningar.
Ordföranden frågar på framlagt yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller
yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget och
verksamhetsplan 2017-2019 för Tolkförmedling Väst.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att återbetalning av överskott
ska ske till medlemmarna varje år.
Kommunstyrelsen uppmanar Tolkförmedling Väst att komplettera
verksamhetsplanen med ett nytt verksamhetsmål innebärande att
anställningsvillkoren för tolkar ses över för att möjliggöra tillsvidareanställningar.
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2016-06-21

Kommunstyrelsen

Dnr: 2016-242

TJÄNSTESKRIVELSE

Tolkförmedling Väst Budget och verksamhetsplan
2017-2019 (org nr 222000-2972)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget och
verksamhetsplan 2017-2019 för Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att återbetalning av överskott ska
ske till medlemmarna varje år

Sammanfattning
Förbundet har inkommit med plan för verksamhet och ekonomi för 2017-2019. Enligt
förbundsordningen ska samråd ske med förbundsmedlemmarna inför beslut i
direktionen. Samrådet nu gäller budget 2017-2019.
Munkedals kommun är sedan januari 2015 medlem i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst, som har totalt 28 medlemmar.
Inkommen handling innehåller såväl ekonomisk plan som mål för verksamhet och
finansiella mål.
Då förbundet haft överskott de senaste två åren föreslås också att en återbetalning
av överskott sker till medlemmarna varje år. Återbetalning av överskott utgår från
ett visst fastslaget eget kapital.
Ekonomi
Förslaget till budget 2017 bygger på antalet beställda språktolkningstjänster under
januari-april 2016 samt för hela 2015. Det innebär att den totala volymen av
tolktjänster för 2017 beräknas uppgå till 380 000.
För 2018 och 2019 har kostnader och intäkter beräknats på samma sätt som för
2017.
För att säkerställa att självkostnadsprincipen följs föreslår nu förbundet om att
överskott återbetalas till medlemskommunerna. Hur stor denna återbetalning blir
utgår ifrån det fastslagna egna kapitalet. Hur stor det egna kapitalet ska vara
fastställs av direktionen.
Finansiella mål
Två mål är uppsatta för kommande budgetår;
 Den löpande verksamheten ska ha ett positivt kassaflöde
 Checkkrediten ska ej nyttjas.
Verksamhetsmål
För verksamheten föreslås åtta mål.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Enligt förbundsordningen ska årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Förbundet föreslår en budget där intäkter och kostnader är lika stora.
Inga ytterligare konsekvenser

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef/biträdande Kommunchef
Ekonomienheten

Beslutet expedieras till:
Tolkförmedling i Väst
Ekonomienheten
Kommunchef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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§ 238 Förslag till budget och verksamhetsplan 2017 - 2019
Beslut



Direktionen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2017 – 2019.



Förslaget till budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 översänds till
förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2017 –
2019, som ska fattas på direktionsmöte 160930.

Sammanfattning

I förbundsordningen anges att förbundsdirektionen årligen ska fastställa budget. Den årliga
budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin men också ekonomin för den
kommande treårsperioden. Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget senast en månad före förbundsdirektionens sammanträde. Budgeten ska fastställas
senast den 30 september före verksamhetsåret.
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Under två år har förbundet gjort stora överskott och även prognosen för 2016 pekar på ett
överskott. Det osäkra läget i världen gör att behovet av tolk är svårbedömt och ökningen av
antalet beställningar har ökat kraftigt för varje år, vilket försvårar att göra bedömningar inför
budget. För att säkra att självkostnadsprincipen följs bör därför en återbetalning av överskott ske
till medlemmarna varje år om överskottet överstiger ett visst fastslaget eget kapital. Hur stort det
egna kapitalet ska vara kommer att fastslås av direktionen.
Beslutsunderlag

Förslag till budget och verksamhetsplan 2017 - 2019
Förslag till beslut



Direktionen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2017 – 2019.



Förslaget till budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 översänds till
förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2017 –
2019, som ska fattas på direktionsmöte 160930.

Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget.
Paragrafen skickas till

Förbundsmedlemmarna
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BUDGET
2016-05-25
Dnr 16/0218-2
Direktionsmöte 2016-06-03
p6

Förslag till

Budget och verksamhetsplan 2017 - 2019
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1. Vision
Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster,
bidrar till en ökad integration i samhället.

2. Uppdrag
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, bildat för att tillgodose medlemmarnas behov av
språktolktjänster. Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalands läns landsting samt
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo,
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö.
Kommunalförbundet leds av en direktion med valda ledamöter från respektive medlem. För att
granska förbundets verksamhet finns särskilt utsedda revisorer.
I förbundsordningen anges att förbundsdirektionen årligen ska fastställa budget. Den årliga
budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin men också ekonomin för den
kommande treårsperioden. Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget senast en månad före förbundsdirektionens sammanträde. Budgeten ska fastställas
senast den 30 september före verksamhetsåret. Samråd avseende budget 2017 har skett (sker fram
till direktionsmöte i september).

3. Nuläge och utvecklingsfrågor
Nuläge
Tolkförmedling Västs verksamhet har varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har fem
förmedlingskontor samt ett kansli med säte i Göteborg. Vid årsskiftet 2014/2015 utökades
medlemsantalet från sex till 28 medlemmar.
I begreppet språktolktjänster innefattas språktolkning på plats, tolkning via telefon/video,
meddelandeservice samt översättning. Medlemmarnas verksamheter ska beställa samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst.
Under januari – april 2016 har Tolkförmedling Väst utfört över 120 000 språktolkuppdrag, att
jämföra med samma period 2015 då det utfördes ca 100 000 uppdrag. Störst procentuell ökning
utgör beställningar på dari. Förbundet står inför en utmaning att rekrytera och kompetenshöja
fler tolkar för att klara tillsättningen av uppdrag samt öka kvaliteten på de tjänster som erbjuds.
De största språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för ca 50 % av uppdragen.
Därefter är dari, persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), och sorani störst. De tio största
språken utgör över 80 % av samtliga tolkningar.
Vid driftstart tog Tolkförmedling Väst över den förmedling av tolktjänster som de tidigare
kommunala tolkförmedlingarna haft till externa kunder. Förbundet har dock sedan start kraftigt
minskat den externa förmedlingen som nu är nere på en ytterst marginell nivå.
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Omvärldsanalys
Behovet av tolkningar styrs till stor del av antalet flyktingar som söker sig till Sverige. Vid slutet
av 2014 befann sig mer än 59 miljoner människor på flykt. Sannolikt har antalet ökat till över 60
miljoner under 2015. Flest flyktingar kommer från Syrien, Afghanistan och Somalia.1
Under 2015 sökte över en miljon människor asyl i EU och UNHCR bedömer att minst lika
många avser att söka skydd i Europa i år. Migrationsverket har minskat sin prognos över antalet
asylsökande för 2016 då det nu har blivit svårare för människor på flykt att ta sig till norra
Europa och Sverige. Migrationsverkets planeringsscenario för 2016 likväl som för 2017 är 60 000
asylsökande. Prognosens nedre scenario för 2017 är 35 000 och övre scenario är 100 000.
Eftersom omvärldsläget är osäkert kan utvecklingen ta en annan vändning.2
Oavsett om antalet asylsökande i Sverige ökar eller minskar, kommer behovet av tolktjänster de
kommande åren vara fortsatt stort. De nyanlända kommer sannolikt vara i behov av tolk minst
ett par år framöver.
Utbildning och auktorisation av språktolkar
Myndigheten för yrkeshögskolan fördelar statsbidrag till grundläggande utbildningar för
språktolkar. Då de statligt finansierade utbildningsplatserna inte täcker behovet av språktolkar
bedriver även Tolkförmedling Väst grundläggande utbildning för blivande tolkar samt utbildning
i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i samarbete med Kunskapscentrum för
sexuell hälsa. Förbundet erbjuder även fortbildning och förberedande utbildning inför
auktorisation. Förbundet har i kontakt med Myndigheten för yrkeshögskolan och Socialstyrelsen
fört fram vilket behov av språktolkar förbundet ser framöver.
Kammarkollegiet som ansvarar för auktorisation av tolkar erbjuder för närvarande endast
auktorisation i ca 40 språk, att jämföra med de minst 170 språk som talas i Sverige. Tillgången till
auktorisationsprov är begränsad vilket är särskilt negativt inom språk där efterfrågan på tolk är
stor. Kammarkollegiet ansvarar även för att utfärda bevis över speciell kompetens inom
rättstolkning och sjukvårdstolkning. För att kunna få bevis för speciell kompetens fordras först
auktorisation.
Utvecklingsfrågor
Förbundet har varit i drift i tre år och en organisationsöversyn kommer att göras, där behov av
personal och lokaler ses över, då dessa har förändrats sedan driftstart. Syftet med en översyn är
att optimera förbundets resurser för att kunna säkerställa att de fastställda målen uppnås.
Det kommer även att påbörjas ett värdegrundsarbete inom förbundet där samtliga medarbetare
ska arbeta tillsammans med att skapa ett gemensamt förhållningssätt samt förbättra arbetsklimat
och kultur. Målet är att skapa en värdegrund som samtliga medarbetare kan ställa sig bakom, som
ger verksamheten en ökad legitimitet utåt och därmed stärker Tolkförmedling Västs varumärke.
Förbundet arbetar ständigt med att förbättra leveransen och utförandet av tolkförmedlingstjänster och arbetar långsiktigt med kvalitetsuppföljning och kompetensutveckling, både av tolkar
och av medarbetare. Ett led i att förbättra kvaliteten på de utförda tolkarna är att erbjuda kunder
utbildning i tolkanvändning.

1
2

UNCHR Mid-Year Trends 2015
Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos april 2016
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Den upphandling av bokningssystem som gjordes under hösten/vintern överklagades av tre
leverantörer. Förvaltningsrätten bifaller ett av överklagandena och beslutar att upphandlingen av
bokningssystem för tolktjänster ska göras om.
Vid årsskiftet 2014/2015 löpte Tolkförmedling Västs överenskommelse med Vision Rikstolk ut
utan att parterna hade kommit överens om en ny. Kontakt har initierats med Vision Rikstolk för
att påbörja arbete med en ny överenskommelse och förhoppningarna är att ha en ny
överenskommelse fr o m 1 januari 2017.
Förbundet håller för närvarande på att testa tolkning via lync-video. Försöket har pågått sedan
februari men det finns dock tekniska problem som ännu ej är lösta. Förhoppningen är att få igång
en fungerande videotolktjänst inom en snar framtid som ett komplement till tolkning via telefon
och tolkning på plats.
Den största utmaningen som förbundet står inför är att rekrytera tillräckligt många tolkar för att
täcka kundernas behov. Detta är något för förbundet arbetar intensivt med, men särskilt inom
vissa språkgrupper är det stor brist på personer som har tillräckligt med grundläggande kunskaper
för att kunna utbilda sig till tolk. Antalet tolkbeställningar har ökat kraftigt sedan förbundet
startade 2013 och tillsättningsgraden på beställningarna har börjat minska. För att lösa detta
behövs, förutom att rekrytera fler tolkar, fler tolkningar ske per telefon och kunderna måste
samordna sina beställningar på ett mer effektivt sätt än vad som sker idag.

4. Organisation
Ledning och administration
Kommunalförbundets politiska ledning är direktionen. Under direktionen leds verksamheten av
förbundschefen. Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli som leds av förbundschefen samt tolkförmedlingskontor med verksamhetschefer och tolkförmedlare i Borås,
Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Tolkarna är uppdragstagare och registreras i ett
gemensamt bokningssystem som är tillgängligt för alla tolkförmedlare inom Tolkförmedling Väst.
Förbundet har avtal med Mariestads kommun avseende administrativa tjänster inom IT,
ekonomi, personal och lön. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och telefonisystem köps separat.
Tolkförmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider finns möjlighet att
beställa tolktjänst genom en köpt jourtjänst via Västra Götalandsregionen.
Personal
Tolkförmedling Väst har 52 tillsvidareanställda och 10 visstidsanställda och utöver detta ett antal
timanställda. De timanställda täcker upp vid ordinarie personals frånvaro samt stärker upp då det
är högt tryck. Den största personalgruppen är tolkfömedlare. Behovet av tolkförmedlare bedöms
vara lika stort eller något större 2017, beroende på hur stor ökningen av antalet beställningar blir.
En organisationsöversyn bör göras innan 2017 för att se över behovet av personal.
Under 2016 kommer en medarbetarenkät att genomföras.
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Tolkar och översättare
Tolkförmedling Väst har ca 900 tolkar och översättare på ca 100 språk och kan i samarbete med
andra tolkförmedlingar erbjuda språktolkar i ytterligare ett antal språk. Förbundet följer de
prognoser och den statistik över flyktingmottagande som tas fram nationellt samt använder egen
framtagen statistik över förmedlingsverksamheten för att på bästa sätt kunna anpassa
rekryterings- och utbildningsinsatser till framtida behov.
Under 2016 har en tolkenkät genomförts. Resultatet visar på att tolkarna överlag är mycket nöjda
med samarbetet med Tolkförmedling Väst.

5. Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av
professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.
Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:
 Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.
 Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.
 Tolkarna har hög kompetens; i språken samt om de verksamheter tolkarna används inom,
vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och
service tillgänglig för alla på lika villkor.
 Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka.
 Synpunkter och klagomål tas omhand och leder till förbättring
 Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God
tolksed".
 Tolkförmedling Väst ska bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om behovet av
språktolk i samhället.
Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara
 En attraktiv uppdragsgivare.
 Kostnadseffektiv.

6. Verksamhetsmål 2017
För 2017 har direktionen fastslagit följande mål:
 Antal tillsatta beställningar från medlemskunder ska vara minst 99 %.
 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska vara minst 17 %.
 Andel sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom
sjukvårdstolkning ska vara minst 10 %.
 Andel uppdrag som utförs av tolkar på nivå 1 C ska vara minst 35 %.
 Antalet avvikelser avseende försenade och uteblivna tolkar ska vara max 1 % på bokade
uppdrag.
 Tolkbeställningar som inkommer via webben ska utgöra minst 50 % av alla beställningar.
 Antalet kundbesök och kundutbildningar ska öka.
 Samtliga nya tolkaspiranter på de mest frekventa tolkspråken ska genomgå utbildning så
att de uppnår nivå 1C inom 2 år.
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Under 2015 tillsattes ca 98 % av samtliga beställningar med tolk. Andelen uppdrag som utfördes
av auktoriserade tolkar 2015 var ca 12 %, andelen sjukvårdsuppdrag som utfördes av
auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom sjukvårdstolkning var ca 4 % och andelen
uppdrag som utfördes av tolkar på nivå 1 C var ca 35 %.
Andel uppdrag där tolk uteblivit eller varit sen var ca 1,2 % 2015. Andel beställningar som
inkommit via webben var ca 29 %.

7. Ekonomiska förutsättningar
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Intäkter erhålls genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är
arvoden och kostnadsersättning till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för
arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som beställs.
Varje medlem har vid inträde i förbundet tillskjutit 1 kr/kommuninvånare som andelskapital.
Andelskapitalet uppgår till totalt 2,8 mnkr.
Under två år har förbundet gjort stora överskott och även prognosen för 2016 pekar på ett
överskott. Det osäkra läget i världen gör att behovet av tolk är svårbedömt och ökningen av
antalet beställningar har ökat kraftigt för varje år, vilket försvårar att göra bedömningar inför
budget. För att säkra att självkostnadsprincipen följs bör därför en återbetalning av överskott ske
till medlemmarna varje år om överskottet överstiger ett visst fastslaget eget kapital. Hur stort det
egna kapitalet ska vara kommer att fastslås av direktionen.

8. Finansiella mål
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2017:
• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt kassaflöde.
• Checkkrediten ska ej nyttjas.

9. Årsprognos 2016 i jämförelse med budget
I årsprognos för 2016, baserad på januari – april ligger antalet uppdrag över det budgeterade.
2015 gjordes en prissänkning och den prisnivån beräknas kunna ligga kvar hela 2016. Sannolikt
kommer förbundet gå med ett relativt stort överskott 2016.

10. Budget 2017
Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundets årliga kostnader minst täckas av årets
intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Förslaget till budget för 2017 bygger på antalet beställda språktolktjänster under januari -april
2016 samt volym 2015. Detta sätt att räkna ger kommunalförbundets budget en relativt säker
grund att stå på vad gäller volymen tolkuppdrag eftersom medlemmarna ska köpa samtliga
tolktjänster av kommunalförbundet. De befintliga medlemmarnas behov beräknas i budget till ca
380 000 uppdrag för 2017.
Budget 2017 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar.
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Budget 2017
Intäkter, tkr
Kostnader, tkr
Budgeterat resultat, tkr

205 580
205 580
0

Budget 2017, specifikation
Intäkter

Intäktsslag
Försäljning, tolkförmedling

Belopp, tkr

Kommentar

205 580 Tolktjänster och översättning

Kostnader

Kostnadsslag
Personalkostnad,
ersättning direktionen
Arvoden tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustning
Förbrukningsinventarier,
förbrukningsmaterial
Administrativa tjänster
Finansiella kostnader
Totalt samtliga kostnader

Belopp, tkr Kommentar
28 208 Samtliga personalkostnader inkl
personalomkostnadspålägg, samtlig
ersättning direktionen
164 464 Arvoden och kostnadsersättningar
2 200 Utbildning, material, handledning
3 000 Lokalhyra, lokalvård, larm, el
3 260 Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser,
telefoni och porto
690
3 448 Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
310 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
205 580

Investeringsbudget 2017
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

11. Ekonomisk plan 2017-2019
För 2018-2019 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för 2017 med en beräknad ökning av
kostnader och intäkter.

Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

Budget 2017
tkr
205 580
205 580
0

Budget 2018
tkr
215 860
215 860
0

Budget 2019
tkr
226 650
226 650
0
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§ 127

Dnr: Ks 2013-19

Överenskommelse om Vårdsamverkan Fyrbodal
2017-2018
Visionen för Vårdsamverkan Fyrbodal är att parterna tillsammans samverkar i
utveckling av framtidens vård och omsorg för invånarna i Fyrbodal.
Vårdsamverkans parter är kommunerna i Fyrbodal och lilla Edet, regionens
hälso- och sjukvård, norra hälso-och sjukvårdsnämnden.
Grupper/områden som särskilt uppmärksammas är: Personer med sammansatta
behov av vård och omsorg, barn- och unga, psykiatri, missbruk och beroende
samt information .och kommunikation mellan vårdgivare.
Basen i samverkan är de lokala närsjukvårdsgrupperingarna som finns inom
varje kommun i Fyrbodal och Lilla Edet. Parterna åtar sig att möjliggöra för
tjänstemän att delta i närsjukvårdsgrupper, politiskt samråd, beredningsgrupper
och ledningsgrupper för vårdsamverkan Fyrbodal, om de blir invalda i dessa
grupper.
Vårdsamverkan Fyrbodals politiska samrådsgrupp har till uppgift att med ett
utförar- och beställarperspektiv föra en regelbunden politisk dialog om
gemensamma samverkansfrågor.
Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp vuxna har till uppgift att på ett
övergripande plan fatta övergripande beslut, samordna gemensamma frågor för
vuxna personer, fånga upp utvecklingsbehov och samordnande aktör.
Ledningsgruppen kan utse beredningsgrupper inom särskilda områden.
Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp barn och unga har till uppgift att fatta
övergripande beslut, vara drivande i utvecklings, samverkans- och
samordningsfrågor, fånga upp utvecklingsbehov, sprida kunskap, vara en
samordnande aktör. Ledningsgruppen kan utse beredningsgrupper inom
särskilda områden. Ledningsgruppen ska ha en utvecklingsgrupp knuten till sig,
som består av en kommunrepresentant (Folkhälsostrateg), primärvårdens
barnhälsovårdsöverläkare och Högskolan Väst forskning kring barn och unga.
Både ledningsgrupp vuxna och barn och unga har i uppgift att implementera och
följa upp hälso-och sjukvårdsavtalet som beräknas träda i kraft 2017-04-01.
Vårdsamverkans mål, inriktning och samt handlingsplaner fastställs av
respektive ledningsgrupp, efter förankring hos delregionalt politiskt
samrådsorgan. Uppföljningen ska ske kontinuerligt under åren genom
kvalitetsrapport som representeras till ledningsgruppen 3ggr/år. För nya uppdrag
i anslutning till verksamhetsplanen krävs konsensus i ledningsgruppen och dialog
med det politiska samrådsorganet.
Beredning
Omsorgschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-08.
Tidigare handlingar och beslut i ärendet.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om överenskommelse för samverkansavtal med
Vårdsamverkan Fyrbodal för tiden 2017-01-01--2018-12-31.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om överenskommelse för samverkansavtal med
Vårdsamverkan Fyrbodal för tiden 2017-01-01--2018-12-31.

118
2016-08-08

Kommunstyrelsen

Dnr: 2013-19

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Gunnel Svensson
MAS/VC
Omsorg

Överenskommelse om Vårdsamverkan Fyrbodal
2017 -2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om överenskommelse för samverkansavtal med
Vårdsamverkan Fyrbodal för tiden 1 januari 2017 -31 december 2018.

Sammanfattning
Vision
Visionen för Vårdsamverkan Fyrbodal är att parterna tillsammans samverkar i
utveckling av framtidens vård och omsorg för invånarna i Fyrbodal.
Vårdsamverkans parter
Vårdsamverkans parter är kommunerna i Fyrbodal och lilla Edet, regionens hälsooch sjukvård, norra hälso-och sjukvårdsnämnden.
Målgrupp
Grupper/områden som särskilt uppmärksammas är: Personer med sammansatta
behov av vård och omsorg, barn- och unga, psykiatri, missbruk och beroende samt
information .och kommunikation mellan vårdgivare.
Organisation
Basen i samverkan är de lokala närsjukvårdsgrupperingarna som finns inom varje
kommun i Fyrbodal och Lilla Edet. Parterna åtar sig att möjliggöra för tjänstemän att
delta i närsjukvårdsgrupper, politiskt samråd, beredningsgrupper och
ledningsgrupper för vårdsamverkan Fyrbodal, om de blir invalda i dessa grupper.
Politiskt samråd
Vårdsamverkan Fyrbodals politiska samrådsgrupp har till uppgift att med ett utföraroch beställarperspektiv föra en regelbunden politisk dialog om gemensamma
samverkansfrågor.
Ledningsgrupp vuxna
Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp vuxna har till uppgift att på ett
övergripande plan fatta övergripande beslut, samordna gemensamma frågor för
vuxna personer, fånga upp utvecklingsbehov och samordnande aktör.
Ledningsgruppen kan utse beredningsgrupper inom särskilda områden.
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Ledningsgrupp Barn och Unga
Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp barn och unga har till uppgift att fatta
övergripande beslut, vara drivande i utvecklings, samverkans- och
samordningsfrågor, fånga upp utvecklingsbehov, sprida kunskap, vara en
samordnande aktör. Ledningsgruppen kan utse beredningsgrupper inom särskilda
områden. Ledningsgruppen ska ha en utvecklingsgrupp knuten till sig, som består
av en kommunrepresentant (Folkhälsostrateg), primärvårdens
barnhälsovårdsöverläkare och Högskolan Väst forskning kring barn och unga.
Både ledningsgrupp vuxna och barn och unga har i uppgift att implementera och
följa upp hälso-och sjukvårdsavtalet som beräknas träda i kraft 2017-04-01.
Uppföljning
Vårdsamverkans mål, inriktning och samt handlingsplaner fastställs av respektive
ledningsgrupp, efter förankring hos delregionalt politiskt samrådsorgan.
Uppföljningen ska ske kontinuerligt under åren genom kvalitetsrapport som
representeras till ledningsgruppen 3ggr/år. För nya uppdrag i anslutning till
verksamhetsplanen krävs konsensus i ledningsgruppen och dialog med det politiska
samrådsorganet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den ekonomiska delen är inte klar, eventuell marginell skillnad. Ambitionen är att ha
samma nivå som innevarande år.
Välj ett objekt.
Målgrupp är personer, både unga och vuxna, samt grupper som har behov av
samordnade insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst. Konsekvenser för
medborgare är att de får en sammanhållen vård och omsorg.
Rickard Persson
Sektorchef
Omsorg

Beslutet expedieras till:

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Dnr: Ks 2016-202

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015
Kommunstyrelsen beslutade 2012 att gå med i SKL Matematik PISA. Munkedals
kommun har utifrån dåliga ingångsvärden genom PISA-satsning och
Matematiklyftet utvecklat strukturer för ledning och styrning, uppföljning av mål
och resultat, förbättring av undervisningen samt förbättrat sina resultat mest av
alla kommuner i PISA-satsningen. Under kommunens PISA-arbete har länken till
den politiska ledningen förstärkts vilket haft till konsekvens att politikens fokus
mot mål och resultat har förstärkts. Organisationen kring PISA-arbetet har följt
strukturen för ledning och styrning och Munkedals kommun har under
satsningen haft stor kontinuitet i hela styrkedjan. Detta har bidragit till att
spridning av erfarenheter av process och resultat har bidragit till god förankring
gentemot organisation och styrnivån. Projektet har pågått under 2013 t.o.m.
2015.
I rapporten framgår att en gruppsammansättning med representanter från
politisk ledning, förvaltningsledning, skolledning och lärare har varit
framgångsrikt. Gruppens stabilitet har påverkat satsningen positivt. Det har varit
lätt att uppnå gemensam syn mellan de olika nivåerna i kommungruppen. Man
har lärt känna varandra och varandras kompetenser. Utgångsläget var resultat
av Skolinspektionens granskning 2012. Ett årligt upprättat kalendarium har varit
en bra struktur. Projektet har bl.a. resulterat i en gemensam Matematikplan,
gemensamma resultatkonferenser och Röda tråden-grupp. En gemensam
satsning på alla nivåer kring en målformulering har gett positivt resultat. I det
här fallet har eleverna i Munkedals kommun förbättrat sina resultat avsevärt i
ämnet matematik
Beredning
Barn-/utbildningschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-19.
Slutrapport Munkedals kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen har granskat och tagit del av innehållet i slutrapport SKL
Matematik PISA 2015. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen har granskat och tagit del av innehållet i slutrapport SKL
Matematik PISA 2015. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.
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2016-05-19

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2016-202

TJÄNSTESKRIVELSE

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har granskat och tagit del av innehållet i slutrapport SKL
Matematik PISA 2015 enl. bil.1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning
KS beslutade 2012 att gå med i SKL Matematik PISA. Munkedals kommun har utifrån
dåliga ingångsvärden genom PISA-satsning och Matematiklyftet utvecklat strukturer
för ledning och styrning, uppföljning av mål och resultat, förbättring av
undervisningen samt förbättrat sina resultat mest av alla kommuner i PISAsatsningen. Under kommunens PISA-arbete har länken till den politiska ledningen
förstärkts vilket haft till konsekvens att politikens fokus mot mål och resultat har
förstärkts. Organisationen kring PISA-arbetet har följt strukturen för ledning och
styrning och Munkedals kommun har under satsningen haft stor kontinuitet i hela
styrkedjan. Detta har bidragit till att spridning av erfarenheter av process och
resultat har bidragit till god förankring gentemot organisation och styrnivån.
Projektet har pågått under 2013 t.o.m. 2015.
I rapporten framgår att en gruppsammansättning med representanter från politisk
ledning, förvaltningsledning, skolledning och lärare har varit framgångsrikt.
Gruppens stabilitet har påverkat satsningen positivt. Det har varit lätt att uppnå
gemensam syn mellan de olika nivåerna i kommungruppen. Man har lärt känna
varandra och varandras kompetenser. Utgångsläget var resultat av
Skolinspektionens granskning 2012. Ett årligt upprättat kalendarium har varit en bra
struktur. Projektet har bl.a. resulterat i en gemensam Matematikplan, gemensamma
resultatkonferenser och Röda tråden-grupp. En gemensam satsning på alla nivåer
kring en målformulering har gett positivt resultat. I det här fallet har eleverna i
Munkedals kommun förbättrat sina resultat avsevärt i ämnet matematik

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Matematiklyft och Läslyft samt arbetet med PISA-modellen har finansierats av
statliga bidrag. Önskar kommunen fortsätta med dessa insatser och statliga medel
inte finns att tillgå kan detta komma att medföra merkostnader för kommunen.
Barnkonventionen
Elevernas resultat har förbättras genom insatsen.
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Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensson Ringi
S
Sektorchef Barn och utbildning
Beslutet expedieras till:
SKL

Håkan Sundblad
Kommunchef
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Slutrapport SKL Matematik PISA 2015
Kommun:
Munkedals kommun
Rapporten skall skickas som ett PDF-dokument till info@skl.se senast den 1
september 2016. Ett protokollsutdrag från den politiska behandlingen av
slutrapporten skall bifogas.

1. Sammanfattning
Munkedals kommun har utifrån dåliga ingångsvärden genom PISA-satsning och
Matematiklyftet utvecklat strukturer för ledning och styrning, uppföljning av mål
och resultat, förbättring av undervisningen samt förbättrat sina resultat mest av alla
kommuner i PISA-satsningen.

2. Beskrivning av kommunens utbildningsorganisation
En kort beskrivning av kommunens utbildningsorganisation för grundskolan samt
ange viktiga förändringar som skett under deltagandet i SKL Matematik PISA 2015.
Kommunens sex grundskolor leds av fem rektorer. Sektorn leds av en sektorchef för
Barn och utbildning och kultur och fritid. Sektor Barn och utbildning ingår under
kommunstyrelsens ansvarsområde. Under kommunens PISA-arbete har länken till
den politiska ledningen förstärkts vilket haft till konsekvens att politikens fokus mot
mål och resultat har förstärkts. Organisationen kring PISA-arbetet har följt
strukturen för ledning och styrning och Munkedals kommun har under satsningen
haft stor kontinuitet i hela styrkedjan. Detta har bidragit till att spridning av
erfarenheter av process och resultat har bidragit till god förankring gentemot
organisation och styrnivån.

3. Organisation av arbetet på hemmaplan
Med kommungrupp menas den grupp som träffas på hemmaplan
3.1 Vilka befattningshavare har utsetts som ordinarie ledamöter i kommungruppen?

Kontaktperson anges på sin nivå och markeras med (kp).
Kontinuiteten anges för varje befattningshavare med en siffra enligt nedan:
1 Sällan
2. Hälften av träffarna
3. Oftast
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4. Nästan alltid
Nivå

Befattning

Politiker

Representant för
Centerpartiet i
kommunfullmäktige

☒

3

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Sektorchef

☐

34

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Rektor för f-6 (Kp)

☐

4

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Förvaltningsledning

Rektor

Markera med
X om byte av
person har
skett

Kontinuitet
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Lärare

Övriga

Ämneslärare matematik 7-9

☐

4

Lärare matematik f-6

☐

4

Lärare i matematik f-6

☐

4

Lärare i matematik f-9

☒

2

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Kommentar:
Gruppen har varit förhållandevis stabil vilket vi tror påverkat satsningen positivt.
3.2 Vilken roll har kommungruppen haft i organisationen?

Strategisk grupp? Beslutsgrupp? Arbetsgrupp inför och efter nätverkskonferenser? etc.
Strategisk grupp, beslutsgrupp och arbetsgrupp. Detta har varit möjligt eftersom alla
nivåer kontinuerligt varit representerade.
3.3 Hur har sammansättningen samt deltagare i kommungruppen utsetts?

Varje nivå har utsett sina representanter i dialog med ledningsgrupp.
3.4 Vem har varit ordförande i kommungruppen?

Kontaktpersonen
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3.5 Vilken befattningshavare har ansvarat för dokumentationen till och efter mötet?

Kontaktperson i samarbete med en av lärarrepresentanterna samt sektorchef.
3.6 Hur har kommungruppens sammanträde tidsmässigt planerats?

Kryssa för det alternativ som bäst överensstämmer
I ett årligt kalendarium

Mötestider bestäms efter hand

☒

☐

4 Arbetet på hemmaplan
4.1 På vilka sätt har ställningstagande från kommungruppen kommunicerats/förankrats
i skolorganisationen?

 Inom den politiska organisationen
På dialogdagar i kommunstyrelsen
 Inom förvaltningsorganisationen
Sektorchef och kontaktperson på ledningsgruppsmöten.
4.2 På vilka sätt har satsningen kommunicerats/förankrats uppåt i den kommunala
organisationen

 Inom den politiska organisationen?
Den har kommunicerats i KSAU och KS
 Inom förvaltningsorganisationen?
Se 4.1
4.3 Har byte av ordförande i utbildningsnämnden med ansvar för grundskola skett
under deltagandet?

Ja

Nej

☒

☐

4.4 Har byte av förvaltningschef med ansvar för grundskola skett under deltagandet?

Ja

Nej

☐

☒
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4.5 Hur har det fungerat med att uppnå gemensam syn mellan de olika nivåerna i
kommungruppen?

Inte alls

Mycket bra

☐

☐

☐

☐

☐

☒

1

2

3

4

5

6

Kommentar:
Klicka här för att ange text.
4.6 Hur har det varit att inse vad som behöver göras?

Mycket svårt

Mycket lätt

☐

☐

☐

☐

☐

☒

1

2

3

4

5

6

Kommentar:
Kommunens mycket dåliga resultat vid början av satsningen samt
Skolinspektionens besök 2012 hade visat oss vad vi behövde fokusera på. Sedan har
samsyn rått under processens gång.

5 Erfarenheter av att ha en grupp på hemmaplan där alla fyra
nivåer ingår?
5.1 Vad har varit framgångsrikt?

Att vi under åren lärt känna varandra och varandras kompetenser samt deltagit i en
gemensam process har skapat en samsyn och en gemensam kraft i planering och
genomförande.
5.2 Vilka eventuella problem har identifierats?

Vi har sett att vi i högre utsträckning än vad vi fått till behöver ha med förskolan i
arbetet.
5.3 I vilka andra sammanhang har modellen prövats i kommunen?

Planering pågår att föra in modellen i arbetet med engelska och nyanlända.

6 Nätverksarbetet
Varje kommun skall till nätverkskonferenserna utse vilka som ska representera
kommunen. Den grupp man utser benämns nätverksgrupp.
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6.1 Vilka befattningshavare har deltagit i nätverksgruppen?

Kontaktperson anges under sin nivå och markeras med (kp).
Kontinuiteten anges för varje befattningshavare med en siffra enligt nedan.
1. Sällan
2. Hälften av träffarna
3. Oftast
4. Nästan alltid
Nivå

Befattning

Politiker

Representanter för
socialdemokrater och
moderaterna i
kommunfullmäktige

☐

3

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

☐

4

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Rektor f-6 (KP)

☐

4

Förvaltnings- Sektorchef
ledning

Rektor

Markera med
X om byte av
person har
skett

Kontinuitet
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Lärare

Övriga

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Matematiklärare 7-9

☐

4

Matematiklärare f-6

☐

4

Matematiklärare f-6

☐

4

Matematiklärare f-9 Klicka
här för att ange text.

☒

3

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Klicka här för att ange text.

☐

Klicka här
för att ange
text.

Kommentar:
Klicka här för att ange text.
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6.2 Hur upplever ni att Ert nätverk med de andra kommunerna fungerat?

Kommunen avger sin egen bedömning av hela nätverkets arbete
1 = inte tillfredsställande, 6 = mycket tillfredsställande
1

2

3

4

5

6

Ambitionsnivån, att vara förberedd inför
nätverkskonferenserna

☐

☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Kritiska hållningen till inlämnade missiv

☐

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Kontaktpersonernas mandat från sina
hemkommuner

☐

☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Kontinuiteten av deltagandet

☐

☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Arbetet på hemmaplan med att förbättra styrning
och ledning

☐

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Fokuseringen på ämnet styrning och ledning

☐

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Fokuseringen på arbetssättet

☐

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Kommentar till avgivna omdömen:
Skolcheferna i Kungälvs kommun har inte stöttat projektet vilket har satt
avtryck i satsningen. Svårt att ta ställning till hur arbetet har skett på
hemmaplan tex med avseende ledning och styrning i vissa andra kommuner.
6.3 Hur bedömer ni er egen kommuns insatser inom nedanstående områden?

1=inte tillfredsställande, 6= mycket tillfredsställande
1

2

3

4

5

6

Ambitionsnivån, att vara förberedd inför
nätverkskonferenserna

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Kritiska hållningen till inlämnade missiv

☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Kontaktpersonens mandat

☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Kontinuiteten av deltagandet

☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Arbetet på hemmaplan med att förbättra styrning ☐
och ledning

☐ ☐ ☐ ☒ ☐
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Fokuseringen på ämnet styrning och ledning

☐

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Fokuseringen på arbetssättet

☐

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Kommentar till avgivna omdömen:
Arbetet kommer att fortskrida gällande förbättring av ledning och styrning,
arbetssätt på hemmaplan.
6.4 Dokumentationen

Inför varje nätverkskonferens har kommunen upprättat ett missiv som beskriver
läget/utvecklingen inom ett visst område. Ange betydelsen av denna dokumentation
för det gemensamma arbetet.
Mycket liten
betydelse

Mycket stor
betydelse

☐

☐

☐

☐

☐

☒

1

2

3

4

5

6

Kommentar:
Klicka här för att ange text.

7 Operativa målen
7.1 Var har de operativa målen fastställts?

I kommunfullmäktige
7.2 Vid vilken tidpunkt fastställdes målen?

År 2014
7.3 Hur har de operativa målen kommunicerats till lärarna?

Via Matematiklyftet där hemmagruppens lärare varit handledare.
7.4 Ange kommunens operativa mål. För varje mål skall anges:



Utgångsläge



Resultat



Tidpunkt för resultatbedömning



Analys (Ange såväl kommunspecifika som nationella faktorer)

Klicka här för att ange text.
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8 SKL:s satser för styrning och ledning
Bedöm kommunens utveckling inom respektive sats.
8.1 Gemensam ledning - Ledningsnivåerna är sammanlänkade

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Beskriv nuläget
Arbete fortgår med att förbättra ledning och styrning i enlighet med satsningen
Ange förändringar från starten
Vi har fått till en struktur gällande det systematiska kvalitetsarbetet där satsningens
modell för styrning och ledning vävs in
Nästa steg
Att tillsammans med andra kommuner utveckla ledning och styrning utifrån
gemensamma temaområden.
8.2 Gemensam ledning- Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Beskriv nuläget
Arbete fortgår med att förbättra ledning och styrning i enlighet med satsningen
Ange förändringar från starten
Vi har fått till en struktur gällande det systematiska kvalitetsarbetet där satsningens
modell för styrning och ledning vävs in
Nästa steg
Att tillsammans med andra kommuner utveckla ledning och styrning utifrån
gemensamma temaområden.
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8.3 Gemensamma rutiner - Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning
och återkoppling

Begreppet systematisk uppföljning och återkoppling består av ett antal delmoment.
Ange i tabellerna nedan kommunens utveckling inom respektive område under
deltagandet.
8.3.1 Samla in data

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Beskriv nuläget
Vi samlar in och analyserar data i vårt systematiska kvalitetsarbete i enlighet med
vår Matematikplan och andra planer för utveckling av verkasamheten.
Ange förändringar från starten
Se ovan
Nästa steg
Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet att omfatta fler områden.
8.3.2 Bearbeta insamlade data

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Beskriv nuläget
Vi samlar in och analyserar data i vårt systematiska kvalitetsarbete i enlighet med
vår Matematikplan och andra planer för utveckling av verkasamheten.
Ange förändringar från starten
Se ovan
Nästa steg
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Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet att omfatta fler områden.
8.3.3 Analysera och dra slutsatser

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Beskriv nuläget
Vi samlar in och analyserar data i vårt systematiska kvalitetsarbete i enlighet med
vår Matematikplan och andra planer för utveckling av verkasamheten.
Ange förändringar från starten
Se ovan
Nästa steg
Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet att omfatta fler områden.
8.3.4 Återrapportera till uppgiftslämnaren

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Beskriv nuläget
Med anledning av att Munkedals kommun har en nämnd (kommunstyrelsen) som
har att hantera en mycket stor mängd frågor blir återrapporteringsmöjligheterna
begränsade.
Ange förändringar från starten
Den nya politiska organisationen var 2012 alldeles ny och i takt med att det
politiska arbetet har utvecklats har även mål och resultat efterfrågats i högre grad.
Nästa steg
Att utveckla dialogen med uppgiftslämnaren.
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8.3.5 Planera åtgärder

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Beskriv nuläget
Vi planerar numera i högre grad åtgärder utifrån analýserade resultat utifrån en
likvärdighet i modell och analys.
Ange förändringar från starten
Varje rektor arbetade i sitt rektorsområde och inga resultat rapporterades till
huvudmän.
Nästa steg
Utveckla detta arbete ytterligare
8.3.6 Vidta åtgärder

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Beskriv nuläget
Se ovan
Ange förändringar från starten
Se ovan
Nästa steg
Se ovan
8.3.7 Följa upp resultat av vidtagna åtgärder

Inte
tillfredställande
Utgångsläge

☒

Mycket
tillfredställande
☐

☐

☐

☐

☐
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Nuläge

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Beskriv nuläget
Förbättringaområde gällande att utifrån analyserade resultat vidta åtgärder.
Ange förändringar från starten
Se ovan
Nästa steg
Se ovan
8.3.8 Sprida och implementera fungerande åtgärder

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Beskriv nuläget
Vi har en gemensam resultatkonferens på en studiedag. Det är sedan upp till varje
rektor att fortsätta arbetet på sin egen enhet och tillse att rektorsområdet har
representanter i Röda-trådengruppen som är tillika utvecklingsgrupp i kommunen f9 för matematik.
Ange förändringar från starten
Matematikplan, gemensam resultatkonferns och Rödatrådengrupp/utvecklingsgrupp.
Nästa steg
Att utveckla arbetet för att förbättra undervisningen ytterligare i ledningsgrupp på
enhet och i Röda-trådengruppen.
8.4 Gemensamma rutiner - Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov
av stöd

Rutinerna för elever i svårigheter samt särskilt begåvade elever efterfrågas

162

8.4.1 Elever i svårigheter

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Beskriv nuläget
Varje enhet och rektor har egna rutiner med stöd av Matematikplan och
resukltatkonferens för att fånga upp dessa elever och goda rutiner kan delges i
Röda-trådengruppen och i kommunens specialpedagoggrupp.
Ange förändringar från starten
Se ovan
Nästa steg
Se till att arbetet utvecklas vidare. Ska beskrivas av rektor i kvalitetsdokumentation
för rektorsområdet.
8.4.2 Särskilt begåvade elever

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget
Se ovan
Ange förändringar från starten
Se ovan
Nästa steg
Se ovan
8.5 Gemensam syn - Höga förväntningar på alla elever och övriga

Här skiljs på Höga förväntningar på allaelever samt Höga förväntningar på övriga
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8.5.1 Höga förväntningar på alla elever

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Beskriv nuläget
Många i verksamheterna har omformulerat höga förväntningar till positiva
förväntningar pga att höga förväntningar gav utrymme för många tolkningar som
skapade stress och ibland för högt och fel ställda krav på elever.
Ange förändringar från starten
Se ovan
Nästa steg
Uteckla arbetet runt positiva förväntningar i enlighet med värdegrund och
kursplanemål.
8.5.2 Hög förväntningar på övriga

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Beskriv nuläget
Samtal bedrivs på olika nivåer gällande höga positiva förväntningar på alla led i
styrkedjan uppifrån och ner och nerifrån och upp. Mellan nivåerna sektorchef,
rektor, lärare benämns förväntningar i medarbetarsamtal och lönesamtal och visar
sig i lönesättning.
Ange förändringar från starten
Ett område som utvecklats.
Nästa steg
Ytterligare förbättringar enligt ovan.
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8.6 Gemensam syn - Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande

Lärarkompetens kan delas upp i olika områden. Här fokuseras på tre av dessa


Ämneskunskaper



Kunskap om kursplan och övriga styrdokument



Didaktik

Ange för varje stadium er uppfattning av läget inom dessa tre områden vid de två
olika tidpunkterna.
Beskriv nuläge, förändringar sedan starten, och nästa steg
8.6.1 Lågstadiet - Ämneskunskaper

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget inklusive andel undervisande lärare som har legitimation i matematik
för eleverna de undervisar
Klicka här för att ange text.
Ange förändringar från starten
Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.
8.6.2 Lågstadiet – Kunskap om kursplaner och övriga styrdokument

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget
Klicka här för att ange text.
Ange förändringar från starten
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Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.
8.6.3 Lågstadiet - Didaktik

Beskriv nuläget
Klicka här för att ange text.
Ange förändringar från starten
Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.
8.6.4 Mellanstadiet – Ämneskunskaper

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget inklusive andel undervisande lärare som har legitimation i matematik
för eleverna de undervisar
Klicka här för att ange text.
Ange förändringar från starten
Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.
8.6.5 Mellanstadiet – Kunskap om kursplaner och övriga styrdokument

Inte
tillfredställande
Utgångsläge

☐

Mycket
tillfredställande
☐

☐

☐

☐

☐
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Nuläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget
Klicka här för att ange text.
Ange förändringar från starten
Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.
8.6.6 Mellanstadiet - Didaktik

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget
Klicka här för att ange text.
Ange förändringar från starten
Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.
8.6.7 Högstadiet - Ämneskunskaper

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget inklusive andel undervisande lärare som har legitimation i matematik
för eleverna de undervisar
Klicka här för att ange text.
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Ange förändringar från starten
Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.
8.6.8 Högstadiet - Kunskap om kursplaner och övriga styrdokument

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget
Klicka här för att ange text.
Ange förändringar från starten
Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.
8.6.9 Högstadiet - Didaktik

Inte
tillfredställande

Mycket
tillfredställande

Utgångsläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget
Klicka här för att ange text.
Ange förändringar från starten
Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.

168

8.6.10 Lärarsamarbete kan ske på fyra olika nivåer

Ange i tabellen nedan vilken som var den mest typiska kulturen i er verksamhet när
satsningen påbörjades och vad som hänt fram till nu.
Samordnar
ingenting

Planerar
praktiska
saker

Planerar övergripande
undervisningsmoment

Planerar och
följer upp
lektioner
tillsammans

Utgångsläge

☐

☐

☐

☐

Nuläge

☐

☐

☐

☐

Beskriv nuläget
Klicka här för att ange text.
Ange förändringar från starten
Klicka här för att ange text.
Nästa steg
Klicka här för att ange text.

9 Avslutande frågor
9.1 Hur väl har deltagandet motsvarat det som beskrevs i inbjudan, PM 2012-01-19?

Inte alls

Helt och hållet

☐

☐

☐

☐

☒

☐

1

2

3

4

5

6

Kommentar:
Klicka här för att ange text.
9.2 Hur har det valda arbetssättet med arbetande nätverk upplevts?

Inte alls
givande

Mycket givande

☐

☐

☐

☐

☐

☒

1

2

3

4

5

6

Kommentera särskilt arbetssätt och organisation:
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Klicka här för att ange text.
9.3 Styrning och ledning.

”SKL vill bidra till att kommunerna utvecklar strukturer och arbetssätt som leder till
förbättrad matematikundervisning så att elevernas kunskaper ökar. Styrning och
ledning är centralt för att skapa förutsättningar för förändring till det bättre”
SKL:s PM 2012-01-19
SKL har valt tre områden och sex satser som kommunerna har prövat sin egen
styrning och ledning gentemot.
Gör er egen bedömning av hur viktiga var och en av dessa satser är för att nå en
förbättring av matematikundervisningen.
Gör också en bedömning av svårighetsgraden att uppfylla satsen.
Avsluta med kommentarer.
Bedöm satsens betydelse där 6 = mycket viktigt
1

2

3

4

5

6

Ledningsnivåerna är
sammanlänkade

☐

☐

☐

☐

☐

☒

Det finns en tydlig
uppdrags- och
rollfördelning

☐

☐

☐

☐

☐

☒

Höga förväntningar på
alla elever och övriga

☐

☐

☐

☐

☐

☒

Lärarnas kompentens
och samarbete är
avgörande

☐

☐

☐

☐

☐

☒

Det finns fungerande
rutiner för en
systematisk uppföljning
och återkoppling

☐

☐

☐

☐

☐

☒

Det finns fungerade
rutiner för att fånga upp
elever i behov av stöd

☐

☐

☐

☐

☐

☒

Bedöm svårigheten att uppfylla satsen där 6 = mycket svårt
1

2

3

4

5

6
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Ledningsnivåerna är
sammanlänkade

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Det finns en tydlig
uppdrags- och
rollfördelning

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Höga förväntningar på
alla elever och övriga

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Lärarnas kompentens
och samarbete är
avgörande

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Det finns fungerande
rutiner för en
systematisk uppföljning
och återkoppling

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Det finns fungerade
rutiner för att fånga upp
elever i behov av stöd

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Kommentarer till bedömningarna av vikt och svårighet:
Det är viktigt att det finns strukturer för detta arbete och att det finns en likvärdighet
i kommunen och mellan stadier.
Är det ytterligare någon sats som borde varit med?
Klicka här för att ange text.
9.4 Ange ett exempel på ett område ni tycker att ni lyckats utveckla under deltagandet i
satsningen.

Likvärdighet med avseende på mål och resultat samt analys och åtgärder för
förbättring.
9.5 Ange ett exempel på ett område där er kommun gärna delar med sig erfarenheter till
andra.

Arbetet med Matematikplan och strukturer för resultatuppföljning.
9.6 Vilken uppmärksamhet har ni fått genom deltagandet i SKL Matematik PISA 2015,
t.ex. studiebesök, media etc.

Munkedals kommun är den kommun som förbättrat resultaten mest sedan starten
och har därför uppmärksammats av andra kommuner i satsningen.
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§ 129

Dnr: Ks 2016-133

Svar på medborgarförslag – Ställplatser för husbilar
Lena och Gunnar Fredriksson, Torreby, föreslår i ett medborgarförslag att
ställplatser för husbilar anläggs i Örekilsparken.
Örekilsparken är möjlig och delvis lämplig som ställplats. Den är vackert
belägen, nära centrum, har lekplats och vissa fritidsaktiviteter samt mark möjlig
att göra i ordning.
I materialet som bifogas medborgarförslaget anges att en uppställningsplats för
50 fordon ger en god avkastning. En uppställningsplats kräver ca 70 m2
inklusive körytor, säkerhetsavstånd etc. För Munkedals del är en plats för ca 10
husbilar rimligare att ställa i ordning. För att erbjuda ”rätt” service bör platserna
ha elanslutning, möjlighet att fylla på vatten samt möjlighet att tömma tankar,
dvs va-anslutning.
Frågan om betalning är mer komplicerad vid få ställplatser eftersom automater
kostar ganska mycket per plats. Inledningsvis kan kostnadsfri uppställning vara
att föredra.
Kostnaderna bedöms till följande:
Grusad yta ca 700 m2
VA-ansl
Belysning
Elanslutning 25-50 tkr per stolpe
Övrigt
Totalt

350 tkr
400 tkr
60 tkr
250 tkr
140 tkr
1200 tkr

Om avgift ska tas ut (betalautomat och bom) tillkommer ca 200 tkr.
Driftskostnaderna uppgår till ca 30 tkr per år exklusive kapitalkostnader.
För att på ett enklare sätt och inledningsvis kunna ta emot 10 husbilar/
husvagnar m m behöver en uppställningsplats på ca 700 m2 iordningsställd
grusad yta inklusive framdragning av el (kostnad 600 tkr) samt avtal med
vägförening. På sikt, om satsningen blir en framgång, bör hela tillfartsvägen till
uppställningsplatsen asfalteras, området förses med vatten och avlopp,
tömningsmöjlighet för tankar samt belysning. Möjligheten att anordna ett enkelt
(säkert!!) bad i Örekilsälven bör utredas separat.
Kommunen bör inte vara driftsansvarig.
Beredning
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-06-15.
Medborgarförslag från Lena och Gunnar Fredriksson.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anläggandet av ställplatser prövas i
investeringsbudget för 2018.
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Yrkande
Maria Sundell (S) och Karl-Anders Andersson (C) yrkar att kommunstyrelsen ger
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med föreningar och företag hitta
alternativa ekonomiska lösningar, till exempel via LEADER.
Ordföranden frågar på framlagt yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller
yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med föreningar
och företag hitta alternativa ekonomiska lösningar, till exempel via LEADER.
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Kommunstyrelsen

Dnr: 2016-133

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Svar på medborgarförslag – Ställplatser för husbilar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anläggandet av ställplatser prövas i
investeringsbudget för 2018.
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning
Lena och Gunnar Fredriksson, Torreby, föreslår i ett medborgarförslag att ställplatser
för husbilar anläggs i Örekilsparken.
Örekilsparken är möjlig och delvis lämplig som ställplats. Den är vackert belägen,
nära centrum, har lekplats och vissa fritidsaktiviteter samt mark möjlig att göra i
ordning.
I materialet som bifogas förslaget anges att en uppställningsplats för 50 fordon ger
en god avkastning. En uppställningsplats kräver ca 70 m2 inklusive körytor,
säkerhetsavstånd etc. För Munkedals del är en plats för ca 10 husbilar rimligare att
ställa i ordning.
För att erbjuda ”rätt” service bör platserna ha elanslutning, möjlighet att fylla på
vatten samt möjlighet att tömma tankar, dvs va-anslutning.
Frågan om betalning är mer komplicerad vid få ställplatser eftersom automater
kostar ganska mycket per plats. Inledningsvis kan kostnadsfri uppställning vara att
föredra.
Kostnaderna bedöms till följande:
Grusad yta ca 700 m2
VA-ansl
Belysning
Elanslutning 25-50 tkr per stolpe
Övrigt
Totalt

350 tkr
400 tkr
60 tkr
250 tkr
140 tkr
1200 tkr

Om avgift ska tas ut (betalautomat och bom) tillkommer ca 200 tkr.
Driftskostnaderna uppgår till ca 30 tkr per år exkl kapitalkostnader.
För att på ett enklare sätt och inledningsvis kunna ta emot 10 husbilar/husvagnar
mm behöver en uppställningsplats på ca 700 m2 iordningsställd grusad yta inkl
framdragning av el (kostnad 600 tkr) samt avtal med vägförening.

174

På sikt, om satsningen blir en framgång, bör hela tillfartsvägen till
uppställningsplatsen asfalteras, området förses med vatten och avlopp,
tömningsmöjlighet för tankar samt belysning.
Möjligheten att anordna ett enkelt (säkert!!) bad i Örekilsälven bör utredas separat.
Kommunen bör inte vara driftsansvarig.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunal investering. Intäktsnivån är osäker vilket innebär årliga driftskostnader
för kommunen. Att anläggningen är liten innebär att föreningar/företag är begränsat
intresserade av att driva den.
Miljö
Fint läge.

Mats Tillander
S
Samhällsbyggnadschef
Beslutet expedieras till:

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Yttrande över förslag till beslut om strandskydd
Föreligger tjänsteskrivelse från kommunchefen och samhällsbyggnadschefen.
Ärendet är ej berett av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Handlingar
Tjänsteskrivelse från kommunchefen och samhällsbyggnadschefen 2016-08-23.
Länsstyrelsens föreläggande om yttrande över förslag till strandskydd 2016-07-15.
Länk till länsstyrelsens hemsida med kartor över berörda områden
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/strandskydd/Pages/strandskydd_oversyn.aspx
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2014-71

TJÄNSTESKRIVELSE

Yttrande över förslag till beslut om strandskydd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner detta yttrande och översänder det till Länsstyrelsen

Sammanfattning
Länsstyrelsen fattade i december 2014 beslut om nya gränser för strandskyddet
inom Munkedals kommun. Detta beslut överklagades av kommunen. I juni 2016
upphävde regeringen Länsstyrelsens beslut bl a med hänvisning till att fel lagrum
använts till stöd för förändringar. Länsstyrelsen fattade i juli 2016 ett nytt men
tillfälligt förordnande om strandskydd. Detta tillfälliga beslut gäller till januari 2017
men har överklagats av kommunen. Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag till
beslut som nu är ute på samråd.

Beskrivning av ärendet
I Sverige gäller strandskydd vid samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag.
Strandskyddet omfattar land och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid
normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen kan i det enskilda fallet besluta att utvidga
strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att
säkerställa förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden eller för att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tidigare reglerat strandskyddet i länet
genom särskilda beslut, för Munkedals kommun fattades detta beslut den 18 juni
1999. Enligt gränsdragningen på kartorna varierar strandskyddet med mellan 0-300
meter. För vissa områden innebär beslutet en inskränkning och för andra områden
en utvidgning av strandskyddet. Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsregler i
kraft som bl.a. innebär att efter den 31 december 2014 gäller utvidgat strandskydd
endast inom områden som har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen. Detta
innebär att de av Länsstyrelsen tidigare fattade besluten inte längre gäller i de delar
som avser utvidgat strandskydd.
Förslaget till nytt utvidgat strandskydd stämmer i huvudsak överens med tidigare
fattat beslut från 2014, strandskyddsgränsen är alltså oförändrad i det nya förslaget.
Det hade underlättat avsevärt i granskningen av denna remiss om det av
kartmaterialet framgick vad som är generellt strandskydd och vad som är utvidgat
strandskydd. Då skulle det tydligt framgå för allmänheten och myndigheter vilka
förändringar som föreslås inom generellt respektive utvidgat skyddsområde.
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Synpunkter
Kommunen har tidigare framfört att denna typ av beslut bör föregås av
samrådsmöten mellan kommunen och länsstyrelsen. Tyvärr har kommunen inte fått
gehör för ståndpunkt.
De föreslagna strandskyddsgränserna är fortfarande alldeles för generella (ofta
bågformade) och bristfälligt motiverade.
Kommunen har vid sin tidigare behandling av ärendet påtalat rimliga förändringar i
förslaget som innebär betydligt bättre anpassning till miljö och natur i Munkedals
kommun än Länsstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen vill att länsstyrelsen fastställer hittillsvarande strandskyddslinje
(1999 års beslut). Länsstyrelsen och kommunen tar därefter upp en diskussion
gällande utökning av strandskyddet (samråd) på specifika områden, och
specificerar motiven för utökningen, samt en diskussion gällande möjligheten till
upphävande av strandskydd på andra områden. Det bör poängteras att
Länsstyrelsen inte motiverat utökningen av strandskyddet särskilt tydligt.
Kommunstyrelsen ser inget behov av utökning av strandskyddet från 100 m till 200
m längs Örekilsälven och insjöar.
Till ovanstående läggs en begäran att, för att skapa likhet inför lagen, samtliga
befintliga fastigheter vilka är bebyggda för bostadsändamål, och vilka har en
landareal av högst 3000 m², specifikt på kartorna undantas från
strandskyddsförordnande. Samma gäller för beviljade bygglov och
förhandsbesked under respektive besluts giltighetstid.
Det borde vara självklart att bebyggda tomter etc undantas från utökat strandskydd.
Det stora exploateringstryck som Länsstyrelsen anser råder finns inte.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Det föreslagna beslutet riskerar att få negativa ekonomiska konsekvenser för
enskilda fastighetsägare. Om beslut fattas enligt förslaget får det negativa effekter
på kommunens utveckling.
Miljö
De miljövärden som Länsstyrelsen säger sig vilja värna kan värnas även med mindre
omfattande men mer ”pricksäkra” gränser.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Naturavdelningen
John Dagobert
Landskapsarkitekt
010-22 45 177

Förslag till beslut om strandskyddsområden i Munkedals kommun
Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Avsikten är
enligt regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddet och
landsbygdsutvecklingen att Länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat
strandskydd. Länsstyrelsens tog den 1 december 2014 beslut om utvidgat
strandskydd i Munkedals kommun (dnr 511-37764-2012). Regeringen
upphävde Länsstyrelsens beslut den 9 juni 2016 och återförvisade ärendet
för ny behandling.
Länsstyrelsens förslag till nytt beslut om strandskyddsområden i Munkedals
kommun översändes härmed för tillfälle till ytterligare synpunkter senast
den 23 september 2016.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Eva Olsen
John Dagobert
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Naturavdelningen
John Dagobert
Landskapsarkitekt
010-22 45 177

Enligt sändlista

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om
strandskydd
Länsstyrelsen har upprättat förnyat förslag till beslut om utvidgningar av
strandskyddsområden samt förändringar i det generella strandskyddet i
Munkedals kommun.
Länsstyrelsen förelägger härmed, enligt 24 § Förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till
marken att yttra sig över förslaget senast den 23 september 2016.
Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 49 § delgivningslagen
(2010:1932), att delgivning av föreläggandet skall ske genom kungörelse.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Eva Olsen
John Dagobert
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Naturavdelningen
John Dagobert
Landskapsarkitekt

Enligt sändlista

Förslag till förordnande om strandskydd i
Munkedals kommun

Innehåll
Förslag till beslut
Redogörelse för ärendet
Tidigare inkomna yttranden
Skälen för förslag till beslut
Upplysningar

Bilagor
Bilaga 1. Kartor och läsanvisning
Bilaga 2. Sändlista
Bilaga 3. Redogörelse för tidigare samråd
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Förslag till beslut
A. Förslag till beslut utvidgat strandskydd
Länsstyrelsen överväger att förordna, enligt 7 kap. 14 § miljöbalken
(1998:808), att den kust samt de sjöar och vattendrag som anges nedan ska
omfattas av utvidgat strandskydd. Strandskyddet avses omfatta land- och
vattenområdet intill det angivna avståndet från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd, detta gäller även från strandlinjen för öar.
Utvidgat strandskyddsområde 100-300 meter
Kuststräckan
Utvidgat strandskyddsområde 100-200 meter
Löv
Alnässjön
Aspen - östra sidan, enligt karta
Malevattnet
Metsjö (ligger i Uddevalla)
Björid damm
Mjövattenssjön
Blötevatten
Munkedalsälven (mellan Viksjön
Bullaresjön S
och Björid damm)
Fisklös
Smedvattnet
Grunnebosjön
Sälesjön (i gräns mot Tanum)
Harkerudssjön
Säveleken
Holmelöken (i gräns mot Tanum)
Trehörnesjön (i gräns mot Tanum)
Holmesjön
Trästickeln Nedre
Holmevatten L
Trästickeln Övre (i gräns mot
Holmevatten St.
Uddevalla)
Holmevattnet (Herrestadsfjället)
Tåsteröds stora vatten (i gräns
Hornboresjön
mot Sotenäs och Tanum)
Kasebosjön
Vassbotten
Klevvattnet
Viksjön
Kornsjön S (inkl Lökevattnet)
Örekilsälven - mellan Kärnsjön
Kvarnesjön
och Munkedals tätort
Kärnsjön
Långevatten
I vissa områden har anpassning av strandskyddets utbredning gjorts.
Strandskyddsgränsen har då anpassats så att den istället för att gå ända ut till
300 eller 200 meter från stranden följer vägar, järnvägar, befintlig
bebyggelse m.m. inom 100-300 respektive 100-200 meter från strandlinjen.
Dessa gränser gäller som beslutsgräns enligt strandskyddsområdets
redovisade utsträckning i bilaga 1.1-1.39.
B. Förslag till beslut generellt strandskydd
Länsstyrelsen överväger att förordna att anpassade strandskyddsgränser
enligt bifogade kartor ska gälla inom det generella strandskyddet. Beslutet
medför både minskningar och utökningar av det skyddade området jämfört
med tidigare enligt kartor i bilaga 1.1-1.39.
I de områden strandskyddet nu avses att utökas genom detta beslut upphävs
Länsstyrelsens tidigare beslut från den 18 juni 1999 om
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strandskyddsområden i Munkedals kommun. Detta avser de områden inom
100 meter från strandlinjen där strandskyddet enligt tidigare beslut
upphävts. Strandskydd återinträder intill den beslutsgräns som anges i detta
beslut, upp till 100 m från strandlinjen.
Länsstyrelsen överväger att upphäva därför dessa delar av
strandskyddsområdet, där strandskyddet har förlorat sin betydelse på grund
av befintlig exploateringar, enligt kartor i bilaga 1.1-1.39 med stöd av 7 kap.
18 § p 1 miljöbalken.

Redogörelse för ärendet
I Sverige gäller strandskydd vid samtliga stränder vid havet, insjöar och
vattendrag. Strandskyddet omfattar land och vattenområdet intill 100 meter
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
Länsstyrelsen kan i det enskilda fallet besluta att utvidga
strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs
för att säkerställa förutsättningar för allemansrättslig tillgång till
strandområden eller för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län (tidigare Göteborgs och Bohus län) har
tidigare reglerat strandskyddet i länet genom särskilda beslut, ett per
kommun. För Munkedals kommun fattades detta beslut den 18 juni 1999.
Beslutet innebär bl.a. att utbredningen av strandskyddet framgår av till
beslutet bifogade kartor. Enligt gränsdragningen på kartorna varierar
strandskyddet med mellan 0-300 meter. För vissa områden innebär beslutet
en inskränkning och för andra områden en utvidgning av strandskyddet.
Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsregler i kraft som bl.a. innebär att
efter den 31 december 2014 gäller utvidgat strandskydd endast inom
områden som har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen. Detta
innebär att de av Länsstyrelsen tidigare fattade besluten inte längre gäller i
de delar som avser utvidgat strandskydd.
Mot bakgrund av de nya strandskyddsreglerna har Länsstyrelsen gjort en
översyn över kommunens strandskydd och den 1 december 2014 fattat ett
nytt beslut om bl.a. utvidgat strandskydd inom Munkdals kommun. Beslutet
överklagades till regeringen som i beslut den 9 juni 2016 beslöt att upphäva
Länsstyrelsens beslut och återförvisa ärendet till Länsstyrelsen för förnyad
behandling. I sitt beslut anför regeringen bl.a. att Länsstyrelsen i beslutet om
utvidgat strandskydd även reglerat områden innanför det generella
strandskyddet och att fel lagrum använts till stöd för dessa förändringar.
Efter regeringens upphävande av Länsstyrelsens beslut gällde högst 100
meter strandskydd längs kusten samt kring alla sjöar och vattendrag inom
Munkedals kommun.
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För att värna om strandområdenas värden för friluftslivet samt för djur- och
växtlivet fattade Länsstyrelsen den 15 juli 2016 ett tillfälligt förordnande om
strandskydd i Munkedals kommun. Det tillfälliga beslutet gäller fram till
den 14 januari 2017.

Tidigare inkomna yttranden
Munkedals kommun anser att samtliga bebyggda fastigheter och
huvudbyggnader inom utvidgat strandskydd ska undantas, och att enhetliga
regler för huvudbyggnadernas hemfridszoner behövs. Kommunen anför
vidare att befintliga rådande strandskyddsgränsen vid föreslagna
utvidgningar till 200 och 300 m kan ligga kvar, att framtida bostads- och
verksamhetsområden i ÖP ska undantas, att anpassningar ska göras till
pågående detaljplaner och att en övergångsbestämmelse ska tillämpas
gällande meddelade förhandsbesked och bygglov. Kommunen anser även att
det inte finns något behov av att utvidga strandskyddet från 100 till 200 m
kring Örekilsälven.
Bohusläns museum upplever att det saknas ett kulturmiljöperspektiv i
genomgången av områden där strandskyddet föreslås utökas. I många fall
finns en nära koppling mellan kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv.
Företagarna Västra Götaland samt Bohusläns skärgårdsråd anför att
förslaget om utvidgat strandskydd är hämmande för utvecklingen.
Kustrelaterade verksamheter och besöksnäring måste få utvecklas.
LRF menar att jordbruksverksamhet fyller en viktig funktion i det öppna
landskapet, och att den inte ska begränsas. Kritik har även framförts mot att
utvidgningen av strandskyddet är för generell. Även samrådsprocessen
ifrågasätts, där man anser att informationen kring remissen har varit för
dålig. Kungörelsedelgivning kan inte anses vara acceptabelt förfarande.
LRF och Företagarna Västra Götaland anser att 100 m strandskydd i de allra
flesta fall är fullt tillräckligt för att säkra strandskyddets syften.
Det har även kommit in många yttranden från privatpersoner samt från
Naturskyddsföreningen i Lysekil/Munkedal och Strandskyddarna som anser
att Länsstyrelsens förslag är bra, och att det är viktigt att långsiktigt värna
strandområden för allmänheten och för djur och växter.
Flera privatpersoner samt Naturskyddsföreningen i Lysekil/Munkedal och
Strandskyddarna anser att strandskyddet bör utvidgas vid Gårvik och
Bergsvik till att följa Gullmarens naturvårdsområde och riksintressegränser.
Strandskyddarna anför att strandskyddet vid Kärnsjön bör utvidgas till 300
m till följd av de höga värdena samt närheten till tätorter. LEVA i Lysekil
anför att strandskyddet inte ska avgränsas närmare sjön än 200 m samt att
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framtida fysisk planering behöver ta hänsyn till vattenskyddsföreskrifterna
för området.

Skälen för Länsstyrelsens förslag till beslut
Bestämmelser
Strandskydd omfattar normalt land- och vattenområden intill 100 meter från
strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara goda livsvillkor på
land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap. 13-14 § miljöbalken).
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett
område om det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften (7 kap. 18 p 1 § miljöbalken).
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet också besluta att utvidga
strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs
för att säkerställa något av strandskyddets syften. Ett beslut att utvidga
strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas (7 kap.
14 § miljöbalken).
Av förarbeten till de nya strandskyddsreglerna som trädde i kraft den 1 juli
2009 (prop. 2008/09:119 s. 99) framgår att de nya bestämmelserna i
miljöbalken utgör en skärpning av kravet för att utvidga det område som
omfattas av strandskydd. En utvidgning får ske om det behövs för att
säkerställa något av strandskyddets syften. Avsikten är att det ska finnas ett
tydligt och långsiktigt behov av ett utvidgat strandskydd. Ett beslut om
utvidgat strandskydd behöver grundas på hänsyn till berörda områdens
värden samt till nuvarande och förväntade behov av tillgängliga
strandområden. Enligt propositionen kan beslutet om utvidgat
strandskyddsområde komma att avse:
1. Områden som omfattas av annat områdesskydd, till exempel
naturreservat, som inte innebär samma skydd för strandområden som
bestämmelserna om strandskydd,
2. riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2-8
§§, som är relevanta för strandskyddet,
3. kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse
på grund av exploatering,
4. grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna,
5. välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att
bli det och som riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud,
6. tätortsnära strövområden, eller
7. ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat
områdesskydd.
Enligt 24 § 6 punkten förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. ska remiss av förslag till beslut om utvidgning av
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strandskyddsområdet enligt 7 kap. 14 § miljöbalken ske under förutsättning
av att beslutet gäller för en längre period än sex månader.
Allmänna överväganden
Länsstyrelsen har granskat strandområdena i sin helhet och bedömt i vilka
områden:
• strandskyddet behöver utvidgas till 200 eller 300 meter,
• strandskyddet behöver utvidgas, men det finns en yttre gräns i form av
bebyggelse, väg eller järnväg där en utvidgning av strandskyddet i
området inom eller bakom etableringen inte bidrar till att säkerställa
något av strandskyddets syften (alltså en utvidgning mellan 100 och 300
meter som begränsas av bebyggelse, väg eller järnväg),
• tidigare beslut om att upphäva generellt strandskyddsområde, inom 100
meter från strandlinjen, bör ligga kvar (områden som Länsstyrelsen
bedömer fortfarande saknar värde för att tillgodose strandskyddets
syften),
• tidigare beslut om att upphäva generellt strandskyddsområde bör
upphävas (områden där Länsstyrelsen idag gör en annan bedömning av
områdets värde för att tillgodose strandskyddets syften, bl.a. med hänsyn
till det alltjämt ökande bebyggelsetrycket). I dessa områden kan
strandskyddsområdet enligt detta beslut utökas eller minskas.
För att minska mängden framtida prövningar av dispenser framför allt för
kommunerna har Länsstyrelsen även tagit ställning till områden som t.ex.
etablerade tomter inom strandskyddsområdet. Länsstyrelsen har undantagit
dessa i de områden dels där generellt strandskydd återinträder genom att
gamla gränser flyttas och dels där strandskydd införs genom beslut om
utvidgning.
Ett av strandskyddets syften är att säkra strandområden så att de förblir
tillgängliga enligt de grunder som gäller för allemansrätten. Skyddet baseras
på uppfattningen att stränderna är en av de mest värdefulla tillgångarna för
friluftslivet i dess olika former. Strandskyddet ska långsiktigt möjliggöra för
människor att nu och i framtiden fritt kunna ströva utmed stränderna, att
vistas där, att bada eller att bara njuta av den naturupplevelse som mötet
med vattnet ger, antingen det gäller havet, insjön eller något vattendrag.
Strandskyddet utgör dessutom en väsentlig del av säkerställandet av
riksintressen för naturvård, friluftsliv och fiske enligt 3 kap. miljöbalken.
I översynen har Länsstyrelsen identifierat de strandområden som har särskilt
höga värden för friluftslivet och växt- och djurlivet längs kusten samt kring
sjöar och vattendrag. Dessa områden bör omfattas av ett utvidgat
strandskydd upp till 300 meter för att förhindra att de exploateras och
förlorar sina värden. Tillkommande exploatering, även om den sker utanför
hundrameterzonen, riskerar att bland annat skada ett områdes orördhet och
upplevelsevärden eller dess biologiska värden och därmed dess värden för
friluftslivet och växt- och djurlivet.
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Områdesskydd som naturreservat, kulturreservat, Natura 2000-områden,
nationalparker, djur- och växtskyddsområden, naturminnen och
landskapsbildsskydd är tydliga indikationer på områden med stor betydelse
för strandskyddets syften. Länsstyrelsen anser att dessa områden har så höga
värden för friluftslivet och växt- och djurlivet att ett utvidgat strandskydd
krävs för att säkerställa syftena.
Enligt Länsstyrelsens mening är områden som har pekats ut som
riksintressen för naturvård eller friluftsliv enligt 3 kap. eller omfattas av
geografiska bestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken på grund av höga naturoch rekreationsvärden värdefulla för strandskyddets syften.
I Länsstyrelsens underlagsmaterial för beslutet ingår också olika
inventeringar och klassningar av värdefull natur. Inventeringarna omfattar
områden med värdefulla lövskogar, värdefulla vattendrag och våtmarker,
nyckelbiotoper, skyddsvärda träd, ängs- och betesmarker, samt värdefulla
odlingslandskap. Vad det gäller de delar av kusten samt de sjöar och
vattendrag som har strandområden som omfattas av ovanstående
inventeringar har Länsstyrelsen gjort en bedömning från fall till fall av dessa
naturvärdens omfattning och betydelse för strandskyddets syften.
Länsstyrelsen bedömer att områden med höga upplevelsevärden är viktiga
att bevara för allmänheten eftersom det finns ett behov av tillgängliga
strandnära sådana nu och i framtiden. Stockholms Regionplane- och
trafikkontor har gjort flera utredningar om hur man kan mäta kvaliteter i
frilufts- och rekreationsområden (bl.a. Regionplane- och trafikkontoret
rapport ”Nacka-Värmdökilen, Upplevelsevärden i Stockholmsregionens
gröna kilar” 5:2004). Enligt dessa utredningar är det vanligaste önskemålet
med att vistas i naturen att uppleva lugn och ro. Områdena ska gärna ha god
tillgänglighet, vara stora, tysta och erbjuda variation och omväxling. För att
uppleva värden som exempelvis orördhet och skogskänsla krävs att
avståndet till störande exploateringar är mellan 200 och 300 meter.
Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att större sammanhängande
strandnära områden med höga upplevelsevärden, utan påverkan från
närliggande bebyggelse, omfattas av utvidgat strandskydd, så att de inte
exploateras på ett sätt som hotar det långsiktiga säkerställandet av
strandskyddets syften i dessa områden.
I närheten av tätorter eller områden med sammanhållen bebyggelse är
trycket att utnyttja kvarvarande obebyggda områden särskilt stort om de
ligger strandnära. Här är också efterfrågan på tätortsnära
rekreationsområden hög, eftersom det bor många människor på samma
plats. Strandnära obebyggda områden i dessa lägen har därmed ett särskilt
stort värde utifrån strandskyddets syften. Länsstyrelsen bedömer därför att
det vid kuststräckor, sjöar och vattendrag med dokumenterade värden är av
särskild vikt att det finns utvidgade strandskyddsområden intill och mellan
tätorter och sammanhållen bebyggelse. Särskilt viktigt är detta i anslutning
till platser som utgör populära turistmål.
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För såväl djurlivet som allmänhetens rekreationsupplevelser kan det även
finnas stora värden i större områden med ett antal sjöar och/eller sjösystem
som ligger tätt och där det finns möjlighet att röra sig fritt mellan sjöarna.
Ett sådant område är Kynnefjäll, beläget på gränsen mellan kommunerna
Tanum och Munkedal. Kynnefjällsområdet är det mest orörda av Bohusläns
höglänta inlandsområden, med en storslagen landskapsbild, och hyser höga
värden för såväl friluftslivet som för växt- och djurlivet. Området består till
stor del av gles hällmarkstallskog och myrkomplex med höga naturvärden.
Fågellivet är rikt, med förekomst av flera arter som är närmast unika för
länet. Genom området rinner även Kynne älv, med flera forsar och fall. Här
finns arter som havsöring, lax och flodpärlmussla. Området är i sin helhet
utpekat som riksintresse för både naturvården och friluftslivet enligt 3 kap. 6
§ miljöbalken. Delar av området utgör även naturreservat, Natura 2000område och landskapsbildsskyddsområde. Det är av stor vikt att områdets
orördhet, upplevelsevärden och värden för det rörliga friluftslivet värnas.
Många av de värden som beskrivs ovan handlar om vikten av att bevara
större sammanhängande områden tillgängliga för såväl allmänheten som
växt- och djurlivet nu och i framtiden. Såväl upplevelsevärdena som
värdena av oexploaterade områden för växt- och djurlivet skadas om
områdena fragmenteras. Länsstyrelsen ser därför sammantaget starka skäl
till att besluta om utvidgade strandskyddsområden som har en betydande
storlek och inte delas upp i mindre områden eftersom de då tappar i värde.
I vissa delar är stränderna så flacka att marken där under delar av året ligger
under vatten och tillgängligheten för allmänheten därför är tidvis begränsad.
Exploatering utanför hundrameterzonen skulle här ytterligare begränsa
allmänhetens tillgång till strandområdet. Länsstyrelsen bedömer att ett
utvidgat strandskydd i dessa områden är nödvändigt för att säkerställa
allmänhetens tillgång till strandområdena.
Strandskyddets utformning
De tidigare gällande strandskyddsgränserna i Munkedals kommun
härstammar till stor del från 1975. I Länsstyrelsens beslut från den 18 juni
1999 genomfördes vissa ändringar av den ursprungliga gränsen, där gränsen
bland annat bättre anpassades till befintliga bebyggelsegrupper med mera.
Även områden inom det generella strandskyddet som antingen redan
bebyggts eller i vissa fall som planerades bebyggas undantogs.
Strandskyddsgränserna utgjordes tidigare av beslutsgränser på kartor som
har ritats i skala 1:10 000. Detta innebar att strandskyddsgränserna inte
alltid var utformade så att de fullt ut svarade mot syftet med en anpassad
gräns. De i kartan tidigare fastlagda beslutsgränserna innebar även att
gränserna inte förändrades om strandlinjen försköts.
Det föreliggande beslutet innebär istället att strandskyddsgränsen som
grundregel anges på ett fast avstånd, 100, 200 eller 300 meter, från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Resultatet blir en mer
konsekvent strandskyddsgräns, som slår vakt om viktiga passager, och som
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stämmer överens med strandskyddets utformning i övriga delar av länet och
landet. Kartorna som hör till detta beslut illustrerar strandskyddets
utbredning i dagsläget, med utgångspunkt från den strandlinje som
Länsstyrelsen bedömt gälla för normalt medelvattenstånd. De flesta av de
anpassningar som gjorts i tidigare beslut, vad gäller bebyggelse, vägar med
mera, finns dock kvar även om de har gjorts mer detaljerade. Även nya
anpassningar har gjorts. I dessa specialfall fungerar gränsen även
fortsättningsvis som fastlagd beslutsgräns.
Strandskyddets omfattning
Strandskyddsområdet får utvidgas så mycket som är nödvändigt för att
säkerställa syftena med strandskyddet, dock högst till 300 meter från
strandlinjen. I de flesta särskilt värdefulla strandområden bedömer
Länsstyrelsen att ett utvidgat skydd om 200 meter är tillräckligt för att
säkerställa skyddets syften. Utvidgat strandskydd om 300 meter bör dock
kunna gälla vid kusten, stora sjöar, sjöar nära tätorter samt sjöar med andra
synnerligen höga värden för växt- och djurliv och/eller friluftsliv.
I vattenområdet är de biologiska värdena generellt som högst i områden som
ligger grundare än 6 meters djup. Vad gäller exploateringstryck så har
Länsstyrelsen de senaste åren sett ett ökande intresse för olika typer av
exploateringar i/på vattnet, t.ex. fisk- och musselodlingar. Den typen av
exploateringar hindrar allmänheten från att färdas fritt i/på vattnet. Den
påverkar även strandområdenas upplevelsevärden negativt. Länsstyrelsen
anser därför att strandområden med höga värden för strandskyddets syften
ska omfattas av utvidgat strandskydd även ut över vattenområdet.
Länsstyrelsen anser att det i vissa fall är motiverat att anpassa
strandskyddsgränsen efter befintliga bebyggelsegrupper och större vägar
och järnvägar som är svåra att passera. Områden som omfattas av tät
bebyggelse, samt områden som skärs av från strandområdet av stora och
trafikerade vägar och järnvägar har ofta ett begränsat värde för
strandskyddets syften, och bör därför inte omfattas av utvidgat strandskydd.
I områden med hög bebyggelsegrad och högt exploateringstryck kan dock
ett sådant område fungera som en grön kil för tillgänglighet och växt och
djurliv och därmed vara mycket värdefullt för strandskyddets syften. Därför
måste en bedömning göras i varje enskilt fall.
I särskilda fall finns det även inom det generella strandskyddet anledning att
göra sådana anpassningar. Med anledning av närheten till vattnet och
eventuellt tillkommande bebyggelses privatiserande effekt på kringliggande
områden bör dock sådana anpassningar göras mycket restriktivt.
Strandlinjen
Strandskydd räknas från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I
kartorna som bifogas beslutet används en strandlinje från Lantmäteriets
fastighetskartas marklinjeskikt från den 21 oktober 2010. Strandlinjen i det
skiktet utgör Lantmäteriets tolkning av var strandlinjen går vid normalt
medelvattenstånd.
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Miljömål
Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål som ska leda vår
strävan att nå en ekologiskt hållbar utveckling. Utvidgningen av
strandskyddsområden enligt ovanstående förslag berör miljömålen:
• ”Levande sjöar och vattendrag”, som bland annat innebär att sjöars,
stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser
och friluftsliv ska värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt,
• ”Ett rikt växt- och djurliv”, som bland annat innebär att arternas
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner ska värnas.
• ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” som bland annat innebär
att kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och
annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot
ingrepp och andra störningar.
För att uppnå dessa mål är det många gånger angeläget att begränsa
exploatering i närheten av sjöar, vattendrag och hav. Det kan även vara
nödvändigt för att inte bryta mot en miljökvalitetsnorm eller för att
motverka att vattnet uppnår god ekologisk status.
Berörda områdens värden
Kuststräckan (bilaga 1.1-1.5, 1.8 och 1.13)
Munkedals kommun har kust mot Gullmarsfjorden, som sträcker sig in från
västerhavet. Fjordlandskapet är varierande och naturskönt, och hyser höga
värden för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet.
Fjorden i sig har mycket höga biologiska värden. Grunda vikar och
ålgräsängar är viktiga uppväxtplatser för fisk och skaldjur, och fågellivet är
rikt i och kring fjorden. Stränderna består omväxlande av sandstränder,
strandängar, odlingsmarker och branta klippstup. Här finns också
skogsområden med höga naturvärden.
Fjorden med strandområden attraherar bland annat ett stort antal fritidsbåtar,
och området används även för bad, kanoting och fritidsfiske. Även vandring
och strövning är populärt i området, och det finns många fina utsiktpunkter
kring fjorden. Det finns även gott om anordningar för friluftsverksamhet,
såsom vandrarhem, campingplatser, båtuthyrning, naturhamnar och marinor.
Kustområdet i Bohuslän är ett av de mest frekventerade friluftsområdena i
landet, och drar till sig en ökande mängd turister, fritidsboende och andra
besökare. Området utgör ett betydande mål även för internationell turism.
Exploateringstrycket är mycket hårt i området. Bohuskusten klassas som
högexploaterad och enligt Statistiska centralbyrån har det strandnära
byggandet vid Bohuskusten ökat under de senaste åren (se scb.se; Bebyggd
mark i strandskyddsområden). Redan idag är delar av kuststräckan
exploaterad i hög grad, vilket har lett till att allmänhetens tillgång till

198

strandområden har begränsats. I vissa områden är det idag inte möjligt för
allmänheten att ta sig fram till vattnet. Såväl växt- och djurliv som
upplevelsevärden och övriga värden för besöksnäringen hotas av den
ökande exploateringen och privatiseringen av strandområden.
Munkedals kustzon utgörs av strandområdena kring Saltkällefjorden och
Färlevfjorden, som är de inre delarna av Gullmarsfjorden. Området är i sin
helhet utpekat som riksintresse för både naturvård och friluftsliv (enligt 3
kap. 6 § miljöbalken). Området ingår också i ett större område som omfattas
av geografiska bestämmelser enligt 4 kap. 4 § miljöbalken, där särskilda
restriktioner mot ny exploatering råder. Gullmarsfjorden med
strandområden är även utpekat som Natura 2000-område samt utgör
naturvårdsområde, till följd av dess höga natur- och friluftsvärden.
Strandområdena vid kusten i Munkedals kommun har en hög
exploateringsgrad. Enligt rapporten Exploatering i kustzonen 2013,
Rapportserie nr 2/2014 (Länsstyrelserna) har kommunen en
exploateringsgrad på 30 % inom 100 meter strandzon och 28 % inom 300
meter strandzon.
Länsstyrelsens bedömning
Kustzonen hyser unika värden för såväl växt- och djurlivet som för det
rörliga friluftslivet. Exploateringstrycket är fortsatt mycket högt i hela
området, och förväntas öka ytterligare med en ökande turism. Den höga
bebyggelsegraden innebär att de flesta av de områden som idag fortfarande
är oexploaterade fungerar som gröna kilar för allmänhet och växt- och
djurliv, och är därmed särskilt värdefulla.
Många av värdena som finns längs kusten är beroende av att området som
helhet bevaras. Exploatering av mindre markområden som synes vara
mindre värdefulla i dagsläget leder på sikt till en betydande fragmentering
av strandområdet som påverkar både allemansrättslig tillgång och växt- och
djurlivet i strandområdet. Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att
stora sammanhängande områden bevaras och ett maximalt utvidgat
strandskydd på 300 meter är då motiverat.
I de områden där Länsstyrelsen i detta arbete konstaterat att ett utvidgat
strandskydd behövs för att säkerställa strandskyddets syften, anser
Länsstyrelsen vidare att det finns skäl till att upphäva det tidigare beslutet
från den 18 juni 1999, om beslutet i det aktuella området avsåg ett
upphävande av generellt strandskydd. Detta för att strandskyddet i det
aktuella området ska gälla utan avbrott från strandlinjen och in till angiven
utvidgning.
Länsstyrelsen anser att det i vissa lägen krävs en justering av det generella
strandskyddets utbredning så att det skyddar hela den yta som är
allemansrättsligt tillgänglig. I de fall som här avses upphävs det gamla
beslutet och strandskyddsområdet utvidgas fram till en befintlig
bebyggelsegrupp eller väg, som är av sådan dignitet att området bakom den
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uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, enligt
bifogade kartor.
I områden med tät bebyggelse har strandskyddet ofta förlorat i värde till
följd av bebyggelsen. Ett utvidgat strandskydd är sällan motiverat här. I
sådana områden är lämpligt att använda bebyggelsegränsen som
avgränsning för det utvidgade strandskyddet. Detsamma gäller för större
vägar, som fungerar som en barriär i landskapet och gör det svårt att ta sig
fram till vattnet, samt vissa verksamhetsområden. Länsstyrelsen har inom
området anpassat det utvidgade strandskyddet till befintlig bebyggelse,
vägar och järnvägar, i enlighet med bilagda kartor, i de lägen då området
bakom dessa etableringar inte behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften.
I vissa områden inom det generella strandskyddet, i anslutning till områden
som sedan tidigare undantagits från strandskydd, är marken så exploaterad
att strandskyddet helt förlorat sitt värde. Här anser Länsstyrelsen att det
finns anledning att justera strandskyddsgränsen och upphäva begränsade
delar av det generella strandskyddet i enlighet med bilagda kartor, då
områdena uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften.
Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att exploatering vid kusten, inom
och utanför hundrameterzonen, medför negativ påverkan på växt- och
djurlivet, upplevelsevärdena samt möjligheterna till rörligt friluftsliv i
området. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd upp till 300
meter är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i
kustzonen och bevara de områden som ännu inte har tagits i anspråk för
bebyggelse.
Sjöar på Herrestadsfjället (bilaga 1.6, 1.7, 1.9-1.11 och 1.14-1.18)
Värdebeskrivning
Herrestadsfjället är en vidsträckt höjdplatå belägen på gränsen mellan
kommunerna Munkedal, Uddevalla och Färgelanda. Området har en
imponerande landskapsbild, med en omväxlande terräng med sjöar, berg
och skogar med höga värden för såväl friluftsliv som för växt- och djurliv.
Området används populärt för vandring och turskidåkning, samt bär- och
svampplockning, bad och fritidsfiske. Vattensystemet kring Viksjön är
populärt för kanoting. Bohusleden går genom området.
De flesta sjöar i området är näringsfattiga klarvattensjöar. I och kring
sjöarna finns en rik fågelfauna.
Området har i sin helhet pekats ut som riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6 §
miljöbalken). En stor del av området, beläget i Uddevalla kommun, utgör
även naturreservat. Ytterligare några mindre områden utgör naturreservat
respektive landskapsbildsskyddsområde. Det är av stor vikt att områdets
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naturvärden, upplevelsevärden och övriga värden för det rörliga friluftslivet
värnas.
Sjöar inom området
De sjöar och vattendrag som ligger inom området är Övre och Nedre
Trästickeln, Mjövattenssjön, Holmevattnet, Holmesjön, Metsjö, Viksjön,
Munkedalsälven (mellan Viksjön och Björid damm), Vassbotten och Björid
damm. Metsjö är belägen i Uddevalla kommun, men strandskyddsområdet
sträcker sig in i Munkedals kommun.
Länsstyrelsens bedömning
Hela området, med sjöar och strandområden, har mycket höga värden för
såväl allmänhetens friluftsliv som för växt- och djurlivet och bör skyddas
mot olika former av exploatering och ingrepp som kan påverka miljön och
upplevelsevärdena. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till
200 meter kring ovanstående sjöar är nödvändigt för att långsiktigt
säkerställa strandskyddets syften i området.
För Mjövattenssjön, Holmevattnet, Viksjön, Munkedalsälven, Vassbotten
och Björid damm har Länsstyrelsen bedömt att det är lämpligt att anpassa
det utvidgade strandskyddsområdets utbredning med anledning av befintlig
bebyggelse, vägar eller järnvägar, i enlighet med bilagda kartor, då området
bakom dessa etableringar saknar betydelse för att säkerställa något av
strandskyddets syften.
För Mjövattenssjön, Holmevattnet, Viksjön, Munkedalsälven, Vassbotten
Övre och Nedre Trästickeln, Holmesjön och Björid damm gäller att i de
områden där Länsstyrelsen i detta arbete konstaterat att ett utvidgat
strandskydd behövs för att säkerställa strandskyddets syften, anser
Länsstyrelsen vidare att det finns skäl till att upphäva det tidigare beslutet
från den 18 juni 1999, om beslutet i det aktuella området avsåg ett
upphävande av generellt strandskydd. Detta för att strandskyddet i det
aktuella området ska gälla utan avbrott från strandlinjen och in till angiven
utvidgning.
Länsstyrelsen anser att det i vissa lägen vid Mjövattenssjön,
Munkedalsälven, Vassbotten och Björid damm krävs en justering av det
generella strandskyddets utbredning så att det skyddar hela den yta som är
allemansrättsligt tillgänglig. I de fall som här avses upphävs det gamla
beslutet och strandskyddsområdet utvidgas fram till en befintlig
bebyggelsegrupp eller väg, som är av sådan dignitet att området bakom den
uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, enligt
bifogade kartor.
I vissa områden inom det generella strandskyddet, i anslutning till områden
som sedan tidigare undantagits från strandskydd, är marken så exploaterad
att strandskyddet helt förlorat sitt värde. Länsstyrelsen att det vid Viksjön
och Björid damm finns anledning att justera strandskyddsgränsen och
upphäva begränsade delar av det generella strandskyddet i enlighet med
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bilagda kartor, då området uppenbart saknar betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften.
För strandskyddsområdet kring Metsjö inom Munkedals kommun har inga
anpassningar av det utvidgade strandskyddet gjorts. Det generella
strandskyddet kring sjön påverkas inte av detta beslut.
Södra Bullaresjön (bilaga 1.27-1.29)
Värdebeskrivning
Södra Bullaresjön gränsar till Tanums kommun och uppfyller en lång
sprickdal med mäktiga höjdskillnader på ca 100 meter mellan sjöyta och
bergplatåer. Landskapet karaktäriseras som större opåverkat område av
vildmarkskaraktär. Vegetationen kring sjön består mest av barrblandskog,
men i jordbruksområden, bäckraviner och på bergsluttningar kan
lövträdsvegetationen dominera. I söder präglas det vackra kulturlandskapet
av betesmarker och lövlundar. Fågellivet är rikt och varierat.
Sjön erbjuder ett omväxlande friluftsliv hela året. Här är populärt att både
paddla och vandra. För fritidsfiskare finns bland annat havsvandrande lax
som når Norra Bullaren via Enningdalsälven.
Hela Bullaredalen är utpekad till riksintresse för naturvård och friluftsliv (3
kap. 6 § miljöbalken). Vattensystemet ingår i sin helhet i ett större område
som omfattas av geografiska bestämmelser enligt 4 kap. 6 § miljöbalken.
Sjön har genom sina höga naturvärden pekats ut som nationellt särskilt
värdefullt vatten.
Länsstyrelsens bedömning
Södra Bullaresjön hyser mycket höga värden för djur- och växtlivet samt för
friluftslivet. Stora delar av området hyser även höga upplevelsevärden och
värden för friluftslivet. Tillkommande bebyggelse, inom och utanför
hundrameterzonen, skulle skada områdets naturvärden och
upplevelsevärden. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till
200 meter kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa
strandskyddets syften i området.
För Södra Bullaresjön har Länsstyrelsen bedömt att det är lämpligt att
anpassa det utvidgade strandskyddsområdets utbredning med anledning av
befintlig bebyggelse och vägar, i enlighet med bilagda kartor, då området
bakom dessa etableringar saknar betydelse för att säkerställa något av
strandskyddets syften.
För sjön gäller också att i de områden där Länsstyrelsen i detta arbete
konstaterat att ett utvidgat strandskydd behövs för att säkerställa
strandskyddets syften, anser Länsstyrelsen vidare att det finns skäl till att
upphäva det tidigare beslutet från den 18 juni 1999, om beslutet i det
aktuella området avsåg ett upphävande av generellt strandskydd. Detta för
att strandskyddet i det aktuella området ska gälla utan avbrott från
strandlinjen och in till angiven utvidgning.
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Länsstyrelsen anser att det i vissa lägen vid Södra Bullaresjön krävs en
justering av det generella strandskyddets utbredning så att det skyddar hela
den yta som är allemansrättsligt tillgänglig. I de fall som här avses upphävs
det gamla beslutet och strandskyddsområdet utvidgas fram till en befintlig
bebyggelsegrupp eller väg, som är av sådan dignitet att området bakom den
uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, enligt
bifogade kartor.
Alnässjön (bilaga 1.26)
Värdebeskrivning
Alnässjön är lokaliserad i kommunens västra del och gränsar till Tanums
kommun. Sjön omges av ett landskap bestående av odlingsmark och
skogsklädda berg. Här finns flera vandringsstigar och tätorterna
Rabbalshede och Hällevadsholm ligger bara ett fåtal kilometer från
Alnässjön. Långevallsbäcken, ett vattendrag med höga naturvärden och
tillhörande Enningdalsälvens vattensystem rinner ut från sjön.
Sjön ligger inom ett område med landskapsbildsskydd. Som del av
Enningdalsälvens avrinningssystem utgör området även riksintresse enligt 4
kap. 6 § miljöbalken.
Länsstyrelsens bedömning
Alnässjön hyser höga värden för djur- och växtlivet samt för friluftslivet.
Delar av området hyser även höga upplevelsevärden och värden för
friluftslivet. Tillkommande bebyggelse, inom och utanför
hundrameterzonen, skulle skada områdets naturvärden samt allmänhetens
möjligheter till friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat
strandskydd till 200 meter kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt
säkerställa strandskyddets syften i området.
För Alnässjön har Länsstyrelsen bedömt att det är lämpligt att anpassa det
utvidgade strandskyddsområdets utbredning med anledning av befintlig väg,
i enlighet med bilagda kartor, då området bakom dessa etableringar saknar
betydelse för att säkerställa något av strandskyddets syften.
För Alnässjön gäller också att i de områden där Länsstyrelsen i detta arbete
konstaterat att ett utvidgat strandskydd behövs för att säkerställa
strandskyddets syften, anser Länsstyrelsen vidare att det finns skäl till att
upphäva det tidigare beslutet från den 18 juni 1999, om beslutet i det
aktuella området avsåg ett upphävande av generellt strandskydd. Detta för
att strandskyddet i det aktuella området ska gälla utan avbrott från
strandlinjen och in till angiven utvidgning.
Länsstyrelsen anser att det i vissa lägen vid Alnässjön krävs en justering av
det generella strandskyddets utbredning så att det skyddar hela den yta som
är allemansrättsligt tillgänglig. I de fall som här avses upphävs det gamla
beslutet och strandskyddsområdet utvidgas fram till en befintlig
bebyggelsegrupp eller väg, som är av sådan dignitet att området bakom den

203

uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, enligt
bifogade kartor.
Aspen - östra sidan, enligt karta (bilaga 1.24)
Värdebeskrivning
Sjön Aspen ligger strax sydost om tätorten Hällevadsholm i kommunens
västra del. Nordost om sjön finns ett fint exempel på rikkärr med stort
floristiskt värde. Längs detta kärr går en vandringsled. Utmed sjön östra
strand finns också värdefulla lövskogar, och i Svarteborg (söder om sjön)
finns ett område av en israndsavlagring som till större delen upptas av
odlad mark och gravfält av järnålderskaraktär.
Som del av Enningdalsälvens avrinningsområde utgör området riksintresse
enligt 4 kap. 6 § miljöbalken.
Länsstyrelsens bedömning
Aspens orörda strandområden på östra sidan har genom sitt tätortsnära läge
höga värden för såväl det rörliga friluftslivet som för växt- och djurlivet.
Tillkommande exploatering i detta område, utanför hundrameterzonen,
skulle innebära negativ påverkan på upplevelsevärdena, naturvärdena och
möjligheterna till rörligt friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat
strandskydd till 200 meter utmed sjöns östra sida, enligt karta i bilaga 1.24
är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området.
Övriga områden kring sjön omfattas av generellt strandskydd om 100 meter.
För Alnässjön har Länsstyrelsen bedömt att det är lämpligt att anpassa det
utvidgade strandskyddsområdets utbredning med anledning av befintlig väg,
i enlighet med bilagda kartor, då området bakom dessa etableringar saknar
betydelse för att säkerställa något av strandskyddets syften.
Harkerudssjön (bilaga 1.21)
Värdebeskrivning
Harkerudssjön är belägen i kommunens sydöstra del, och sjön med
strandområden ingår i ett större sammanhängande hällmarksområde.
Området är vackert och omväxlande med gles, olikåldrig tallskog på mager
mark med flera mossar och surdråg. I fuktigare partier finns björkinslag och
på bättre marker graninslag. Här finns bergbranter och blockmarker.
Området har höga naturvärden. Bland annat trivs flera ovanliga lavar och
mossor här, och även tjäder finns i området. Området hyser även värden för
friluftslivet, och används populärt för bland annat vandring och
turskidåkning, bad, fritidsfiske samt bär- och svampplockning.
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Länsstyrelsens bedömning
Harkerudssjön med strandområden hyser höga värden för djur- och växtlivet
samt för friluftslivet. Området kring sjön har även höga upplevelsevärden
och värden för friluftslivet. Tillkommande bebyggelse, inom och utanför
hundrameterzonen, skulle skada områdets upplevelsevärden och
naturvärden. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200
meter kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets
syften i området.
För Harkerudssjön gäller att i de områden där Länsstyrelsen i detta arbete
konstaterat att ett utvidgat strandskydd behövs för att säkerställa
strandskyddets syften, anser Länsstyrelsen vidare att det finns skäl till att
upphäva det tidigare beslutet från den 18 juni 1999, om beslutet i det
aktuella området avsåg ett upphävande av generellt strandskydd. Detta för
att strandskyddet i det aktuella området ska gälla utan avbrott från
strandlinjen och in till angiven utvidgning.
Sjöar på Kynnefjäll (bilaga 1.30-1.39)
Värdebeskrivning
Kynnefjällsområdet är det mest orörda av Bohusläns höglänta
inlandsområden, med en storslagen landskapsbild, och höga värden för såväl
friluftslivet som för växt- och djurlivet.
Området består till stor del av gles hällmarkstallskog och myrkomplex med
höga naturvärden. Fågellivet är rikt, med förekomst av flera arter som är
sällsynta i länet. Genom området rinner även Kynneälv, med flera forsar och
fall. Här finns arter som havsöring, lax och flodpärlmussla.
Det oexploaterade, natursköna området är ett populärt område för friluftsliv.
I markerna finns bland annat god tillgång på bär och svamp och området
används även populärt för vandring, turskidåkning, fritidsfiske och
kanoting. Cirka 2 mil av Bohusleden går genom området.
Kynnefjällområdet är i sin helhet utpekat som riksintresse för både
naturvården och friluftslivet (3 kap. 6 § miljöbalken). Delar av området
utgör även naturreservat, Natura 2000-område och
landskapsbildsskyddsområde.
Sjöar inom området
De sjöar och vattendrag som ligger inom området är Hornboresjön, Fisklös,
Säveleken, Trehörnesjön, Malevattnet, Kasebosjön, Stora och Lilla
Holmevatten, Holmelöken, Kvarnesjön, Sälesjön, Blötevatten, Långevatten,
Löv, Smedvattnet, Klevvattnet, Grunnebosjön och Södra Kornsjön
(inklusive Lökevattnet).
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Länsstyrelsens bedömning
Hela området, med sjöar och strandområden, har mycket höga värden för
såväl allmänhetens friluftsliv som för växt- och djurlivet och bör skyddas
mot olika former av exploatering och ingrepp som kan påverka miljön och
upplevelsevärdena. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till
200 meter kring ovanstående sjöar är nödvändigt för att långsiktigt
säkerställa strandskyddets syften i området.
För Södra Kornsjön (inklusive Lökevattnet) har Länsstyrelsen bedömt att
det är lämpligt att anpassa det utvidgade strandskyddsområdets utbredning
med anledning av befintlig bebyggelse och vägar, i enlighet med bilagda
kartor, då området bakom dessa etableringar saknar betydelse för att
säkerställa något av strandskyddets syften.
För Hornboresjön, Fisklös, Säveleken, Malevattnet, Kasebosjön, Stora och
Lilla Holmevatten, Kvarnesjön, Blötevatten, Långevatten, Löv,
Smedvattnet, Klevvattnet, Trehörnesjön och Södra Kornsjön (inklusive
Lökevattnet) gäller att i de områden där Länsstyrelsen i detta arbete
konstaterat att ett utvidgat strandskydd behövs för att säkerställa
strandskyddets syften, anser Länsstyrelsen vidare att det finns skäl till att
upphäva det tidigare beslutet från den 18 juni 1999, om beslutet i det
aktuella området avsåg ett upphävande av generellt strandskydd. Detta för
att strandskyddet i det aktuella området ska gälla utan avbrott från
strandlinjen och in till angiven utvidgning.
Länsstyrelsen anser att det i vissa lägen vid Lilla Holmevatten och Södra
Kornsjön (inklusive Lökevattnet) krävs en justering av det generella
strandskyddets utbredning så att det skyddar hela den yta som är
allemansrättsligt tillgänglig. I de fall som här avses upphävs det gamla
beslutet och strandskyddsområdet utvidgas fram till en befintlig
bebyggelsegrupp eller väg, som är av sådan dignitet att området bakom den
uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, enligt
bifogade kartor.
För strandskyddsområdet kring Holmelöken, Grunnebosjön och Sälesjön
har inga anpassningar av det utvidgade strandskyddet gjorts. Det generella
strandskyddet kring dessa sjöar påverkas inte av detta beslut.
Tåsteröds stora vatten (bilaga 1.12)
Värdebeskrivning
Tåsteröds stora vatten gränsar till Tanums kommun i norr och Munkedals
kommun i öster. Sjön ligger i ett mycket vackert havslandskap, med
ljunghedar och odlingsmarker, med ett värdefullt växt- och djurliv. Sjön
med strandområden, med sitt kustnära läge, har också mycket höga värden
för det rörliga friluftslivet.
Tåsteröds stora vatten ligger inom ett område som är utpekat som
riksintresse för både naturvård och friluftsliv (enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).
Sjön med strandområden ligger också inom ett större område som har pekats
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ut som riksintresseområde där turism och rörligt friluftsliv särskilt ska
värnas (4 kap 2 och 3). Ytvatten från sjön tas till dricksvatten av Sotenäs
kommun, och sjön utgör vattenskyddsområde.
Länsstyrelsens bedömning
Tåsteröds stora vatten med strandområden har höga värden för såväl det
rörliga friluftslivet som för växt- och djurlivet. Tillkommande exploatering
kring sjön, skulle både inom och utanför hundrameterzonen innebära
negativ påverkan på upplevelsevärdena, naturvärdena och möjligheterna till
rörligt friluftsliv kring sjön. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat
strandskydd till 200 meter kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt
säkerställa strandskyddets syften i området.
För den del av Tåsteröds stora vatten som ligger i Munkedals kommun har
Länsstyrelsen bedömt att det är lämpligt att anpassa det utvidgade
strandskyddsområdets utbredning med anledning av befintlig bebyggelse, i
enlighet med bilagda kartor, då området bakom dessa etableringar saknar
betydelse för att säkerställa något av strandskyddets syften.
För den del av Tåsteröds stora vatten som ligger i Munkedals kommun
gäller att i de områden där Länsstyrelsen i detta arbete konstaterat att ett
utvidgat strandskydd behövs för att säkerställa strandskyddets syften, anser
Länsstyrelsen vidare att det finns skäl till att upphäva det tidigare beslutet
från den 18 juni 1999, om beslutet i det aktuella området avsåg ett
upphävande av generellt strandskydd. Detta för att strandskyddet i det
aktuella området ska gälla utan avbrott från strandlinjen och in till angiven
utvidgning.
Kärnsjön (bilaga 1.19, 1.20, 1.22, 1.23 och 1.25)
Värdebeskrivning
Kärnsjön är en näringsfattig sprickdalsjö som ligger i kommunens mitt. Det
är en av Bohusläns största och djupaste sjöar med variationsrika stränder
och en artrik sötvattensflora. Förutom god tillgång på ursprunglig öring
lever här några små kräftdjurarter från den tid då havet täckte delar av södra
Sverige. Vid Kärnsjöns sydvästspets ligger Södra Harska. Det är ett vackert
format israndsdelta och ingår i ett gammalt kulturlandskap som består av
åker, betad hagmark och inslag av träddungar.
Kärnsjön är mycket populär bland fritidsfiskare. Här finns också goda
badmöjligheter samt möjlighet till vandring runt sjön. Bohusleden går längs
västra sidan av sjön.
Kärnsjön är utpekat som särskilt värdefullt vatten av Fiskeriverket och
värdefullt vatten av Naturvårdsverket, och sjön är också utpekad som
riksintresse för naturvård (enligt 3 kap. 6 § miljöbalken). Södra Harska
utgör naturreservat. Längs västsidan finns flera värdefulla ängs- och
betesmarker.
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Länsstyrelsens bedömning
Kärnsjön med strandområden har höga värden för såväl det rörliga
friluftslivet som för växt- och djurlivet. Tillkommande exploatering kring
sjön, skulle både inom och utanför hundrameterzonen innebära negativ
påverkan på upplevelsevärdena, naturvärdena och möjligheterna till rörligt
friluftsliv kring sjön. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till
200 meter kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa
strandskyddets syften i området.
För Kärnsjön har Länsstyrelsen bedömt att det är lämpligt att anpassa det
utvidgade strandskyddsområdets utbredning med anledning av befintlig
bebyggelse, i enlighet med bilagda kartor, då området bakom dessa
etableringar saknar betydelse för att säkerställa något av strandskyddets
syften.
För Kärnsjön gäller också att i de områden där Länsstyrelsen i detta arbete
konstaterat att ett utvidgat strandskydd behövs för att säkerställa
strandskyddets syften, anser Länsstyrelsen vidare att det finns skäl till att
upphäva det tidigare beslutet från den 18 juni 1999, om beslutet i det
aktuella området avsåg ett upphävande av generellt strandskydd. Detta för
att strandskyddet i det aktuella området ska gälla utan avbrott från
strandlinjen och in till angiven utvidgning.
Länsstyrelsen anser att det i vissa lägen vid Kärnsjön krävs en justering av
det generella strandskyddets utbredning så att det skyddar hela den yta som
är allemansrättsligt tillgänglig. I de fall som här avses upphävs det gamla
beslutet och strandskyddsområdet utvidgas fram till en befintlig
bebyggelsegrupp eller väg, som är av sådan dignitet att området bakom den
uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, enligt
bifogade kartor.
I vissa områden inom det generella strandskyddet, i anslutning till områden
som sedan tidigare undantagits från strandskydd, är marken så exploaterad
att strandskyddet helt förlorat sitt värde. Länsstyrelsen att det vid Kärnsjön
finns anledning att justera strandskyddsgränsen och upphäva begränsade
delar av det generella strandskyddet i enlighet med bilagda kartor, då
området uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.
Örekilsälven – mellan Kärnsjön och Munkedals tätort (bilaga 1.14, 1.19
och 1.20)
Värdebeskrivning
Området omfattar Örekilsälvens nedre lopp från dess utflöde från Kärnsjön
vid Torp till strax norr om Munkedals tätort. Älven passerar här genom en
trång, kanjonliknande dalgång och landskapet är mycket naturskönt.
Ravinbranterna upp mot Kärnsjön täcks av lövskogar med stor artrikedom
vad gäller mossor, lavar och svampar. Förekomsten av död ved är god,
vilket gynnar ett rikt fågelliv. Närvaron av bäver bidrar också med död ved.
Älven är en idealisk lek- och uppväxtplats för den ursprungliga laxstammen.
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Även ål, havsnejonöga, färna och havsöring förekommer. Området är också
rikt på fornlämningar.
Fiske av framför allt lax är mycket populärt. Längs älven finns också många
fina vandringar och Bohusleden passerar vid ett flertal platser.
Området längs Örekilsälven är utpekat som riksintresse för naturvård och
friluftsliv (3 kap. 6 § miljöbalken), samt Natura 2000-område. Ett
naturreservat är under planering. Hela området är dessutom
landskapsbildsskydd. Lövskogen längs Örekilsälven är av ädellövskog klass
1. Vattnet är klassat som värdefullt av Naturvårdsverket och särskilt
värdefullt av Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Fiskeriverket.
Länsstyrelsens bedömning
Örekilsälven med strandområden har mycket höga värden för växt- och
djurlivet samt höga värden för det rörliga friluftslivet. Tillkommande
exploatering kring sjön, skulle både inom och utanför hundrameterzonen
innebära negativ påverkan på upplevelsevärdena, naturvärdena och
möjligheterna till rörligt friluftsliv kring sjön. Länsstyrelsen bedömer att ett
utvidgat strandskydd till 200 meter kring vattendraget är nödvändigt för att
långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området.
För angiven sträcka av Örekilsälven har Länsstyrelsen bedömt att det är
lämpligt att anpassa det utvidgade strandskyddsområdets utbredning med
anledning av befintlig bebyggelse, vägar eller järnvägar, i enlighet med
bilagda kartor, då området bakom dessa etableringar saknar betydelse för att
säkerställa något av strandskyddets syften.
För angiven sträcka av Örekilsälven gäller också att i de områden där
Länsstyrelsen i detta arbete konstaterat att ett utvidgat strandskydd behövs
för att säkerställa strandskyddets syften, anser Länsstyrelsen vidare att det
finns skäl till att upphäva det tidigare beslutet från den 18 juni 1999, om
beslutet i det aktuella området avsåg ett upphävande av generellt
strandskydd. Detta för att strandskyddet i det aktuella området ska gälla utan
avbrott från strandlinjen och in till angiven utvidgning.
Länsstyrelsen anser att det i vissa lägen inom angiven sträcka av
Örekilsälven krävs en justering av det generella strandskyddets utbredning
så att det skyddar hela den yta som är allemansrättsligt tillgänglig. I de fall
som här avses upphävs det gamla beslutet och strandskyddsområdet
utvidgas fram till en befintlig bebyggelsegrupp eller väg, som är av sådan
dignitet att området bakom den uppenbart saknar betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften, enligt bifogade kartor.
I vissa områden inom det generella strandskyddet, i anslutning till områden
som sedan tidigare undantagits från strandskydd, är marken så exploaterad
att strandskyddet helt förlorat sitt värde. Länsstyrelsen att det inom angiven
sträcka av Örekilsälven finns anledning att justera strandskyddsgränsen och
upphäva begränsade delar av det generella strandskyddet i enlighet med
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bilagda kartor, då området uppenbart saknar betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften.
Bemötande av tidigare inkomna yttranden
Vad gäller befintliga bostadstomter är Länsstyrelsens princip att sådana
bostadstomter som i dagsläget är undantagna från strandskydd ska fortsätta
vara det. I övrigt görs en bedömning i varje enskilt fall. Även bebyggda
bostadstomter kan behöva omfattas av strandskydd, då en stor
komplementbyggnad som placeras nära tomtgräns riskerar att utöka
hemfridszonen även utanför tomtgränsen.
Vad gäller dagens strandskyddsgräns så anser Länsstyrelsen att denna inte
är väl motiverad i alla områden. Den är för odetaljerat dragen för att följa
fysiska företeelser i naturen vilket från början var syftet med att ha en
anpassad strandskyddsgräns. Dagens gränser har också ritats in som raka
streck mellan nodpunkter på kartor i skala 1:10 000, vilket gör den
odetaljerad och i vissa fall svår att tillämpa praktiskt.
Ytterligare en princip som Länsstyrelsen arbetar efter är att inte i förväg
anpassa strandskyddsgränsen till förmån för kommande exploateringar.
Länsstyrelsen anser istället att dessa områden ska hanteras som vanligt i en
detaljplaneprocess alternativt dispensprövning, där strandskyddets värden
får vägas mot behovet av exploateringen. Länsstyrelsen vill dock vara tydlig
med att detta inte innebär ett nej till exploatering i dessa områden, det
innebär bara att frågan får hanteras i planprocessen när det blir aktuellt.
Länsstyrelsen har inte möjlighet att besluta om någon
övergångsbestämmelse gällande meddelade bygglov och förhandsbesked.
En sådan bestämmelse måste beslutas av lagstiftaren.
Vad gäller Örekilsälven konstaterar Länsstyrelsens att det är ett vattendrag
med mycket höga värden för strandskyddets syften, och att utvidgat
strandskydd till 200 m är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa dessa
värden. Till största delen har den också utvidgat strandskydd redan idag.
Länsstyrelsen delar Bohusläns museums åsikt att det i många fall finns en
nära koppling mellan kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv.
Länsstyrelsen anser dock att kulturmiljöperspektivet har vägts in i tillräcklig
omfattning i bedömningarna.
Anledningen till att Länsstyrelsen anser att ett utvidgat strandskydd utöver
100 m behövs vid Munkedals kuststräcka samt vid ett antal insjöar och
vattendrag är att områdena har mycket höga värden för strandskyddets
syften idag. En minskning av strandskyddet till 100 m i dessa områden
riskerar att leda till fragmentering av områdena, vilket på längre sikt skulle
innebära att den allemansrättsliga tillgången skulle minska och
förhållandena för växt- och djurliv ta skada. Om de vackra miljöerna tillåts
exploateras kommer de med tiden förlora sin attraktivitet för såväl turister
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som permanentboende. Den vackra och tillgängliga naturen är en av
Sveriges största tillgångar, både för de som bor här och för de som kommer
som turister. En förutsättning för detta är dock att det enskilda intresset av
att bebygga mark måste stå tillbaka för det allmänna intresset av långsiktigt
tillgängliga strandområden för allmänhet och för växt- och djurliv.
Även mark som idag synes ha begränsade naturvärden kan vara viktig för
strandskyddets syften, exempelvis jordbruksmark och skogsområden där
skogsbruk bedrivs idag. Strandskydd är ett övergripande skydd som måste
ses i ett större geografiskt perspektiv samt i ett längre tidsperspektiv. Många
av värdena som finns längs kusten, och även kring andra sjöar, är beroende
av att området som helhet bevaras. Exploatering av mindre markområden
som synes vara mindre värdefulla i dagsläget leder på sikt till en betydande
fragmentering av strandområdet som påverkar både allemansrättslig tillgång
och växt- och djurlivet i strandområdet. P-platser, hamnområden och
bryggor är områden som idag är tillgängliga för allmänheten. Om
strandskyddet tas bort i dessa områden finns risk att de bebyggs eller på
annat sätt privatiseras så att allmänheten inte längre har tillträde.
Strandskydd hindrar inte normalt användande samt underhåll av
anläggningarna.
Vad gäller frågan om strandskyddets försvårande för jordbruket vill
Länsstyrelsen tydliggöra att strandskydd inte begränsar rätten att bruka mark
så som den hittills har brukats. I miljöbalken 7 kap 16 § finns bestämmelser
om undantag för areella näringar. Om jordbruket inte bedrivs i tillräckligt
stor omfattning för att omfattas av undantagen får dispens sökas för
exempelvis nya stängsel och ekonomibyggnader. Länsstyrelsen och
kommunen är väl medvetna om att djurhållning i många fall är positivt för
strandskyddets syften, eftersom det bland annat bidrar till att hålla markerna
öppna. Detta är något som vägs in i dispensprövningen.
När det är så stort antal markägare, och andra rättighetshavare, som berörs
använder Länsstyrelsen kungörelsedelgivning, d.v.s. annonserar i tidningar
om att ett nytt förslag finns och att allmänheten får yttra sig över detta.
Länsstyrelsen har följt de bestämmelser i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd samt delgivningslagen som gäller för delgivning av den här
typen av förslag till beslut. Att hitta och meddela alla sakägare personligen
har tyvärr inte varit praktiskt möjligt i projektet.
De positiva yttranden som har kommit in stärker Länsstyrelsens uppfattning
att strandskyddet är viktigt för att långsiktigt säkerställa det allmänna
intresset av allemansrättslig tillgång till strandområden och bevarande av
livsvillkor för växt- och djurliv.
Vad gäller önskemål om utvidgat strandskydd vid Gårvik och Bergsvik
konstaterar Länsstyrelsen att dessa områden idag omfattas av gamla
byggandsplaner där strandskyddet inte gäller. Om planerna upphävs inträder
strandskydd.
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Strandskyddet får endast utvidgas om det behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften. Kärnsjöns värden som vattentäkt kan alltså inte vägas
in i bedömningen av behovet av utvidgat strandskydd. Kärnsjön och dess
strandområden har dock även andra värden, som har stor betydelse för
strandskyddets syften, och Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat
strandskydd är nödvändigt. Länsstyrelsen anser dock att 200 m är tillräckligt
för att långsiktigt säkerställa värdena.
Intresseprövning
Föreslagna utvidgningar av strandskyddsområden omfattar sådana områden
som idag har, eller inom överskådlig framtid kan väntas få, mycket höga
värden för allmänhetens friluftsliv och/eller för växt- och djurlivet. Ett
utvidgat strandskydd är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa syftena
med strandskyddet i dessa områden. Detta medför vissa inskränkningar i
användningen av mark- och vatten. Anpassningar av strandskyddsgränsen
har dock gjorts för befintliga bebyggelsegrupper, vägar med mera där de
värden strandskyddet syftar till att skydda redan har förlorat i betydelse. Vid
en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap.
25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att förordnandena inte går längre än
vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

John Dagobert

Upplysningar
För att långsiktigt säkra de värden som finns vid de aktuella stränderna inom
Munkedals kommun har Länsstyrelsen den 15 juli 2016 fattat beslut om
tillfälligt förordnande om utvidgat strandskydd samt tillfälligt förordnande
som rör delar av det generella strandskyddet.
Länsstyrelsen har den 15 juli 2016, med stöd av 25-26 §§ förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. sänt ärendet till
berörda myndigheter för att de ska ges möjlighet att yttra sig över det nya
förslaget till slutligt beslut. Remisstiden löper fram till den 23 september
2016.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken, ska enligt 24 § nu
nämnda förordning, ges möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut fram
till samma datum. Dessa delges genom kungörelsedelgivning.
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Därefter kommer Länsstyrelsen att fatta ett slutligt beslut i ärendet.
________________________
Detta beslut påverkar inte tidigare beslut om upphävande av strandskydd
som fattats i samband med fastställelse eller antagande av detaljplaner eller
områdesbestämmelser. Det påverkar inte heller de områden som var
planlagda då strandskydd infördes den 1 juli 1975, som enligt 10 § lagen
(1998:811) om införande av miljöbalken ska vara undantagna från
strandskydd så länge inte annat bestäms. Så länge området är planlagt är
alltså strandskyddet upphävt.
Strandskydd inträder enligt 10 a § lagen om införande av miljöbalken, då en
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts med en ny
detaljplan. Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare
har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan
upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.
För områden där strandskyddet upphävts vid planläggning anges det i 7 kap.
18 g § miljöbalken att strandskydd återinträder om en detaljplan eller
områdesbestämmelser upphävs eller ersätts med en ny detaljplan.
I de fall anpassningar av strandskyddsgränsen har gjorts med hänsyn till
befintliga bostadstomter är den nya gränsen i de flesta fall avsedd att följa
fastighetsgränserna. I de fall fastighetsgränsen är felaktigt inlagd i kartan är
det den faktiska fastighetsgränsen som ska vara vägledande för tolkningen
av var strandskyddsgränsen går.
Strandskyddet innebär bland annat förbud mot nybyggnation och gäller vid
sidan av plan- och bygglagen. Beslutet innebär i vissa områden att
strandskydd införs där strandskydd idag inte gäller. För att utnyttja ett
gällande bygglov behövs då även dispens från strandskyddet.
Vid sidan av strandskyddsbestämmelserna gäller annan lagstiftning som
vanligt. Den som har för avsikt att vidta åtgärder inom strandskyddat
område och därför planerar att söka dispens för det, kan även behöva
tillstånd enligt andra bestämmelser.
Sjöar och vattendrag i kommunen som enligt Länsstyrelsens tidigare beslut
den 18 juni 1999 om strandskyddsområden i Munkedals kommun hade
utvidgat strandskydd, har nu generellt strandskydd om upp till 100 meter
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Detta gäller nedanstående
namngivna sjöar, samt ett flertal mindre icke namngivna vattendrag.
Abborresjön
Aspen (del av)
Bjurtjärnen
Björnsjön
Borgesjön

Bredungen
Bryngelslångan
Byrevattnet (del av)
Daletjärnen (nedre)
Djupesjö
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Dyvattnet
Dövlesjö
Ekevattnet (stora och lilla)
Fisketjärnen
Fjölevatten
Frustugutjärnet
Grimåsesjön
Gårdsjö
Gömmesjön
Hajumsälven
Heevattnet
Holmevattnet (på gränsen mot
Dals-Ed och Färgelanda)
Holmevatten (vid Kynnefjäll)
Husetjärnet
Håletjärnen
Håletjärnet
Hästetjärnet
Islandssjön
Kasesjön
Kikerudssjön
Kisteröd vatten
Kolstorpevattnet
Kroksjö
Lersjön
Lillesjön
Lindevatten
Långagna
Långetjärnen
Månstjärnet
Mörtsjön
Mörtevattnet
Nyrödsjön

Näsesjön
Rassen
Restad Långevatten
Roms vatten
Rumpesjön
Rörtjärnen
Sannesjön
Sisselängevattnet
Sjöris älv (södra delen, inom
reservatet)
Skarnhällesjön
Skinnhåsan
Småsjöarna
Storesjön
Stämsjön
Trantjärnen
Tovetjärnsvattnet
Trehörnesjön (på gränsen till
Färgelanda)
Trehörnesjön (väster om
Kärnsjön)
Truglevattnet
Trångesjön
Valboån
Vattnerödsjön
Vrångevattnet
Välseröd vatten
Vässjevattnet
Åsanesjön
Örekilsälven (uppströms Kärnsjön
och nedströms Munkedals tätort)
Örevattnet
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Sändlista
Lantmäterimyndigheten

webmaster@lm.se
lm-vastra-gotaland@lm.se

Naturvårdsverket

registrator@naturvardsverket.se

Boverket

registraturen@boverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

havochvatten@havochvatten.se

Länsstyrelsen i Hallands län

halland@lansstyrelsen.se

Naturskyddsföreningen

kansliet.vastragotaland@naturskyddsforeningen.se

Friluftsfrämjandet region väst

regionvast@friluftsframjandet.se

Strandskyddarna

johan.tisell@telia.com

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

registrator@lrf.se

LRF Västra Götaland

lrf.vastragotaland@lrf.se

Mellersta Götalands Jordägareförening

mgj@jordagarna.se

Sveriges Lantbruksuniversitet Skara

Magnus.Ljung@slu.se

Scoutförbundet

info@scouterna.se

Turistbyrån

info@turistcentrum.se

Brukshundsklubben Västra distriktet

info@sbkvast.com

Svenska tranarbetsgruppen

sigvard.lundgren@telia.com

Svenska Kryssarklubben

vastkustkretsen@sxk.se

Länsmuseet i Bohuslän

bohuslansmuseum@vgregion.se

Bohusläns ornitologiska förening

stefan.malm@flogas.se

Fiskevattenägarna i Västra Sverige

bossebi_johansson@hotmail.com

Sportfiskarna
Naturskyddsföreningen LysekilMunkedal

goteborg@sportfiskarna.se

Friluftsfrämjandet Munkedal

munkedal@friluftsframjandet.se

Munkedals turistbyrå

turistinfo@munkedal.se

Munkedals kommun

munkedal.kommun@munkedal.se
ronny.larsson@munkedal.se
ulrika.husar@sotenas.se

Tanums kommun

info@tanum.se

Dals-Eds kommun

kommun@dalsed.se

Färgelanda kommun

kommun@fargelanda.se

Uddevalla kommun

kommunen@uddevalla.se

Lysekils kommun

registrator@lysekil.se

Sotenäs kommun

info@sotenas.se

emma.nohren@gmail.com
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Från

Munkedals kommun

Synpunkter

1. Samtliga bebyggda fastigheter
och huvudbyggnader inom
utvidgat strandskydd ska
undantas. Enhetliga regler för
huvudbyggnadernas
hemfridszoner behövs.

2. Rådande strandskyddsgränser
vid de föreslagna utökade
gränserna på 200 och 300 m
kan få ligga kvar.

3. Framtida bostads- och
verksamhetsområden i ÖP ska
undantas.

4. Övergångsbestämmelse för
bygglov och förhandsbesked
ska tillämpas.

5. Det finns inget behov av att
utvidga strandskyddet från 100
till 200 m kring Örekilsälven.

Länsstyrelsens kommentar och/eller
åtgärd med anledning av
synpunkterna
1. Länsstyrelsens princip är att
sådana bostadstomter som i
dagsläget är undantagna från
strandskydd ska fortsätta vara det.
I övrigt görs en bedömning i varje
enskilt fall. Även bebyggda
bostadstomter kan behöva
omfattas av strandskydd, då en stor
komplementbyggnad som placeras
nära tomtgräns riskerar att utöka
hemfridszonen även utanför
tomtgränsen.
2. Länsstyrelsen anser inte att dagens
strandskyddsgräns är väl
motiverad i alla områden. Den är
för odetaljerat dragen för att följa
fysiska företeelser i naturen vilket
från början var syftet med att ha en
anpassad strandskyddsgräns.
Dagens gränser har också ritats in
som raka streck mellan nodpunkter
på kartor i skala 1:10 000, vilket
gör den odetaljerad och i vissa fall
svår att tillämpa praktiskt.
3. Länsstyrelsens princip är att inte i
förväg anpassa
strandskyddsgränsen till förmån
för kommande exploateringar.
Länsstyrelsen anser istället att
dessa områden ska hanteras som
vanligt i en detaljplaneprocess
alternativt dispensprövning, där
strandskyddets värden får vägas
mot behovet av exploateringen.
Länsstyrelsen vill dock vara tydlig
med att detta inte innebär ett nej
till exploatering i dessa områden,
det innebär bara att frågan får
hanteras i planprocessen när det
blir aktuellt.
4. Länsstyrelsen har inte möjlighet att
besluta om någon
övergångsbestämmelse gällande
meddelade bygglov och
förhandsbesked. En sådan
bestämmelse måste beslutas av
lagstiftaren.
5. Länsstyrelsen konstaterar att
Örekilsälven är ett vattendrag med
mycket höga värden för
strandskyddets syften, och att
utvidgat strandskydd till 200 m är

216

6. Anpassning ska göras till
pågående detaljplaner.

Hav- och
vattenmyndigheten
Bohusläns
Skärgårdsråd

Inga synpunkter
1. Länsstyrelsen förslag är
hämmande för utvecklingen,
exempelvis där strandskyddet
utvidgas i anslutning till
befintliga hamnområden. Även
andra kustrelaterade
verksamheter måste få
utvecklas.

2. Protesterar mot att de
Bohuslänska kommunerna inte
har möjlighet att peka ut LISområden.

3. Vissa områden där
strandskyddet föreslås utvidgas
utgöts av hagmark, odlingsfält
etc eller ligger bakom
bergspartier, där man inte har
någon strandkontakt.

nödvändigt för att långsiktigt
säkerställa dessa värden. Till
största delen har den utvidgat
strandskydd redan idag.
6. Länsstyrelsen kan inte se att någon
av kommunens pågående
detaljplaner kommer i konflikt
med de nya
strandskyddsgränserna.
Noteras
1. Strandskydd är inte ett hinder för
utvecklingen vid västkusten.
Bohuslän är ett av Sveriges mest
värdefulla områden med avseende
på strandskyddets värden, dvs
rörligt friluftsliv samt växt- och
djurliv. Det finns många
motstående intressen i området och
det är viktigt att man långsiktigt
hushållar med denna unika
markresurs. Strandskydd innebär
ett förbud mot nya byggnader och
anläggningar i strandnära lägen.
Samtidigt finns det möjlighet till
dispens från förbudet alternativt att
strandskyddet upphävs i samband
med ett detaljplanearbete. Då görs
en vägning mellan strandskyddets
värden å ena sidan, och
exempelvis allmänhetens nytta av
en exploatering för infrastruktur,
nya bostäder, en småbåtshamn etc
å andra sidan.
2. I lagen anges att högexploaterade
kuststräckor inte ska kunna pekas
ut som LIS-områden, eftersom de
hör till de ur strandskyddssynpunkt
mest värdefulla i landet. Detta kan
ej påverkas genom denna översyn.
3. Även hagmark och återmark kan
ha värden för strandskyddet. Och
även om marken idag saknar höga
värden, kan den få det i framtiden.
Många av de värden som finns
längs kusten är beroende av att
området som helhet bevaras.
Exploatering av mindre
markområden som synes vara
mindre värdefulla i dagsläget kan
på sikt leda till en betydande
fragmentering av strandområdet
som påverkar både allmänhetens
tillgång till strandområdet och
förhållandena för växt- och
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4. Respektive kommun bör ges
större bestämmanderätt i denna
fråga.

Lantbrukarnas
Riksförbund

1. Utökningarna saknar tillräckligt
underlag (naturvårdsverkets
handbok), samt utvärderingar
av det nuvarande skyddet.

2. Utvidgningarna är för
generella.

3. Utvidgningarna saknar
landsbygdsperspektiv.
4. Samrådet är under all kritik.
Med tanke på inskränkningen i
äganderätten kan den
kungörelsedelgivning som skett
inte anses vara acceptabelt
förfarande.

5. Hela processen bör göras om. I
första hand bör skyddet
återställas till 100 m. I andra
hand bör det skydd som gäller
idag fastställas.

djurlivet.
4. Kommunerna har fått möjlighet att
lämna synpunkter vid flera
tillfällen i processen. Länsstyrelsen
anser dock att strandskyddet bör
utformas lika utifrån ett
helhetsperspektiv i hela
kustområdet, istället för att följa
den politiska viljan i varje enskild
kommun.
1. Länsstyrelsen anser att det
underlag som har presenterats är
tillräckligt för att visa att de
föreslagna utvidgningarna behövs
för att säkerställa strandskyddets
syften vid kusten. Vad gäller
utvärderingen av det nuvarande
strandskyddet så är det inte
Länsstyrelsen uppgift att göra
denna. Det är Naturvårdsverket
som har fått den uppgiften.
2. Strandskydd är ett övergripande
skydd som måste ses i ett större
geografiskt perspektiv samt i ett
längre tidsperspektiv. Många av
värdena som finns längs kusten,
och även kring andra sjöar, är
beroende av att området som
helhet bevaras. Exploatering av
mindre markområden som synes
vara mindre värdefulla i dagsläget
leder på sikt till en betydande
fragmentering av strandområdet
som påverkar både
allemansrättslig tillgång och växtoch djurlivet i strandområdet.
3. Verktyg för att stimulera
landsbygdsutvecklingen finns
inskrivna i lagen (7:18e § MB).
4. Länsstyrelsen har följt de
bestämmelser i förordningen
1998:1252) om områdesskydd
samt delgivningslagen som gäller
för delgivning av den här typen av
förslag till beslut. Att hitta och
meddela alla sakägare personligen
har tyvärr inte varit praktiskt
möjligt i projektet.
5. Ett återställande till 100 m skulle
innebära en kraftig utvidgning av
strandskyddet på kusten, eftersom
många områden inom det generella
strandskyddet idag är upphävda
och fortsätter vara det i och med
det nya förslaget. Länsstyrelsen

218

Bohusläns
museum/Västarvet

6. Utökat strandskydd ska inte
omfatta områden med samlad
bebyggelse, befintlig tomtmark,
en allmän väg eller där lokala
planer redan har fastställt annan
användning av marken.

6.

7. Jordbruksverksamhet fyller en
viktig funktion i det öppna
landskapet, den ska inte
begränsas.

7.

8. I icke-exploaterade områden
ska det finnas goda möjligheter
att få dispens.

8.

1. Strandskydd är positivt,
eftersom det möjliggör att hålla
emot en annars omvälvande
omdaning av det vattennära
landskapet. För Bohusläns del
innebär det att karaktären i våra
kustsamhällen bevaras.
2. Upplever att det saknas ett
kulturmiljöperspektiv i

1.

anser inte att dagens
strandskyddsgränser går att
motivera utifrån de kriterier som
sätts upp i förarbetena till lagen.
De är kantigt och odetaljerat
dragna, går i vissa fall rakt genom
bostadstomter, utesluter stora
skyddsvärda områden och
överstiger i vissa fall 300 m.
Länsstyrelsen anser att det
liggande förslaget är väl
underbyggt.
Länsstyrelsen har gjort
anpassningar av
strandskyddsgränsen vid sådana
större bebyggelsegrupper, vägar
och andra exploateringar där
strandskyddets syften har förlorat i
betydelse. De bostadsfastigheter
som tidigare har varit undantagna
från strandskydd är fortsatt
undantagna. Länsstyrelsen anser
dock inte att det är motiverat att
undanta samtliga
bostadsfastigheter. En
nybyggnation i utkanten av en
fastighet kan leda till en ny
fastighetsbildning eller en
utvidgning av befintlig
hemfridszon, vilket strider mot
strandskyddets syften. Undantag
för bostadstomter görs därför efter
bedömning i det enskilda fallet,
och inte generellt.
Länsstyrelsen håller med om att
jordbruksverksamhet i många fall
är positivt, bland annat eftersom
det bidrar till att hålla markerna
öppna. De undantag som finns i 7
kap 16 § miljöbalken, samt den
praxis som utvecklats, kan
Länsstyrelsen dock inte ändra på.
Möjligheterna att få dispens
regleras i 7 kap 18 c § miljöbalken,
samt i den praxis som har
utvecklats.
Noteras

2. Länsstyrelsen delar Bohusläns
museums åsikt att det i många fall
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Lysekil-Munkedals
Naturskyddsförening

Strandskyddarna

Företagarna Västra
Götaland

genomgången av områden där
strandskyddet föreslås utökas. I
många fall finns en nära
koppling mellan
kulturmiljövård, naturvård och
friluftsliv.
Strandskyddet bibehålls utmed
kusten och minskas ned i de inre
delarna av Munkedal. Ur
allemansrättslig synpunkt är det
acceptabelt. Det är sedan 70 år
tillbaka ett stort exploateringstryck
utmed Bohusläns kust. Därför är
det av vikt att strandskyddet snarare
utvidgas än begränsas vid den lilla
kust som finns i Munkedals
kommun. Bla bör strandskyddet
utökas som i Gårvik. Stöder i
huvudsak Länsstyrelsens föreslagna
gränser i Munkedals kommun.
1. Vid Gårvik bör strandskyddet
utvidgas och följa gränsen för
Gullmarens riksintressen för
naturvård och naturreservat.
Allra minst bör det följa Natura
2000.
2. I Bergsvik vid Saltkällefjorden
bör strandskyddet följa
gullmarens naturreservat,
riskintressen mm.
3. Det är viktigt att det utvidgade
strandskyddet får vara intakt
utmed kusten. Tillgång till
orörda stränder är av största
betydelse för nuvarande och
kommande generationer, samt
för växt- och djurliv.
4. Kärnsjön bör ha ett utvidgat
strandskydd på 300 meter pga
sjöns storlek, orördhet samt
närhet till tätorterna Munkedal
och Dingle. Sjön är dessutom
vattentäkt till Lysekil och
Munkedal, eventuellt kan fler
kommuner anslutas i framtiden.
5. Stödjer i övrigt Länsstyrelsens
förslag till översyn av kusten
fullt ut.
1. Det generella strandskyddet på
100 meter är i de flesta fall fullt
tillräckligt för att uppnå det
som strandskyddet syftar till.

finns en nära koppling mellan
kulturmiljövård, naturvård och
friluftsliv. Länsstyrelsen anser
dock att kulturmiljöperspektivet
har vägts in i tillräcklig omfattning
i bedömningarna.
Noteras

1. Det aktuella området omfattas av
en gammal byggnadsplan, där
strandskydd inte gäller. Om planen
upphävs återinträder
strandskyddet.
2. Det aktuella området omfattas av
en gammal byggnadsplan, där
strandskydd inte gäller. Om planen
upphävs återinträder
strandskyddet.
3. Noteras

4. Länsstyrelsen anser att 200 m
strandskydd är tillräckligt för att
långsiktigt säkerställa värdena för
strandskyddets syften i området.

5. Noteras

1. De allra flesta sjöar i länet har
generellt strandskydd om 100 m.
Utvidgat strandskydd gäller bara i
områden som är extra skyddsvärda
med hänsyn till strandskyddets
syften. Att minska strandskyddet
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2. Viktigt att besluten är väl
förankrade hos berörda
markägare och kommuner.
3. Utökat strandskydd rimmar illa
med regeringens och
tillväxtverkets ambition om att
utveckla besöksnäringen.

4. Strandskyddslagens inriktning
är att områden med lågt
exploateringstryck inte ska ha
utökat strandskydd.

till 100 m utmed kusten skulle
dock innebära en kraftig
nybyggnation, med följden att
allmänhetens tillgång till
strandområdena skulle minska
samt att förhållandena för växtoch djurliv skulle försämras.
Länsstyrelsen anser att ett utvidgat
strandskydd upp till 300 m, med
undantag för befintlig bebyggelse,
är nödvändigt längs Västkusten.
Bohuslän är ett av Sveriges mest
attraktiva områden. Det finns
många motstående intressen i
området och därför är det viktigt
att man långsiktigt hushållar med
denna unika markresurs.
2. Förslagen har varit ute på remiss
under våren 2014, då bla
markägare och kommuner fått
möjlighet att lämna synpunkter.
3. Länsstyrelsen anser inte att utökat
strandskydd är ett hinder för att
utveckla besöksnäringen, tvärtom
är det en förutsättning för en
utveckling som är långsiktigt
hållbar. Värdena på kusten är höga
och det finns många motstående
intressen. Därför tycker
Länsstyrelsen att det är viktigt att
man hushållar med resurserna och
gör noggranna avvägningar mellan
olika intressen innan man
exploaterar. På så sätt kan ny
exploatering komma till på de
platser där de gör mest nytta och
minst skada. Att mark- och
vattenområden i så attraktiva lägen
nära vattnet är oskyddade innebär
en risk för att marken exploateras
på ett sätt som på längre sikt
förstör områdets värden för
strandskyddet. Ett strandskydd på
bara 100 m i områden med högt
exploateringstryck skulle leda till
en omfattande nybyggnation i
strandnära områden, vilket på sikt
skulle få mycket negativa
konsekvenser för allmänhetens
tillgång och förhållandena för
växt- och djurliv i områdena.
4. Strandskyddslagens inriktning om
anpassning efter lokala
förhållanden vad gäller bla
exploateringstryck gäller
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5. Utökat strandskydd ska inte
omfatta områden där det redan
finns en samlad bebyggelse
och/eller etablerad
näringsverksamhet.

6. Områden som omfattas av
andra skyddsformer ska inte
omfattas av ett utökat
strandskydd.

Emelie Lindquist

Kristina Sundbäck

Länsstyrelsens förslag är bra.
Skyddet bör bevaras så som det är
eller utökas. Både människor, djur
och växter har behov av stränder
och tillgången för dessa måste
därför skyddas.
Bedömer att Länsstyrelsens förslag
är bra. Vi bör inte stöda en
utveckling där stranden privatiseras

framförallt kommunernas
möjlighet att peka ut sk LISområden, där lättnader i
strandskyddet ska gälla till förmån
för landsbygdsutveckling.
Länsstyrelsen väger in frågor som
framtida exploateringstryck i
bedömningen av om utökat
strandskydd behövs i ett område.
Även i kommuner som i stort har
ett lågt exploateringstryck kan det
dock finnas intresse av att bygga
strandnära fritidshus mm.
5. Länsstyrelsen har i viss mån gjort
anpassningar efter befintliga
bebyggelseområden,
verksamhetsområden, vägar mm.
Bedömning har gjorts i varje
enskilt fall. Vissa områden med
bebyggelse eller etablerad
näringsverksamhet är mycket
betydelsefulla för strandskyddet.
Om sådana områden undantas
finns risken att de exploateras på
ett sätt som påtagligt försämrar
dessa värden. Finns särskilda skäl
kan man få dispens från
strandskyddet, alternativt att
strandskyddet upphävs i samband
med detaljplaneläggning. I
regeringens riktlinjer för
översynen står att områden som
omfattas av andra skyddsformer
kan vara aktuella för utökat
strandskydd, om de inte innebär
samma skydd för strandområden
som bestämmelserna om
strandskydd.
6. I regeringens riktlinjer för
översynen står att områden som
omfattas av andra skyddsformer
kan vara aktuella för utökat
strandskydd, om de inte innebär
samma skydd för strandområden
som bestämmelserna om
strandskydd.
Noteras

Noteras
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Calle Bergil

Lars Ström

Birgitta Bertholdson

Karin Wiberg

Gunnel Solgärde

Ludvig Derning

Mia Stuart-Beck

Kurt Wallin

Namninsamling
Vatterseröd
Hasselkroken

Robin Löfgren
Ralf Karlsson

pga ekonomiska intressen.
Det är av stor betydelse att
upprätthålla ett starkt strandskydd.
Stödjer Länsstyrelsens förslag.
Oroad över det tryck från
kommunalråd, LRF, arkitekter och
privata intressen på att minska
strandskyddet. De fria vidderna vid
våra stränder är vad som gör Västra
Götaland och Bohuslän till vad det
är. För ett fortsatt starkt
strandskydd.
Bedömer att förslaget är mycket
värdefullt. Det behövs ett utvidgat
strandskydd både nu och i
framtiden.
Bedömer att förslaget är mycket
värdefullt. Det behövs ett utvidgat
strandskydd både nu och i
framtiden.
Bedömer att förslaget är mycket
värdefullt. Det behövs ett utvidgat
strandskydd både nu och i
framtiden.
Bedömer att förslaget är mycket
värdefullt. Det behövs ett utvidgat
strandskydd både nu och i
framtiden.
Tacksam om strandskyddet blir
ordentligt. Vill absolut inte att det
minskas.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd är bra. Ett starkt och
respekterat strandskydd är
nödvändigt både nu och i
framtiden.
Anser att förslaget är bra. Ett flertal
organisationer har startat en
kampanj för att luckra upp
strandskyddet, vilket skulle
innebära att tillgängligheten till
våra stränder kraftigt begränsas.
Tycker att Länsstyrelsens förslag i
stora drag är bra.
Bevara strandskyddet som det är
idag.

Noteras

Lars Ström

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras
Länsstyrelsen anser inte att dagens
strandskyddsgräns är väl motiverad i
alla områden. Den är för odetaljerat
dragen för att följa fysiska företeelser i
naturen vilket från början var syftet
med att ha en anpassad
strandskyddsgräns. Bohuskusten har
idag ganska lite strandskydd, relativt
de värden som finns där. Stora,
värdefulla strandnära områden, även
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Bertil Eriksson
Susanne Baden

Linnea Lundh för
Leva i Lysekil AB

Kerstin Johannesson

Lisbet Holmberg

Margit Johansson

Lena Hagström

Vill skydda stranden för framtida
generationer.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd är mycket bra och
behövs under det otroligt hårda
exploateringstryck som finns längs
västkusten.
För Kärnsjön finns sedan 1 januari
2014 ett vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter med
syftet att öka skyddet för Kärnsjön
som dricksvattentäkt. Förutsatt att
framtida strandskydd inte avgränsas
närmare sjön än de 200 m som
presenteras i förslaget ser inte
LEVA i Lysekil AB att Kärnsjön
som dricksvattentäkt skulle
påverkas negativt. Framtida fysisk
planering behöver dock ske med
hänsyn till
vattenskyddsföreskrifterna.
Strandskyddet är en av Sveriges
viktigaste tillgångar. Idag
exploateras stränder med rasande
fart. Fortsätter denna expansion
kommer västkustens stränder att
vara oåtkomliga över stora sträckor
nom några decennier.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd är bra och mycket
aktuellt. Det behövs ett utvidgat
strandskydd både nu och för
framtiden. Vi får inte förstöra det
som tidigare generationer har haft
klokheten att värna och besluta om.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd för Tungenäset är bra.
Det behövs ett utvidgat strandskydd
både nu och i framtiden.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd för Tungenäset är bra.
Det behövs ett utvidgat strandskydd

inom det generella strandskyddet på
100 m, som egentligen ska gälla
överallt, saknar idag strandskydd.
Länsstyrelsen anser att ett utvidgat
strandskydd upp till 300 m, med
undantag för exploaterade områden där
strandskyddet redan förlorat i värde,
behövs på västkusten. Värdena för djur
och växtliv, samt rörligt friluftsliv är
generellt mycket höga och
bebyggelsetrycket är högt. Därför är
det viktigt att man långsiktigt hushållar
med denna unika markresurs.
Noteras
Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras
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Margareta Lindström

Bo Lindström

Märta och Kent
Nilsson

Ylva Meyer

Margareta Eliasson

Ingela Johnsson

AB Lunneplan genom
Christer Magnusson
(Representerar

både nu och i framtiden
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för kustremsan utmed
Gullmaren i Munkedals kommun är
bra. Ett utvidgat strandskydd är
mycket viktigt både för oss nu
levande och för våra
efterkommande.
1. Stödjer förslaget till översyn av
strandskyddet i Munkedals
kommun. Det är viktigt att
strandskyddet får vara intakt
utmed kusten.
2. Vid Gårvik bör strandskyddet
utvidgas och följa gränsen för
Gullmarens riksintresse och
naturreservat. Allra minst bör
Natura 2000 följas.
3. I Bergsvik vid Saltkällefjorden
bör strandksyddet följa
Gullmarens riksintressen och
naturreservat.
1. Anser att det utvidgade
strandskyddet som skall införas
är viktigt för att bevara stränder
och natur vid Gullmarsfjorden.
2. Motsätter att Munkedals
Kommun får upphäva
strandskydd runt Gårvik och på
Tungenäset där kommunen
planerar att anlägga en marina
med 150 båtplatser. Det är inte
utrett hur detta kommer att
påverka strömningarna kring
den fina badplatsen.
Är för Länsstyrelsens förslag om
utvidgat strandskydd i Munkedals
kommun. Stränderna bör bevaras
för såväl allmänheten som djur och
natur.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det är viktigt att
säkra allmänhetens tillgång till
orörda stränder, och trygga
områden för djur- och växtriket.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
1. Remissen har kungjorts på ett
otillfredsställande sätt.

Noteras

1. Noteras

2. Det aktuella området omfattas av
en gammal byggnadsplan, där
strandskydd inte gäller. Om planen
upphävs återinträder
strandskyddet.
3. Det aktuella området omfattas av
en gammal byggnadsplan, där
strandskydd inte gäller. Om planen
upphävs återinträder
strandskyddet.
1. Noteras

2. Kommunens arbete med ny
detaljplan för Gårvik är skiljt från
översynen av strandskyddet och
påverkas inte i och med detta
beslut.

Noteras

Noteras

Noteras

Först vill Länsstyrelsen tydliggöra att
den aktuella fastigheten inte berörs
beslutet om utvidgat strandskydd.
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Hensbacka 2:3)

2. Länsstyrelsens förslag innebär
försvårande av pågående och
planerade detaljplaner. Det är
särskilt försvårande i
tätortsnära lägen där
Länsstyrelsen lägger en död
hand över utvecklingen.

3. Förslaget är att betrakta som
konfiskering, vilket borde
påtvinga Länsstyrelsen att
ersätta markägaren och inlösa
den aktuella marken.

1. När det är så många markägare,
och andra rättighetshavare, som
berörs använder Länsstyrelsen
kungörelsedelgivning, dvs
annonserar i tidningar om att ett
nytt förslag finns och att
allmänheten får yttra sig över
detta. Länsstyrelsen har följt de
bestämmelser i förordningen
1998:1252) om områdesskydd
samt delgivningslagen som gäller
för delgivning av den här typen av
förslag till beslut. Att hitta och
meddela alla sakägare personligen
har tyvärr inte varit praktiskt
möjligt i projektet.
2. Länsstyrelsens princip är att
anpassa det nya strandskyddet
efter pågående detaljplaner, men
inte kommande planer. Att
strandskydd läggs på betyder inte
alls att det är stopp för
utvecklingen. Värdena på kusten
är höga och det finns många
motstående intressen. Därför
tycker Länsstyrelsen att det är
viktigt att man hushållar med
resurserna och gör noggranna
avvägningar mellan olika intressen
innan man exploaterar. Att markoch vattenområden i ett så
attraktivt läge nära vattnet är
undantagna från strandskydd
innebär en risk för att marken
exploateras på ett sätt som på
längre sikt förstör områdets värden
för strandskyddet. I en process för
en ny detaljplan görs en vägning
mellan strandskyddets värden å
ena sidan, och exempelvis
allmänhetens nytta av en
exploatering för infrastruktur, nya
bostäder, en småbåtshamn etc å
andra sidan.
3. Anledningen till att Länsstyrelsen
beslutar om ett utvidgat
strandskydd är att Bohuslän är ett
av Sveriges mest värdefulla
områden med avseende på
strandskyddets värden, dvs rörligt
friluftsliv samt växt- och djurliv.
Till förmån för det allmänna
intresset av allemansrättsligt
tillgängliga strandområden och
bibehållet växt- och djurliv måste
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Stefan Stafner för
Stafab Fastigheter AB
(angående Foss-Röd
1:4)

1. Fastigheten är kulturellt
intressant och de senaste sju
åren har ägnats åt att renovera
och återskapa gården i gammal
genuin stil. Vi önskar gå vidare
med byggnation men
Länsstyrelsen har hittills inte
varit särskilt samarbetsvillig.

1.

2. Strandskyddet är en förbudslag
och det är svårt att få dispens.
Det är därför av yttersta vikt att
strandskyddet inte utökas mer
än absolut nödvändigt för att
tillgodose syftena. Att
ytterligare utöka strandskyddet
på fastigheten är ren
kapitalförstörelse för
markägaren.

2.

3. Myndigheterna har systematiskt 3.
försökt vidga begreppet
strandskydd på markägarnas
bekostnad i flera etapper under
årens lopp. Strandskyddet
används till att konfiskera alla
privata marker som gränsar till
vatten, vilket innebär att alla
vackra strandområden kommer
att förfalla då inga åtgärder
längre får vidtas.

4. Hur svårt det är att få dispens
framgår av det ärende gällande
en brygga på fastigheten som
Länsstyrelsen drivit.
Borttagande av bryggan har

4.

då i vissa fall det enskilda intresset
att exempelvis bebygga marken stå
tillbaka. Strandskydd är inte ett
sådant områdesskydd som renderar
ersättning. Anledningen är att
strandskydd inte begränsar rätten
att bruka mark så som den hittills
har brukats. Ersättning ges aldrig
för förlorad möjlighet till framtida
exploatering. Det finns ju även
annan lagstiftning, exempelvis
plan- och bygglagen, som avgör
hur fastigheter skulle kunna
användas.
Länsstyrelsens bedömningar utgår
ifrån gällande lagstiftning där
hänsyn ska tas till de värden som
finns på den aktuella platsen.
Fastigheten omfattas av flera
riksintressen samt ligger inom
Gullmarns naturvårdsområde.
Fastigheten gränsar även till
Natura 2000-området
Gullmarsfjorden.
I strandskyddslagen anges att
strandskyddet endast får utvidgas
där det är nödvändigt för att
säkerställa syftena med
strandskyddet. Värdena för
strandskyddets syften på den
aktuella platsen är höga, och
bebyggelsetrycket i området är
högt. Länsstyrelsen anser med
utgångspunkt från detta att ett
utvidgat strandskydd behövs för att
långsiktigt säkerställa
strandskyddets syften i området.
Anledningen till att
strandskyddslagstiftningen gradvis
har skärpts vad gäller
kustområdena är att utredningar
visar att den strandnära
exploateringen fortsätter att öka.
Exploateringsgraden utmed kusten
är redan idag hög, liksom
exploateringsintresset. För att
säkra strandskyddets värden i våra
kustområden för kommande
generationer har man tvingats
skärpa strandskyddslagen.
Länsstyrelsens beslut gällande den
aktuella bryggan har prövats, och
stått sig, i Miljööverdomstolen.
Enligt gällande lagstiftning (7 kap
18 § miljöbalken) får
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inneburit försämringar för
allmänheten. Vi begär att
lämpligt område undantas från
strandskydd för att möjliggöra
de projekt företaget och
allmänheten behöver vid
stranden.
5. Har inventeringar gjorts utifrån
verkliga behov?

6. I remissen påstås att det finns
gott om marinor i
Gullmarsfjorden. Varifrån har
ni fått den uppgiften?

7. I remissen påstås att
exploateringstrycket är mycket
hårt och att det i vissa områden
är svårt för allmänheten att ta
sig fram till vattnet. Att så
skulle vara fallet låter mer som
en partsinlaga och ett
särintresse, och strider i
väsentligt avseende mot
Naturvårdsverkets anvisningar
för ert uppdrag.

Länsstyrelsen endast upphäva
strandskyddet för ett område om
det är uppenbart att det saknar
betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften, vilket inte
är fallet för det aktuella området.
5. Några nya inventeringar har inte
gjorts i samband med översynen.
Länsstyrelsen anser att det
befintliga underlagsmaterial som
finns för området är tillräckligt för
beslutet.
6. I remisstexten anger Länsstyrelsen
angående Gullmarsfjorden:
Fjorden med strandområden
attraherar bland annat ett stort
antal fritidsbåtar, och området
används även för bad, kanoting
och fritidsfiske. Även vandring och
strövning är populärt i området,
och det finns många fina
utsiktpunkter kring fjorden. Det
finns även gott om anordningar för
friluftsverksamhet, såsom
vandrarhem, campingplatser,
båtuthyrning, naturhamnar och
marinor. Det är möjligt att det i
framtiden behövs ytterligare
anläggningar för båtlivet i
Munkedals kommun.
Länsstyrelsen förutsätter att
kommunen i så fall redovisar detta
i sitt arbete med fysisk planering,
och att frågan hanteras i en
detaljplan alternativt ansökan om
vattendom till Mark- och
miljödomstolen där frågor som
lokalisering och vägning mellan
olika samhällsintressen hanteras i
vanlig ordning.
7. I rapporten Exploatering i
kustzonen 2013 (Rapportserie nr
2/2014), som sammanställts av
Länsstyrelserna i samarbete med
metria, listas exploateringsgraden i
olika län och deras kustkommuner.
Enligt rapporten är den relativa
exploateringsgraden längs
Munkedals kuststräcka inte mindre
än för övriga kommuner i länet.
Exempel på högexploaterade
områden vid kusten i Munkedals
kommun är Saltkällan, Munkedals
hamn, Korsvik, Bergsvik och
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Gårvik. Kuststräckan i Munkedal
är mycket naturskön och har stora
värden för både friluftsliv och
växt- och djurliv. Läget och de
vackra miljöerna gör att det finns
ett högt exploateringstryck i
området, även om kommunen som
helhet har ett lägre
exploateringstryck. Länsstyrelsen
ser en betydande risk att en
minskning av strandskyddet här
skulle leda till omfattande ny
exploatering vilket i ett större
perspektiv och på lång sikt hotar
syftena med strandskyddet längs
kusten.
8. I ÖP 10 har ett område för
8. Länsstyrelsens generella princip är
framtida bostadsbebyggelse
att inte i förväg göra undantag från
avsatts på fastigheten. En
strandskyddet för eventuellt
pågående möjlighet att bygga
kommande bebyggelseområden.
finns således. Vi begär att
Länsstyrelsen anser istället att
strandskyddet upphävs på en
sådana bebyggelseplaner ska
yta om ca 3000 kvm på
hanteras som vanligt i en
fastighetens höglänta
detaljplaneprocess alternativt
bergsplatå, där låglänt strand
dispensprövning, där
saknas, i anslutning till det
strandskyddets värden får vägas
utpekade området i ÖP. Inom
mot behovet av exploateringen.
området finns stor efterfrågan
Vad gäller de aktuella områdena
på fritidsbebyggelse och
vid Röd som pekats ut i ÖP skriver
inflyttning till
Länsstyrelsen i sitt
glesbygdskommunen
granskningsyttrande att de inte är
Munkedal. Om området hamnar
lämpliga att bebygga då de skadar
inom strandskydd kommer vi
natur- och kulturvärdena påtagligt.
att kräva ersättning för marken
Det lilla område i anslutning till
plus skadestånd. Vi kommer
befintlig bebyggelse som, enligt
även begära ersättning för alla
granskningsyttrandet, troligen kan
ytterligare arealer som hamnar
bebyggas kommer ej i konflikt
inom strandskyddskarantän.
med den nya strandskyddsgränsen.
9. Eftersom vare sig staten eller
9. Länsstyrelsen får, enligt 7 kap 14 §
kommunen äger marken har
miljöbalken, utvidga strandskyddet
man ingen rätt att annektera
upp till 300 m om det behövs för
denna. Att genom
att säkerställa strandskyddets
Länsstyrelsens pågående
syften. Länsstyrelsen anser, med
process genomföra ett ägobyte
hänsyn till de höga värdena, att det
där privat egendom övergår till
behövs i det aktuella området.
allmän egendom är ett försök
Strandskydd innebär ett förbud
till legaliserad stöld. Det är ett
mot att uppföra nya byggnader och
brott mot EU-konventionen om
anläggningar, och på så sätt
mänskliga rättigheter. Är det
privatisera marken. Strandskydd är
Länsstyrelsens uppfattning att
inget hinder för pågående
förslaget är i linje med
markanvändning samt normal
Regeringens nya
skötsel av marken.
strandskyddslag från 2009?
I Sverige har vi en lång tradition
av tillgänglig natur, alla får lov att
vistas på allas mark (med undantag
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10. Enligt förslaget kommer
hemfridszonen vid
bostadsbyggnaderna på gården
att försvinna.

11. Länsstyrelsens förslag
aktualiserar frågan om jäv och
delikatessjäv. Mycket få av de
myndighetspersoner som är
involverade i beslutsprocessen
äger fastigheter med egen
strand. Det ligger i sakens natur
att de vill upphäva ägarrättens
ensamrätt.

Anita och Jonny
Wejshag

Lars-Åke Eliasson

Josefin Eliasson

Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Vi ser
angelägenheten och vikten av
respekt och aktsamhet om och för
vår natur och vårt naturliv. Ett
utvidgat strandskydd behövs både
nu och i framtiden.
Tycker att förslaget beträffande
strandskydd för Munkedals
kommun är mycket bra. Det är
viktigt att säkra allmänhetens
tillgång till orörda stränder nu och
för framtida generationer.
Kortsiktiga intressen ska inte få
avgöra.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det är viktigt att
säkra allmänhetens tillgång till
orörda stränder, och angeläget att
trygga områden för djur- och
växtriket.

för den privata hemfridszonen).
För att vi ska ha den möjligheten
måste det enskilda intresset av att
bebygga mark i vissa fall stå
tillbaka för det allmänna intresset
av långsiktigt tillgängliga
strandområden för allmänhet och
för växt- och djurliv.
10. Byggnaderna ligger, med god
marginal, utanför det
strandskyddade området. Gränsen
för Gullmarns naturvårdsområde
går närmre byggnaderna än
gränsen för strandskydd.
Länsstyrelsen kan inte se att den
nya strandskyddsgränsen går in i
hemfridszonen.
11. Jäv föreligger, enligt 11 §
förvaltningslagen (1986:223), när
saken rör handläggaren
personligen eller någon närstående
eller när denne på något annat sätt
kan anses ha eller misstänkas ha
ett eget intresse i saken som kan
påverka beslutet. För att sk
delikatessjäv ska anses föreligga
måste det finnas någon ”särskild
omständighet” som kan slås fast är
”ägnad att rubba förtroendet” för
opartiskheten. Länsstyrelsen finner
med hänsyn till detta att jäv inte
föreligger i den aktuella frågan.
Noteras

Noteras

Noteras
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Hanna Brandt

Charlotte Thuresson

Ingrid Gustavsson

Peter Eriksson

Mari Pettersson

Olle Gustavsson

Thyra Johansson

Morgan Ericsson

Reine Pettersson

Margitta Kieper

Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Dels med tanke på
allmänhetens tillgång till orörda
stränder och dels med tanke på
djur- och växtliv.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras
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Solveig Korn

Lillemor Karlsson

Jennie Jaconelli

Mattias Modén

Louise Modén

Tommie Anttila

Bengt Jakobsson

Roger Östlund (ägare
till Faleby Gård 1:1)

utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Begär att strandskyddet inom
fastigheten bibehålls i nuvarande
omfattning. Generationsväxling kan
göra det aktuellt med nybyggnation,
och ett utvidgat strandskydd
försvårar valet av byggplats
eftersom området redan är skyddat
som Natura 2000 och
Naturvårdsområde. Ändringarna i
strandskyddet skulle underlätta
utvecklingen i områden där
bebyggelsetrycket är lågt. Den
föreslagna utvidgningen berör ett
skogsparti där inget
bebyggelsetryck föreligger.

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Anledningen till att Länsstyrelsen
beslutar om ett utvidgat strandskydd
längs kuststräckan i Munkedals
kommun är att Bohuskusten är ett av
Sveriges mest värdefulla områden med
avseende på strandskyddets värden,
dvs rörligt friluftsliv samt växt- och
djurliv. Kuststräckan är i många
områden idag så hårt bebyggd att
värdena för friluftsliv samt växt- och
djurliv har förlorats. De delar som
ännu är oexploaterade ökar därmed
ytterligare i värde.
De ändringar som infördes i
strandskyddslagen 2009 möjliggör för
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Ulf Johansson

Mats Pettersson

Hervor Brandt

Lars Olming (ägare
till Västra Korsvik
1:2)

Irene Adolfsson

Förändringen går längre än vad som kommunerna att peka ut sk LISkrävs för att syftet med skyddet ska områden, där lättnader i strandskyddet
tillgodoses.
ska gälla till förmån för
landsbygdsutvecklingen. Detta gäller
dock inte för Bohuskusten, eftersom
detta område har så höga värden för
strandskyddet.
Det aktuella området omfattas idag
till stor del av utökat strandskydd, och
helt och hållet av Gullmarns
naturvårdsområde samt flera
riksintressen. Skogsområdet har höga
naturvärden och höjderna sluttar mot
Gullmarsfjorden. Länsstyrelsen anser
att ett utvidgat strandskydd behövs för
att långsiktigt säkerställa
strandskyddets syften i området.
Tycker att förslaget till utvidgat
Noteras
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Anser att förslaget till utvidgat
Noteras
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Bedömer att förslaget till utvidgat
Noteras
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden. Strandskyddet ingår,
som jag ser det, i allemansrätten
och är inte minst viktigt för oss som
inte bor strandnära.
Ser inga sakliga skäl till varför
Länsstyrelsens princip är att befintliga
Länsstyrelsen inte ska följa
bostadstomter som i dagsläget är
likställighetsprincipen och upphäva undantagna från strandskydd även
strandskyddet för fastigheten,
fortsättningsvis ska vara undantagna.
såsom har gjorts för grannarnas.
Den aktuella fastigheten ligger precis
Markområdet är redan skyddat som vid vattnet, inom det generella
naturvårdsområdet och
strandskyddet på 100 m som ska gälla
vattenområdet som Natura 2000överallt. Strandskydd får upphävas för
område. Anser att förslaget går
ett område om området uppenbart
längre än vad som krävs för att
saknar betydelse för strandskyddets
syftet med skyddet ska tillgodoses. syften, vilket inte är fallet för den
aktuella fastigheten. Nya byggnader
som uppförs nära tomtens gränser kan
väsentligt påverka markområdena runt
omkring. Därför upphävs inte
strandskyddet generellt för alla
bostadstomter.
Tycker att förslaget till utvidgat
Noteras
strandskydd för Munkedals
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Tord Baaz

Gunilla Andersson

Per-Olof Andersson

Tom Hagström

Sara Lindström

Johan Lindström

Fredrik Sohlberg med
familj

Leif Rogersson (ägare
till Klåvene 1:11 samt
Svarteborg Torp 1:4
och 1:7)
Anders Erlandsson

kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Tycker att förslaget till ett
strandskydd på 100 m för
Munkedals kommun är bra. Det är
viktigt att säkra allmänhetens
tillgång till orörda stränder, och
trygga områden för djur- och
växtriket.
Bedömer att Länsstyrelsens förslag
till utvidgat strandskydd för
Tungenäset inom Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Bedömer att Länsstyrelsens förslag
till utvidgat strandskydd för
Tungenäset inom Munkedals
kommun är bra. Det är viktigt att
säkra allmänhetens tillgång till
orörda stränder, särskilt i det hårt
exploaterade kustbandet. Det
behövs ett utvidgat strandskydd
både nu och i framtiden.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det är viktigt att
säkra allmänhetens tillgång till
orörda stränder, och trygga
områden för djur- och växtlivet
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Bedömer att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det är viktigt att
säkra allmänhetens tillgång till
orörda stränder, och trygga
områden för djur- och växtlivet
Motsätter sig Länsstyrelsens förslag
till utvidgat strandskydd.

Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras.

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras
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Lennart D.

Birgit Ericson

Ingvar Johansson
(ägare till Låkeberg
1:84)

H Johansson

Truls Koch (ägare till
Foss-skulevik 1:21)

kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Anser att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Det behövs ett
utvidgat strandskydd både nu och i
framtiden.
Tycker att förslaget till utvidgat
strandskydd för Munkedals
kommun är bra. Alltför många
stränder är redan exploaterade i vårt
land, så det gäller att rädda dem
som finns kvar.
Utöka strandskydd till 300 m.
Kommunerna tycks alltför villiga
att ge dispens och strunta i vad
särskilda skäl skall vara.
Fastigheten är nyligen avstyckad
och tillstånd inom
naturvårdsområde samt
förhandsbesked har meddelats.
Anhåller om att strandskyddet
slopas på fastigheten.

Noteras

Noteras

Noteras

Noteras

Länsstyrelsen har justerat
strandskyddsgränsen så att tomtplatsen
undantas.
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