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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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 Kommunstyrelsen 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Hyra av modul – modul vid Bruksskolan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att en modul hyrs in alternativt köps för 
verksamheten vid Bruksskolan. 
 

Sammanfattning 
Verksamheten i Bruksskolan har de senaste åren vuxit så kraftigt att verksamheten 
är trångbodd. För att förbättra situationen har två moduler hyrts in. Det har nu blivit 
nödvändigt att hyra in ytterligare en modul. Modulen ska användas som klassrum 
och vara utrustad med toalett. Kostnaden bedöms till ca 20 tkr per månad. 
Kostnader för markberedning, va- och elanslutning tillkommer. 
 
Hyrestiden bedöms bli tills beslutad tillbyggnation genomförts om några år. 
 
Möjligheten att köpa begagnade moduler från Dals-Ed undersöks. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal kostnad för externa lokaler. Hyran/köpet finansieras av Barn och 
utbildningssektorn. 

Miljö 
Arbetsmiljön för personal och elever förbättras.  

Facklig samverkan enligt FAS05 
Har genomförts av BoU 

 
 
    
     

 

 
 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

linand001
Rektangel
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 Kommunstyrelsen 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Hyra av modul – moduler vid Munkedalsskolan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att två moduler hyrs in/köps för 
verksamheten vid Munkedalsskolan. 
 

Sammanfattning 
Verksamheten i Munkedalsskolan har de senaste åren vuxit så kraftigt att 
verksamheten är trångbodd. För att förbättra situationen har två moduler hyrts in. 
Det har nu blivit nödvändigt att hyra in ytterligare två moduler. Modulerna ska 
användas som klassrum och vara utrustad med toalett. Kostnaden bedöms till ca 40 
tkr per månad. Kostnader för markberedning, va- och elanslutning tillkommer. 
 
Hyrestiden bedöms bli tills beslutad tillbyggnation genomförts om några år. 
 
Förvaltningen utreder möjligheten att förvärva begagnade moduler från Dals-Ed. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal kostnad för externa lokaler. Hyran finansieras av Barn och 
utbildningssektorn. 

Miljö 
Arbetsmiljön för personal och elever förbättras.  

Facklig samverkan enligt FAS05 
Har genomförts av BoU 

 
 
    
     

 

 
 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

linand001
Rektangel
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 

Affischering i anslutning till allmänna val 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att villkoren som användes inför valet 2014 även används 
2018 
 

Sammanfattning 
Partierna i kommunfullmäktige föreslår i en gemensam skrivelse till 
kommunstyrelsen att ”fri affischering skall gälla i Munkedal inför valet i september 
2018, med trafiksäkerhet som enda villkor”. 
 
Affischering styrs inte av den lokala ordningsstadgan, utan av Ordningslagen 
eftersom det gäller disposition av allmän och offentlig plats. Polismyndigheten 
utfärdar tillstånd till affischering efter hörande av kommunen, väghållaren och 
markägaren. Kommunen lämnar alltså bara synpunkter på en till polismyndigheten 
inkommen ansökan. 
 
Kommunen lämnade inför valet 2014 synpunkter enligt bilaga 1. Förutom 
trafiksäkerhet anser förvaltningen att även ordning är av stor betydelse, dvs att 
skadade affischer tas bort eller byts ut och att affischerna avlägsnas senast en vecka 
efter valdagen. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga kommunala kostnader 

Miljö 
Viktigt att affischeringen är väl ordnad 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     

 

 
 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

linand001
Rektangel
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 2014-05-13 Dnr:KS 2014-192 

 
 KOMMUNSTYRELSEN  
  
 
 
    Polisen 
     
   

 
Valaffischering 
 
Munkedals kommun tillstyrker generellt de politiska partiernas ansökningar om 
affischering i samband med valen 2014, under förutsättning att följande riktlinjer 
följs: 
 
Kommunens villkor för affischering på kommunal mark är följande: 

- Valaffisch får inte placeras i kurva, korsning, cirkulationsplats eller i övrigt så 
att sikten skyms. 

- Valaffischer ska vara nedtagna senast en vecka efter valdagen. 
- Valaffischer skall ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning. 

 
Observera att om marken ägs av annan ska denne kontaktas innan uppsättande av 
affischer sker. 
 
Trafikverket har andra krav utefter allmänna vägar, tex: 

- Att affischer ska placeras minst 15 m från gatukorsning, minst 10 m från 
vägmärke och minst 1 m från kantsten eller beläggningskant. För 
affischering utefter allmän väg ska Trafikverket kontaktas. 
 

 
 
Mats Tillander 
Samhällsbyggnadschef 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata/mark 

Optionsavtal avseende mark på Smedberg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till optionsavtal med Målerifirma C. 
Gabrielsson AB avseende ca 5500 m2 mark på Smedberg. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat ett arrendeavtal avseende mark på Smedbergs 
industriområde med Målerifirma C. Gabrielsson AB. Avtalet syftar till att företaget 
ska kunna inleda försöksverksamhet inom kalkbruk och kalkfärg och gäller t o m 
2020-03-31. Därefter förvärvar företaget marken eller lämnar den. 
 
Optionen gäller arrenderad mark och närliggande mark. Priset för marken är det av 
Kommunfullmäktige fastställda – 100 kr per m2. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Försäljning av mark ger intäkter. Ett företag får möjlighet att expandera 

Miljö 
Prövas i en eventuell tillståndsansökan. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

linand001
Rektangel
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 KOMMUNSTYRELSEN  

Avtal om Markförvärv, Smedbergs industriområde  
 

Munkedals kommun har detaljplanelagt och etappvis byggt ut Smedbergs 

industriområde beläget i norra Munkedal. Ca 11.000m2 industrimark finns idag till 

salu inom området. Målerifirma C. Gabrielsson AB har förvärvat och bebyggt Foss 

10:353. 

 

PARTER  

Munkedals kommun, org nr 212000-1330, 45580 Munkedal nedan kallad 

Kommunen, och 

Målerifirma C. Gabrielsson AB nr 556238-5640, Smedbergsvägen 26, 45535 

Munkedal nedan kallade Företaget. 

 

BAKGRUND 

Företaget står inför en expansion och för att kunna utveckla sin verksamhet inom 

kalkbruks- och kalkfärgs produktion och användning behövs kompletterande 

markyta.  

 

Kommunen upplåter, genom lägenhetsarrende område A enligt kartbilaga till 

Företaget t o m 2020-03-31. Syftet är att Företaget ska kunna inleda 

försöksverksamhet inom kalkbruk och kalkfärg. Företaget erbjuds härmed rätten 

att förvärva område A och B inom avtalstiden för att kunna trygga sin expansion.  

 

MARKPRIS 

Markområdet omfattar ca 5500 m2. Slutlig yta avgörs vid 

lantmäteriförrättning/fastighetsreglering. Företaget förvärvar område A och B enligt 

bifogad karta.  

 

Pris för mark enligt kommunfullmäktiges beslut är 100kr/m2, avgifter för 

kommunalt VA tillkommer enligt gällande taxa. 

 

 

Detta avtal gäller t.o.m. 2020-04-30.  

 

För Munkedals kommun                        Målerifirma C. Gabrielsson AB 

2018-                                                  2018- 

 

………………………………………                        ………………………………………. 

Åsa Karlsson                                         Christoffer Gabrielsson 

Kommunstyrelsens ordförande                VD 

 

………………………………………                        ……………………………………… 

Håkan Sundberg  

Kommunchef 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata/mark 

Staket längs järnvägen i Dingle - 
medfinansieringsavtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ett nytt staket sätts upp längs järnvägen i Dingle för 
att minska olycksrisken 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat medfinansieringsavtal med Trafikverket. 
 

Sammanfattning 
Enligt Stängsellagen (Lag 1945:119) beslutar kommunen om stängsel längs 
järnvägen för att förbättra säkerheten. Kostnaden fördelas lika mellan kommunen 
och Trafikverket. 

I Dingle finns ett staket längs den aktuella sträckan. Det är dock sönderklippt på 
flera ställen och omfattande ”spårspring” förekommer. Säkerheten behöver 
förbättras. 

Kostnaden bedöms till 550 tkr varav hälften bekostas av kommunen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal kostnad – driftskostnad.  

Folkhälsa 
Säkerheten förbättras och olycksrisken minskar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
trafikverket 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

linand001
Rektangel



 

 

 
    TRV 2018/XXXXXX 
 

Medfinansieringsavtal – Staket längs järnvägen på bandel 621, 
Munkedal kommun. 
 
 
 
 

Detta avtal avser byggande för åtgärd och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge. 
 
Munkedals kommun, org.nr. 212000-1330, 455 80 Munkedal. 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: 
Trafikverket Region Väst, nedan kallat Trafikverket. 
 
Munkedal kommun, nedan kallad kommunen. 
 
Staket längs järnvägen för att hindra obehöriga från att vistas inom spårområdet och därigenom öka 
trafiksäkerheten och minska risken för allvarliga olyckor i Dingle nedan benämnt som Åtgärden. 
Åtgärden är enligt nedan kartbild. 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för Åtgärden. 
 
Järnvägen, bandel 621, går genom Munkedal kommun. Åtgärderna berör en sträcka på cirka 540 
meter västra sidan av Dingles driftplats där det har rapporterats spårspring/genväg över spårområdet. 
Viss del av sträckan har godtagbart staket, totalt cirka 100 meter, och behöver inte förnyas. Resterande 
del saknar staket eller har trasigt staket totalt cirka 440 meter. 
 
Järnvägen är i många fall en stor barriär och med det uppkommer genvägar över spåren. Längs vissa 
järnvägssträckor, i synnerhet inom tätbebyggda områden, finns även risk för suicidala olyckor. Det är 
förbjudet enligt järnvägslagen (Lag 2004:519) att vistas inom ett spårområde. Trafikverket arbetar 
kontinuerligt och tillsammans med berörda kommuner med att förhindra obehöriga från att vistas 
inom spårområden, genom att anlägga staket.  
Otillåtet spårbeträdande har uppmärksammats inom Munkedals kommun i samhället Dingle. 
Parterna har kommit överens om att vidta förebyggande åtgärder, i enlighet med stängsellagen (Lag 
1945:119). 
 
 
Följande effekter bedöms gälla för anläggande av staket: 
- ökad trafiksäkerhet vid järnvägen 
- begränsad möjlighet för obehöriga vistas inom spårområdet vilket minskar olycksrisken.  
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är: 
Trafikverkets rapport, spårspringsinventering gjord år 2016 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan 
för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av Åtgärden. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder och kostnader 

Avtalet avser åtgärder i anläggningen som Trafikverket äger och ansvarar för. Åtgärdens omfattning 
Samt anlägga cirka 440 meter (dock inte där staket idag finns och uppfyller funktion) vid Dingle tätort 
kring driftplatsen där spårspring förekommer.  
 
1. Ett cirka 440 meter staket från södra driftplatsen till norra driftplatsen med korta avbrott där staket 
redan finns idag. Se bild 1.  
 

 
Bild 1. Innehåller den totala sträckan där både befintlig staket finns och där behovet av nytt behövs.  
 

 
Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1, anläggande av cirka 440 meter staket längs järnvägen i Dingle driftplats enligt Trafikverket 
kravspecifikation.(Gäller inte där det redan finns staket som uppfyller funktionen).  
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 

 
  

1 Staket ca 440 meter, Dingle driftplats. 2 Trafikverket

550 000

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal



 

 

 
 

§6 Finansiering 

Enligt stängsellagen (lag 1945:119) fördelas kostnaden mellan Trafikverket och kommunen med 50 % 
per part. 
Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till cirka 550 000 kronor i 
prisnivå (2018-12). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt preliminära. (Staket 
1250 kronor per löpmeter.) De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. 
rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.  
Krävs det bygglov, delas kostnaden enligt gällande taxa, lika mellan kommunen och Trafikverket. 
Kostnad för bygglov är max 5000 kronor enligt uppgift från kommunen. Denna summa ingår inte i 
nedanstående tabell. 
 
 
Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
 

Åtgärder enligt § 5

Finansiär Åtgärd 1

Trafikverket 275 000

Kommun 275 000

SUMMA 550 000

   
  
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till cirka 275 000 kronor. 
 

Kommunen ska i och med rekvisition betala cirka 275 000 kronor till Trafikverket (se vidare § 9). 

Om bygglov krävs så avräknas halva summan av bygglovet i den summa som rekvireras av 

kommunen.  
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna 
totala kostnader. Se § 7, generella principer. 
 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 5 om det inte 
påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av 

detta avtal § 5.  
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ansvarar för hantering av eventuella bygglov och i förkommande fall tillgodose att de 

tillhandahålls.  
 

Generella Principer 
Trafikverket kommer att äga och ansvara för drift och underhåll av den anläggning som detta avtal 
omfattar. Kostnader för drift- och underhåll samt eventuella reinvesteringar ska delas i enlighet med 
stängsellagen (Lag 1945:119) 

 
 



 

 

§8 Hantering av kostnadsförändringar  
 
Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits till 
kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för järnvägsinvesteringar ska respektive part ges 
möjlighet till omförhandling. 
 
 
§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen efter utförd åtgärd. 
Om bygglov behövs så ska kommunen redovisa kostnaden så att Trafikverket kan dra ifrån 50 % av 
bygglovskostnaden innan rekvireringen.  
 
Trafikverket rekvirerar kontinuerligt medfinansiering för kostnader avseende drift- och underhåll 
samt eventuella reinvesteringar. En sådan rekvirering ska alltid föregås av en avstämning, mellan 
parternas då utsedda företrädare. Enligt 12§ i Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. 

 
Rekvisition skall sändas till medfinansiärsutbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att 
rekvisitionen hamnar rätt i medfinansiärsutbetalarens leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen bifogas ett utdrag ur Trafikverkets ekonomisystem Agresso där det framgår hur 
bidragsintäkten är uträknad.  
 
Rekvirering adresseras till: 
Munkedal Kommun 
Leverantörsfakturaservice R044 
Fack 440001 
106 54 Stockholm 
 
Märks med referens: 181 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Trafikverket ansvarar för genomförandet av åtgärden enligt § 5 och § 7. 
 

§11 Tidplan  

Arbetet beräknas genomföras under år 2018-2019. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Avtalet ska vara undertecknat av båda parter senast 2018-06-30 för att träda i kraft. 
 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av båda parter för att vara 
giltiga. 
 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
lag. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Inger Ranheim, Tf. Enhetschef  Åsa Karlsson, Ordförande 
Åtgärdsplanering, Trafikverket                                                   Kommunstyrelsen, Munkedals kommun 
 
 
 
 
 
    _________________________ 
    Ort och datum 
 
 
 
 
 
    _________________________ 
    Håkan Sundberg, Kommunchef, 
    Munkedals kommun  
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 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2018-03-11 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata/mark 

Staket längs järnvägen i Munkedal - 
medfinansieringsavtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ett nytt staket sätts upp längs järnvägen i Munkedal 
för att minska olycksrisken 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat medfinansieringsavtal med Trafikverket. 
 

Sammanfattning 
Enligt Stängsellagen (Lag 1945:119) beslutar kommunen om stängsel längs 
järnvägen för att förbättra säkerheten. Kostnaden fördelas lika mellan kommunen 
och Trafikverket. 

I Munkedal finns inget staket längs den aktuella sträckan. Det finns längs spåren 
söderut men omfattande ”spårspring” förekommer på den aktuella sträckan. 
Säkerheten behöver förbättras. 

Kostnaden bedöms till 170 tkr varav hälften bekostas av kommunen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal kostnad – driftskostnad.  

Folkhälsa 
Säkerheten förbättras och olycksrisken minskar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
trafikverket 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

linand001
Rektangel
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Medfinansieringsavtal – Staket längs järnvägen på bandel 621, 
Munkedal kommun. 
 
 
 
 

Detta avtal avser byggande för åtgärd och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge. 
 
Munkedals kommun, org.nr. 212000-1330, 455 80 Munkedal. 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: 
 
Trafikverket Region Väst, nedan kallat Trafikverket. 
 
Munkedal kommun, nedan kallad kommunen. 
 
Staket längs järnvägen för att hindra obehöriga från att vistas inom spårområdet och därigenom öka 
trafiksäkerheten och minska risken för allvarliga olyckor i Munkedal nedan benämnt som Åtgärden. 
Åtgärden är enligt nedan kartbild. 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för Åtgärden. 
 
Järnvägen, bandel 621, går genom Munkedal kommun. Åtgärderna berör ett staket på cirka 140 meter 
cirka 250 meter norr om Munkedals stationsområde, där det har noterats spårspring/genväg över 
spåret. 
 
Järnvägen är i många fall en stor barriär och med det uppkommer genvägar över spåren. Längs vissa 
järnvägssträckor, i synnerhet inom tätbebyggda områden, finns även risk för suicidala olyckor. Det är 
förbjudet enligt järnvägslagen (Lag 2004:519) att vistas inom ett spårområde. Trafikverket arbetar 
kontinuerligt och tillsammans med berörda kommuner med att förhindra obehöriga från att vistas 
inom spårområden, genom att anlägga staket.  
Otillåtet spårbeträdande har uppmärksammats inom Munkedals kommun i samhället Munkedal. 
Parterna har kommit överens om att vidta förebyggande åtgärder, i enlighet med stängsellagen (Lag 
1945:119). 
 
 
Följande effekter bedöms gälla för anläggande av staket: 
- ökad trafiksäkerhet vid järnvägen 
- begränsad möjlighet för obehöriga vistas inom spårområdet vilket minskar olycksrisken  
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt har inte gjorts.  



 

 

Objektet har uppmärksammats och påtalats för Trafikverket av boende på platsen.   
 
 
 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan 
för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av Åtgärden. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder och kostnader 

Avtalet avser åtgärder i anläggningen som Trafikverket äger och ansvarar för. Åtgärdens omfattning 
är att anlägga ett cirka 140 meter långt staket i Munkedals tätort där spårspring förekommer.  
 
 
1. En sträcka på cirka 140 meter staket från parkeringen norrut. Se bild 1. 
 
 

 
Bild 1. 

 
Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1, anläggande av cirka 140 meter staket längs järnvägen i Munkedal enligt Trafikverket 
kravspecifikation.  
 
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 

 
 
 
 
 

1 Staket ca 140 meter från 

"tillfälliga parkeringen" norrut. 

Trafikverket

170 000

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal



 

 

§6 Finansiering 

Enligt stängsellagen (lag 1945:119) fördelas kostnaden mellan Trafikverket och kommunen med 50 % 
per part. 
Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till cirka 170 000 kronor i 
prisnivå (2018-12). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt preliminära. De 
faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.  
Krävs det bygglov, delas kostnaden enligt gällande taxa, lika mellan kommunen och Trafikverket. 
Kostnad för bygglov är max 5000 kronor enligt uppgift från kommunen. Denna summa ingår inte i 
nedanstående tabell. 
 
 
Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
 

Finansiär SUMMA Åtgärd 1

Trafikverket 85 000

Kommun 85 000

SUMMA 170 000

Åtgärder enligt § 5

   
  
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till cirka 85 000 kronor. 
 

Kommunen ska i och med rekvisition betala cirka 85 000 kronor till Trafikverket (se vidare § 9).  
Om bygglov krävs så avräknas halva summan av bygglovet i den summa som rekvireras av kommunen.  
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna 
totala kostnader. Se § 7, generella principer. 
 

§7 Ansvarsfördelning 

 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av 

detta avtal § 5.  
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ansvarar för hantering av eventuella bygglov och i förkommande fall tillgodose att de 

tillhandahålls.  
 

Generella Principer 
Trafikverket kommer att äga och ansvara för drift och underhåll av den anläggning som detta avtal 
omfattar. Kostnader för drift- och underhåll samt eventuella reinvesteringar ska delas i enlighet med 
stängsellagen (Lag 1945:119) 

 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits till 
kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för järnvägsinvesteringar ska respektive part ges 
möjlighet till omförhandling. 
 
 
 



 

 

 
 

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen efter utförd åtgärd. 
 
Trafikverket rekvirerar kontinuerligt medfinansiering för kostnader avseende drift- och underhåll 
samt eventuella reinvesteringar. En sådan rekvirering ska alltid föregås av en avstämning, mellan 
parternas då utsedda företrädare. Enligt 12§ i Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. 

 
Rekvisition skall sändas till medfinansiärsutbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att 
rekvisitionen hamnar rätt i medfinansiärsutbetalarens leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen bifogas ett utdrag ur Trafikverkets ekonomisystem Agresso där det framgår hur 
bidragsintäkten är uträknad.  
 
Rekvirering adresseras till: 
Munkedal Kommun 
Leverantörsfakturaservice R044 
Fack 44001 
106 54 Stockholm 

Märks med referens: 181 
 
 
§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Trafikverket ansvarar för genomförandet av åtgärden enligt § 5 och § 7. 
 

§11 Tidplan  

Arbetet beräknas genomföras under år 2018-2019. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Avtalet ska vara undertecknat av båda parter senast 2018-06-30 för att träda i kraft. 
 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av båda parter för att vara 
giltiga. 
 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
lag. 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Inger Ranheim, Tf. Enhetschef                                                     Åsa Karlsson, Ordförande  
Åtgärdsplanering, Trafikverket                                                     Kommunstyrelsen, Munkedals kommun 
 
 
 
 
 
                                                                                                            _________________________ 
                                                                                                            Ort och datum 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
                                                                                                             Håkan Sundberg, Kommunchef  

Munkedals kommun 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata mark 

Reglering av Kärnsjön 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen påpekar att utredningen om ”tappningsställare 4a” bör innefatta 
effekterna för området söder om Kärnsjöns utlopp och de fastigheter som redan 
påverkas av höga flöden 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig över förslag till dämningsgränser mm 
avseende Kärnsjön. Efter att ha sammanställt remissyttrande har vissa alternativ 
uteslutits.  
 
”Tappningsställare 4a” innebär en marginell sänkning av medelvattenståndet för 
Kärnsjön. Fortsatt utredning kommer att behandla hydromorfologiska och biologiska 
kvalitetsfaktorer. Det är också angeläget att utreda effekterna nedströms Torps 
kraftstation avseende de fastigheter och mark som redan påverkas av högt flöde.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Påverkar inte kommunen men eventuellt vissa privata fastighetsägare 

Miljö 
Utreds i det fortsatta arbetet 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

linand001
Rektangel
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   2017-12-01 

Niclas Hjerdt 

Hydrologisk regim vid olika tappningsställare i Torp, 
Örekilsälven 

 

1 Sammanfattning 

SMHI har i uppdrag från Kammarkollegiet och Länsstyrelsen i Västra Götaland utvärderat 
effekten av olika tappningsställare för Kärnsjöns utlopp i Torp, Munkedals kommun. 
Tappningsställaren bestämmer hur utflödet ur sjön varierar med vattenståndet i sjön. De tre 
tappningsställare som primärt utvärderats var nuvarande tappningsställare samt två 
alternativa tappningsställare som förslagits i tidigare utredningar av Norconsult. 
Beräkningarna har utförts med timupplösning och även jämförts med uppmätta data. Den 
verkliga regleringen (enligt mätdata) ger en sämre status än reglering enligt modellberäkning 
eftersom modellen har ett entydligt förhållande mellan vattenstånd och utflöde. I 
verkligheten regleras utflödet med viss frihet, vilket inte motsvarar en naturlig avbördning 
och resulterar därför i en sämre status. De alternativa tappningsställarna ger i modellen 
måttlig status beträffande kvalitetsfaktorn för hydrologisk regim i Kärnsjön och nedströms 
vattendragssträckor. Klassning med dygnsdata gav viss förbättring av parametervärdena med 
inte tillräckligt för att ändra statusklass. Statusklassberäkningarna tar även hänsyn till 
osäkerheter i referenstillståndet, dvs den naturliga avbördningskurvan i Kärnsjön. Med de 
alternativa tappningsställarna överskrids dämningsgränsen i Kärnsjön vid fyra tillfällen 
under beräkningsperioden, vilket är betydligt mer sällan än dagens uppmätta 44 tillfällen. En 
ny alternativ tappningsställare har också utvärderats som uppfyller alla krav, men som 
medför en sänkning av medelvattenståndet i Kärnsjön med 0,8 m och något högre maxflöden 
nedströms Kärnsjön. 

2 Bakgrund 

Örekilsälven regleras vid dammen Torp, strax nedströms Kärnsjön, vilket påverkar den 
biologiska mångfalden negativt i sträckan mellan Kärnsjön och mynningen i havet. 
Regleringen sker idag enligt en tappningsställare som definierar hur utflödet varierar med 
vattenståndet. Tappningsställaren har utformats för att uppfylla krav på dämningsgräns, 
sänkningsgräns, samt minimitappning. Regleringen i Torp sker primärt för 
vattenkraftsproduktion. I övrigt finns ett vattenuttag för Lysekils vattenförsörjning som i 
medeltal är 350 l/s, dock högst 450 l/s. Tidigare utredningar har lagt fram förslag på olika 
alternativa tappningsställare som bättre ska uppfylla de olika kraven, men dessa har inte 
utvärderat effekten på kvalitetsfaktorn för hydrologisk regim i Örekilsälven. 
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3 Syfte 

Kammarkollegiet och Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett SMHI i uppdrag att utvärdera 
nuvarande tappningsställare, samt två alternativa tappningsställare från tidigare utredningar, 
för att utreda om någon av dessa tappningsställare uppfyller alla krav på dämningsgräns, 
sänkningsgräns, minimitappning samt kvalitetsfaktorn för hydrologisk regim. Om inte dessa 
krav kan uppfyllas ska SMHI lämna förslag på ny tappningsställare som tillfredsställer 
kraven.  

4 Metod 

4.1 Hur beräkningarna genomförts 

Områdesindelningen har hämtats från SMHI Vattenwebb, där resultaten från en nationell 
hydrologisk modell (S-HYPE) presenteras. S-HYPE beräknar flöden med dygnsupplösning 
vilket inte ansågs tillräckligt högupplöst för detta uppdrag eftersom mätdata indikerade att 
man reglerade flödet inom dygnets timmar. Av denna anledning har den nedre delen av 
Örekilsälven, från mätstationen vid Gunnarsbo till mynningen i havet, satts upp i en ny 
modell med timupplösning (Figur 1). Denna modell beräknar vattenflöden och vattenstånd 
på ett liknande sätt som HYPE men med högre upplösning i tiden. Eftersom inte hela 
Örekilsälvens avrinningsområde beräknas i den nya modellen hämtas randvillkor från 
mätstationen i Gunnarsbo (4748) och övriga tillflöden från S-HYPE, dvs tillflöden från 
Fjällevadsbäcken (4612) och Munkedalsälven (40690). Information om den lokala 
avrinningen i alla delområden hämtas också från S-HYPE och bearbetas vidare i den 
högupplösta modellen.  

Tidsperiod för beräkningarna är 2004-01-01 till 2014-12-31, men det första året (2004) 
används som uppstartsperiod och används inte i statistikberäkningarna. Alla statistiska 
resultat (volymavvikelse, flödets förändringstakt etc.) använder tidsperioden 2005-01-01 till 
2014-12-31, dvs 10 år. 

Två modeller körs parallellt: en naturlig (oreglerad) modell och en reglerad modell. Båda 
modeller använder timvärden från mätstationen i Gunnarsbo som randvillkor och har samma 
tillrinning till Kärnsjön. Den simulerade regleringen är i utloppet Kärnsjön (4530). 

Den naturliga (oreglerade) modellen innehåller en avbördningskurva för Kärnsjön som ställts 
in med hjälp av historiska data från mätstationen Munkedal 2 samt en analys av naturliga 
avbördningskurvor hos uppmätta oreglerade sjöar i landet. Den naturliga avbördningskurvan 
för Kärnsjön beskrivs med en matematisk funktion: 

𝑄𝑄 = 𝑘𝑘(𝑊𝑊 −𝑊𝑊0)2 (1) 

där Q är utflödet ur sjön [m3/s], k är en konstant [1], W är vattenståndet i sjön [m] och W0 är 
höjden på tröskeln i sjöns utlopp [m]. 

Då inga mätningar av vattenstånd och utflöde ur Kärnsjön varit tillgängliga från perioden 
före regleringen finns stora osäkerheter i Kärnsjöns naturliga avbördningskurva. Inte heller 
någon uppgift om Kärnsjöns historiska vattenståndsamplitud fanns tillgänglig, även om 
forskning har visat att sådana uppgifter räcker långt för att definiera avbördningskurvan hos 
en sjö (Lindström 2016). 

Osäkerheter kring referenstillståndet, dvs k-värdet i (1) för den oreglerade Kärnsjön, krävde 
att en ny metod utvecklades för att ta hänsyn till detta i statusklassberäkningen. Metoden 
består av följande tre steg: 

1. Bestämmande av det mest troliga k-värdet genom analys av uppmätta oreglerade 
sjöar i landet. 

2. Kvantifiering av osäkerheterna kring det mest troliga k-värdet. 
3. Beräkning av statusklass som inkluderar osäkerheterna i k-värdet. 
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Resultatet från beräkningen av det mest troliga k-värdet för Kärnsjön med tillhörande 
osäkerheter gav en sannolikhetsfördelning (Figur 1) 

 

Figur 1. Sannolikheten hos olika referenstillstånd för den oreglerade Kärnsjön. 
Referenstillståndet beskrivs av en naturlig avbördningskurva där det mest troliga k-värdet är 
k=25. Med 95% sannolikhet ligger k-värdet mellan 8-82. 

 
 

Genom att använda sannolikhetsfördelningen för olika k-värden (Figur 1) tillsammans med 
statusklassberäkning med olika k-värden kunde sannolikheten för olika statusklasser 
slutligen beräknas. 

 

Figur 2. Det hydrologiska nätverket i den högupplösta modellen. 

 
Den högupplösta modellen för Örekilsälven är uppsatt på webben och kan köras på vilken 
internetansluten dator som helst utan installation. En modellkörning tar ca 3-4 sekunder och 
resultaten presenteras direkt på skärmen i form av diagram och tabeller. Tidsserier med 
timupplösning från simuleringarna kan även laddas ner i excelformat för vidare bearbetning. 
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4.2 Tappningsställare 
Effekter av olika tappningsställare för Kärnsjön/Torp har utvärderats med den högupplösta 
modellen. En tappningsställare består av ett diagram med årets dagar på x-axeln, vattenstånd 
på y-axeln och önskad tappning som färgade fält. Man definierar sin tappningsställare med 
ett valfritt antal linjer. Linjerna får inte korsa varandra och mellan linjerna bildas fält.  

Varje fält definieras av ett flödesintervall där den första siffran anger tappningen i 
underkanten av fältet och den sista siffran anger tappningen i överkanten av fältet. Om båda 
siffror är identiska så medför det konstant tappning i hela fältet, annars antas tappningen öka 
linjärt i fältet mellan nedre och övre linjen. Därmed motsvarar varje punkt (x,y) i ett 
tappningsdiagram en bestämd tappning och inte ett intervall, även om fält i diagrammet 
motsvarar intervall. 

Följande tappningsställare har utvärderats inom uppdraget: nuvarande tappningsställare 
(figur 3), 4a (figur 4), 4b (figur 5). Tappningsställare har hämtats ur tidigare utredningar. 
Avbördningen vid Kärnsjöns dämningsgräns (DG) och däröver har antagits motsvara den 
maximala avbördningskapacitet som rapporterades i ”Utredningsrapport avseende 
Örekilsälvens hydrologi och tappningsställare för Kärnsjöns utlopp”, bilaga 10. Det innebär 
att vattenståndet 49,85 m (DG) antas avbörda 125 m3/s, och vattenståndet 50,30 m antas 
avbörda 151 m3/s. 

 

Figur 3. Nuvarande tappningsställare. 

 
Kommentar kring nuvarande tappningsställare (figur 3): 

Samtliga tappningsställare illustreras som diagram med olika färgfält. Inom varje färgfält 
sker en viss tappning som kan vara antingen konstant eller varierande. Om färgfältet 
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betecknar ett flödesintervall betyder det att den lägre tappningen sker vid fältets lägsta 
vattenstånd och den högre tappningen sker vid fältets översta vattenstånd. Däremellan antas 
tappningen variera linjärt med vattenståndet. Enligt nuvarande tappningsplan finns ingen 
övre gräns för tappningen ovan vattenståndet 49,65 m i Kärnsjön, så här har en snabb 
övergång till maximal avbördningskapacitet lagts in. Denna avbördningskapacitet har 
hämtats från Bilaga 10 i tidigare utredning av Mark & Marin Ingenjörsbyrå AB.  

 

Figur 4. Tappningsställare 4a 

 
 

Kommentar kring alternativ tappningsställare 4a (figur 4): 

Vid höga vattenstånd antas dammen vara helt öppen och maximal avbördningskapacitet 
utnyttjas. Värden för maximal avbördningskapacitet har hämtats från Bilaga 10 i tidigare 
utredning av Mark & Marin Ingenjörsbyrå AB.  
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Figur 5. Tappningsställare 4b 

 
 

Kommentar kring alternativ tappningsställare 4b (figur 5): 

Vid höga vattenstånd antas dammen vara helt öppen och maximal avbördningskapacitet 
utnyttjas. Värden för maximal avbördningskapacitet har hämtats från Bilaga 10 i tidigare 
utredning av Mark & Marin Ingenjörsbyrå AB.  

5 Resultat 

5.1 Utvärdering av modellen 
Först utvärderades modellen med nuvarande tappningsställare genom att jämföra simulerade 
och uppmätta vattenstånd i Kärnsjön. Vattenuttaget för Lysekils vattenförsörjning antogs då 
ligga på max tillåtna 450 l/s i modellen. Detta antagande gjordes dels för att utvärdera hur ett 
maximalt vattenuttag kan tänkas påverka vattenståndet i sjön under torra förhållanden, och 
gav även bäst överensstämmelse mellan modellerat och uppmätt vattenstånd. 

Det är generellt god överensstämmelse mellan simulerade och uppmätta vattenstånd (Figur 
6). En förklaring till de avvikelser som finns är att tappningsställaren tolkas på olika sätt av 
modellen och i verkligheten. I modellen finns ingen valfrihet i tappningsställaren – alla 
punkter i tappningsställaren motsvarar en specifik tappning – men i verkligheten utnyttjar 
man viss valfrihet inom fälten, åtminstone inom fält med flödesintervall. Denna skillnad får 
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en relativt stor påverkan på resultaten och gör att det simulerade vattenståndet och utflödet 
får en något mindre variation än de uppmätta värdena. 

 

 

Figur 6. Jämförelse mellan uppmätta vattenstånd och simulerade vattenstånd med olika 
tappningsställare i Kärnsjön. 

 
 

Under perioden 2012-08-01 till 2014-12-31 överskreds dämningsgränsen i Kärnsjön (49,85 
möh) vid 44 tillfällen enligt mätdata. Under samma period överskreds dämningsgränsen 4 
gånger med simulerat vattenstånd enligt nuvarande tappningsställare, se nedan. Skillnaden 
mellan uppmätta och simulerade värden antas bero av tolkningen av tappningsställaren. 

5.2 Utvärdering av föreslagna tappningsställare 
Alla tre tappningsställare (nuvarande, 4a, 4b) ger enligt modellen ett vattenstånd i Kärnsjön 
som vid fyra tillfällen överstiger dämningsgränsen på 49,85 m under den simulerade 
tioårsperioden. För samtliga tappningsställare inträffar detta vid följande fyra tillfällen under 
den simulerade perioden: 

• 2013-01-02 
• 2013-12-25 
• 2014-10-18 
• 2014-10-26 

Inte heller om man inkluderar vattenföringen genom kraftverket hade alla dessa överträdelser 
gått att undvika. 
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Tabell 1. Jämförelse mellan resultaten av olika tappningsställare för perioden 2005-2014 
med både tim- och dygnsupplösning (anges i tabellen som timme/dygn). Färgfält anger 
vilken statusklass som respektive värde motsvarar (färg enligt sämsta statusklass med tim- 
respektive dygnsupplösning). För statusklassning med hänsyn till osäkerheter i 
referenstillståndet, se tabell 2. 

Plats Parameter Nu 

Mätdata* 

Nu 

Modell 

4a 

Modell 

4b 

Modell 

Kärnsjön (4530) Högsta vattenstånd [m] 50,4* 50,0 50,0 50,1 

Medelvattenstånd [m] 49,3* 49,4 49,1 49,3 

Lägsta vattenstånd [m] 47,8* 47,8 47,9 47,9 

Vattenståndsvariation [m] 0,11* -0,03/ 

-0,03 

-0,08/ 

-0,08 

-0,06/ 

-0,06 

Vattenståndets förändringstakt 
[%] 

66* -65/ 

-64 

-32/ 

-34 

-40/ 

-41 

Örekilsälven i 
utloppet av 
Kärnsjön (4530) 

Högsta vattenföring [m3/s] 110* 134 135 138 

Lägsta vattenföring [m3/s] 0,2* 1 1 1 

Volymsavvikelse [%] 32* 23/ 

22 

13/ 

13 

16/ 

16 

Flödets förändringstakt [%] 111* 72/ 

41 

46/ 

26 

42/ 

32 

Örekilsälven 
efter 
sammanflödet 
med 
Munkedalsälven 
(4395) 

Högsta vattenföring [m3/s] - 211 212 216 

Lägsta vattenföring [m3/s] - 2 2 2 

Volymsavvikelse [%] - 14/ 

13 

8/ 

8 

10/ 

9 

Flödets förändringstakt [%] - 41/ 

23 

25/ 

15 

26/ 

19 

*Mätdata omfattar endast perioden 2012-08-18  2014-12-31 och det finns även luckor i 
mätdata inom perioden. 
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Tabell 2. Sannolikhet per statusklass för Örekilsälven i utloppet av Kärnsjön med olika 
tappningsställare. Sannolikheterna har beräknats med hänsyn till osäkerheten i 
referenstillståndet (k-värdet). VA betyder volymsavvikelse och FF betyder flödets 
förändringstakt. Se avsnitt 6.5 för information om tappningsställaren ”SMHI naturlig”.  

Nuvarande 
enligt modell* 

4a 
 

4b 
 

SMHI naturlig 
 

VA FF VA FF VA FF VA FF 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 30% 
0% 0% 68% 2% 39% 3% 79% 44% 

100% 14% 32% 59% 61% 64% 3% 26% 
0% 73% 0% 38% 0% 31% 0% 1% 
0% 13% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 

*Sannolikhet för status baseras på hur modellen tolkar samtliga tappningsställare. Status 
baserat på mätdata med nuvarande tappningsställare är betydligt sämre än samma 
tappningsställare tolkad av modell, se tabell 1. 

 

Avbördningssambandet hos de tre tappningsställarna har även undersökts genom att plotta 
vattenståndet mot vattenföringen i varje tidpunkt. Den naturliga avbördningskurvan har en 
jämn form med entydigt samband mellan vattenstånd och vattenföring (blå punkter i 
figurerna 7-9) medan de olika tappningsställarna i regel har ett brantare nedre register samt 
ett flackare övre register. 

 

Figur 7. Avbördningssambandet hos den nuvarande tappningsställaren (uppmätt, respektive 
med modell) jämfört med referenstillståndet (den naturliga avbördningskurvan) med 95% 
konfidensintervall. 
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Figur 8. Avbördningssambandet hos tappningsställare 4a jämfört med referenstillståndet 
(den naturliga avbördningskurvan) med 95% konfidensintervall. 

 
 

Figur 9. Avbördningssambandet hos tappningsställare 4b jämfört med referenstillståndet 
(den naturliga avbördningskurvan) med 95% konfidensintervall. 

 
 

I figurerna 7-9 syns tydligt de intervall hos respektive tappningsställare där konstant 
tappning sker, t.ex. vid 2 m3/s för nuvarande tappningsställare (Figur 7) samt vid 3 m3/s för 
tappningsställare 4b (Figur 9). Dessutom framgår tydligt att sambandet mellan vattenstånd 
och vattenföring inte är entydigt vid lägre vattenstånd eftersom samtliga tappningsställare 
har tidsvarierande avbördningssamband, dvs högre avbördning vintertid än sommartid vid 
samma vattenstånd. 
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6 Diskussion 

6.1 Hur tillförlitlig är den beräknade naturliga vattenföringen? 
Som sagts tidigare i kapitel 4.1 finns stora osäkerheter kring den naturliga 
avbördningskurvan i Kärnsjön och därför har även osäkerheterna beaktats vid beräkningen 
av statusklass (Tabell 2). Vid jämförelse med historiska mätdata från station Möe (numera 
nedlagd) syns tydligt att vattenföringen i genomsnitt ökat det senaste århundradet beroende 
på klimatförändring. Den simulerade medelvattenföringen i Möe 2005-2014 är ca 29% högre 
än den uppmätta medelvattenföreingen i Möe 1909-1942. Detta stämmer väl med mätdata 
från SMHIs station Munkedal 2 som uppvisar en ökning på motsvarande drygt 27% mellan 
samma perioder. De statistiska värdena ligger i linje med denna ökning och är konsekvent 
högre för perioden 2005-2014, förutom högsta högvattenföring (HHQ), se Tabell 3. Det är 
dock vanskligt att jämföra extremvärden när man tittar på perioder med så pass olika längd 
(34 år respektive 10 år), och man bör egentligen inte dra några slutsatser av detta. Notera att 
lägsta lågvattenföringen vid Möe, både enligt den gamla historiken och nuvarande modell för 
naturlig vattenföring, är lägre än den nu föreskrivna minimivattenföringen på 1 m3/s 
uppströms vid Torp. Detta antyder att dagens minimitappning på 1 m3/s är högre än den 
naturligt förekommande lågvattenföringen. 

Med den uppskattade naturliga avbördningskurvan för Kärnsjön har den oreglerade sjön en 
vattenståndsamplitud, dvs skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd, på ca två meter. 
Det är formen på avbördningskurvan som avgör vilken variation vattenståndet och utflödet 
får. Dessa har ett motsatsförhållande - en liten variation i vattenstånd ger en stor variation i 
utflöde, och vice versa. Naturliga avbördningskurvor har i regel en mjuk form som låter sig 
karaktäriseras med hjälp av matematiska funktioner, dvs förändringar i vattenstånd och flöde 
sker oftast gradvis och utan plötsliga hopp. 

 

Tabell 3. Jämförelse av flödesstatistik från Möe. Perioden 1909-1942 baseras på 
observationer från Förteckning över Sveriges vattenfall (1945), medan perioden 2005-2014 
baseras på simulerad naturlig vattenföring inom uppdraget. 

Karaktäristisk 
vattenföring 

1909-1942 2005-2014 

HHQ 157 131 

MHQ 66 95 

MQ 11,9 15,4 

MLQ 0,9 1,2 

LLQ 0,2 0,4 

 

6.2 Vilka egenskaper påverkar statusklassningen? 
Den naturliga avbördningen i Torp följer en jämn kurva. Detta innebär att flödesförändringar 
sker relativt långsamt vid låga vattenstånd i Kärnsjön men desto snabbare vid höga 
vattenstånd. En tappningställare som beskriver en exponentiellt ökande avbördning får 
därmed stora likheter med den naturliga avbördningen. Den naturliga avbördningen har 
ingen fastslagen minimitappning eftersom avbördningen minskar successivt när 
vattenståndet sjunker i Kärnsjön. Tappningsställare med minimitappning ger därför 
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avvikelser från referenstillståndet som kan försämra status. Även vattenuttaget i Kärnsjön 
ger utslag i parametern volymsavvikelse och kan bidra till en försämrad status. 

Förändringstakten i regleringen har stor betydelse för statusklassningen. Den naturliga 
avbördningen har ett entydigt förhållande mellan vattenstånd och utflöde, vilket gör att flödet 
kontinuerligt anpassas till förändringar i vattenstånd. Resultatet är att den naturliga 
vattenföringen får en följsam dynamik utan abrupta förändringar. 

Alla tre undersökta tappningsställare (nuvarande, 4a och 4b) har en varierande avbördning 
under året. Detta syns som en ”puckel” i tappningsställarna med lägst avtappning under april 
månad. Simuleringar med samma tappningsställare utan denna ”puckel” visade att 
parametervärdena påverkas till det bättre men inte på ett avgörande sätt för statusklass i vare 
sig Kärnsjön eller i Örekilsälven. 

6.3 Varför ger nuvarande tappningsställare olika utfall i mätdata 
respektive modell? 

En orsak till skillnaderna (se Tabell 1 och Figur 7) är att nuvarande tappningsställare tolkas 
på olika sätt i verkligheten och i modellen. I verkligheten har man en viss frihet att välja 
utflöde inom givet intervall i tappningsställaren, och man kan dessutom både minska och öka 
utflödet så länge man håller sig inom det angivna intervallet. I modellen så styrs däremot 
utflödet helt av vattenståndet, även inom varje flödesintervall i tappningsställaren, och det 
finns ingen valfrihet. I vissa intervall i den modellerade tappningen justeras utflödet linjärt så 
fort vattenståndet stiger eller sjunker. 

Denna skillnad gör att modellen ger en mer följsam reglering än den uppmätta regleringen, 
vilket ger utslag i flera parametrar i kvalitetsfaktorn för hydrologisk regim. 
Vattenståndsvariationen är ungefär dubbelt så hög i mätdata jämfört med modell, vilket ger 
en god status istället för hög status (tabell 1). Vattenståndets förändringstakt skiljer sig också 
stort mellan mätdata och modell, men absolutbeloppet är ungefär detsamma vilket ger 
otillfredsställande status i båda fall (tabell 1). Mätdata påvisar att förändringstakten ökar med 
66% medan modelldata påvisar att den minskar med 65%. Detta är sannolikt ett symptom på 
att tappningsställaren tolkas olika i modell respektive verkligheten. I modellen regleras 
utflödet linjärt med vattenståndet inom varje fält, medan man i verkligheten reglerar fritt 
inom varje fält förutsatt att tappningen ligger inom det angivna intervallet.  

Även den hydrologiska regimen i vattendragssträckan nedströms Kärnsjön får en något 
sämre status med mätdata jämfört med modelldata. Volymsavvikelsen blir måttlig i båda 
fallen men flödets förändringstakt får dålig status med mätdata respektive otillfredsställande 
status med modelldata. 

6.4 Hur skiljer sig resultaten från nuvarande tappningsställare 
från alternativ 4a och 4b? 

De två alternativa tappningsställare som utvärderats ger något bättre resultat för både 
parametern volymsavvikelse och flödets förändringstakt jämfört med nuvarande 
tappningsställare (tabell 1 och tabell 2), åtminstone om man jämför modelldata. 
Vattenståndsvariationen i Kärnsjön försämras en statusklass medan vattenståndets 
förändringstakt förbättras en klass. Den sammanvägda statusen blir bättre med de alternativa 
tappningsställarna i både Kärnsjön och nedströms vattendrag: Nuvarande tappningsställare 
ger otillfredsställande status med modelldata (dålig status med mätdata), medan de 
alternativa tappningsställarna ger båda måttlig status. 
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6.5 Hur identifierar man en tappningsställare som uppfyller alla 
krav? 

Inom detta uppdrag har SMHI tagit fram ett verktyg som kan användas för att testa utfallet 
av olika tappningsställare. Verktyget består av en högupplöst beräkningsmodell som körs 
direkt i webbläsaren. En ny modellberäkning tar ca 3-4 sekunder och resultaten presenteras 
på skärmen i form av diagram och tabeller. Trots detta är det är svårt att på kort tid hitta en 
tappningsställare som uppfyller alla krav på minimitappning, dämnings- och sänkningsgräns, 
vattenuttag och god status gällande kvalitetsfaktorn för hydrologisk regim.  

Bäst förutsättningar för att åstadkomma en god eller hög status ger en tappningsplan som så 
långt som möjligt efterliknar den naturliga avbördningskurvan för Kärnsjön. Detta innebär 
att tappningen helst ska regleras steglöst och endast i takt med vattenståndsförändringar i 
Kärnsjön.  

SMHI har inom uppdraget tagit fram en tappningsställare som efterliknar den naturliga 
avbördningskurvan, och den benämns ”SMHI naturlig” (Figur 10). Tappningsställaren ger 
hög status avseende vattenståndet i Kärnsjön, god status avseende vattenföringen direkt 
nedströms sjön, och hög status avseende vattenföringen vid sammanflödet med 
Munkedalsälven (Tabell 3). Tappningsställaren uppfyller (nätt och jämt) kraven på 
sänkningsgräns och dämningsgräns i Kärnsjön, medger ett vattenuttag från Kärnsjön på 450 
l/s och en minimitappning från sjön på 1 m3/s. Det är kraven på minimitappning och 
vattenuttag som gör att tappningsställaren inte ger hög status i alla avseenden eftersom det 
leder till avvikelser från referenstillståndet. Tappningsställaren innebär en sänkning av 
medelvattenståndet i Kärnsjön med ca 0,8 m. 

Tabell 3. Resultat av SMHI naturlig tappningsställare för perioden 2005-2014 med 
timupplösning. Färgfält anger vilken statusklass som respektive värde motsvarar. 

Plats Parameter SMHI 
naturlig 

Kärnsjön (4530) Högsta vattenstånd [m] 49,8 

Medelvattenstånd [m] 48,5 

Lägsta vattenstånd [m] 47,2 

Vattenståndsvariation [m] 0,01 

Vattenståndets förändringstakt 
[%] 

-5 

Örekilsälven i 
utloppet av 
Kärnsjön (4530) 

Högsta vattenföring [m3/s] 138 

Lägsta vattenföring [m3/s] 1 

Volymsavvikelse [%] 6 

Flödets förändringstakt [%] 9 

Örekilsälven 
efter 
sammanflödet 
med 
Munkedalsälven 
(4395) 

Högsta vattenföring [m3/s] 205 

Lägsta vattenföring [m3/s] 2 

Volymsavvikelse [%] 4 

Flödets förändringstakt [%] 5 
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Figur 10. Tappningsställare SMHI naturlig 

 
Figur 11. Avbördningssambandet hos tappningsställare ”SMHI naturlig” jämfört med den 
naturliga avbördningskurvan. 
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7 Slutsatser 

• Kvalitetsfaktorn för hydrologisk regim har utvärderats för nuvarande 
tappningsställare samt två alternativa tappningsställare i Torp, Munkedalsälven. 

• Nuvarande tappningsställare gav överlag ett något bättre utfall med modell jämfört 
med mätdata, vilket beror på modellen tolkar tappningsställaren på ett annat sätt än 
regleringarna i verkligheten. Modellens tolkning med ett entydigt förhållande mellan 
vattenstånd och utflöde ger följsammare reglering och en bättre statusklass än när 
utflödet som i verkligheten kan ändras godtyckligt inom bestämda intervall. 
Dessutom överskrids inte dämningsgränsen lika ofta i modellen jämfört med i 
verkligheten. 

• De två alternativa tappningsställare som utvärderats, 4a och 4b, ger god status 
avseende vattenståndsvariation i Kärnsjön, men endast måttlig status avseende 
vattenståndets förändringstakt. Både volymsavvikelsen och flödets förändringstakt i 
Örekilsälven förbättras jämfört med nuvarande tappningsställare, och 
tappningsställare 4a ger något bättre resultat jämfört med 4b. 

• Ingen av de undersökta tappningsställarna ger en sammanvägd god status i både 
Kärnsjön och i Örekilsälven nedströms Torp eftersom den hydrologiska regimen 
med avseende på flödets förändringstakt endast uppnår måttlig status. 

• Osäkerheter i referenstillståndet har behandlats i beräkningen av statusklass, vilket 
resulterade i en sannolikhetsmatris för de olika statusklasserna. 

• Statusklassning med dygnsdata ger bättre utfall än statusklassning med timdata, 
framför allt avseende flödets förändringstakt. Trots det uppnås inte heller en 
sammanvägd god status med dygnsdata. 

• En ny alternativ tappningsställare, ”SMHI naturlig”, har utvärderats. Denna utgår 
från den naturliga avbördningskurvan i Kärnsjön men har anpassats för att uppfylla 
kraven på vattenuttag, minimitappning, dämningsgräns och sänkningsgräns. 
Tappningsställaren ger god eller hög status med avseende på hydrologisk regim i de 
undersökta områdena. Däremot medför tappningsställaren en sänkning av 
medelvattenståndet i Kärnsjön med 0,8 m. 

• Ett regleringsverktyg för Torp finns uppsatt på webben och kan användas 
fortlöpande för att utvärdera alternativa tappningsställare och/eller vattenuttag: 
http://reglering-torp.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/. SMHI rekommenderar 
att man använder webbläsaren Chrome om man vill testa detta verktyg. 

  

http://reglering-torp.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/
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Bilaga 

Figur B1a. Vattenståndets varaktighet i Kärnsjön med nuvarande tappningsställare 
(uppmätt). 

 
 

Figur B1b. Flödets varaktighet i utloppet av Kärnsjön med nuvarande tappningsställare 
(uppmätt) jämfört med flödets varaktighet med den naturliga avbördningskurvan. Observera 
att y-axeln har logaritmisk skala.  
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Figur B2a. Vattenståndets varaktighet i Kärnsjön för perioden 2005-2014 med nuvarande 
tappningsställare (modell). 

 
 

Figur B2b. Flödets varaktighet i utloppet av Kärnsjön med nuvarande tappningsställare 
(modellerad) för perioden 2005-2014 jämfört med flödets varaktighet med den naturliga 
avbördningskurvan. Observera att y-axeln har logaritmisk skala. 
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Figur B3a. Vattenståndets varaktighet i Kärnsjön för perioden 2005-2014 med 
tappningsställare 4a. 

 
 

Figur B3b. Flödets varaktighet i utloppet av Kärnsjön med tappningsställare 4a för perioden 
2005-2014 jämfört med flödets varaktighet med den naturliga avbördningskurvan. Observera 
att y-axeln har logaritmisk skala. 
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Figur B4a. Vattenståndets varaktighet i Kärnsjön för perioden 2005-2014 med 
tappningsställare 4b. 

 
 

Figur B4b. Flödets varaktighet i utloppet av Kärnsjön med tappningsställare 4b för perioden 
2005-2014 jämfört med flödets varaktighet med den naturliga avbördningskurvan. Observera 
att y-axeln har logaritmisk skala. 
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Figur B5a. Vattenståndets varaktighet i Kärnsjön för perioden 2005-2014 med 
tappningsställare SMHI naturlig. 

 
 

Figur B5b. Flödets varaktighet i utloppet av Kärnsjön med tappningsställare SMHI naturlig 
för perioden 2005-2014 jämfört med flödets varaktighet med den naturliga 
avbördningskurvan. Observera att y-axeln har logaritmisk skala. 
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  2018-03-09 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 

Utbyggnad av verksamhetsområde Gläborg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja utbyggnaden av verksamhetsområde Gläborg 
 
Kommunstyrelsen uppmanar Munkedal Vatten AB att påbörja utbyggnaden av VA till 
verksamhetsområde Gläborg 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden uppmanar i beslut 2018-03-07 kommunstyrelsen att snarast 
påbörja utbyggnaden av verksamhetsområde Gläborg. Anledningen är att ”ledig” 
planlagd mark för verksamheter är på väg att ta slut. Om pågående affärer på 
Säleby går i lås återstår endast ca 9000 m2 mark. 
 
I det förslag till investeringsbudget som förvaltningen arbetar med finns medel 
anslagna 2019 och 2020, totalt 4 mnkr. 
 
Åtgärder som ska vidtas är rivning av ”blå huset”, borttagande av berg, anläggande 
av gata, gatubelysning, anläggande av en dagvattendamm samt anläggande av en 
skyddsvall i områdets östra del. Åtgärderna bedöms kosta ca 4 mnkr.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
De totala kostnaderna för områdets framtagande kommer att finansieras genom 
markpris och va-avgifter. 

Miljö 
Effekterna utreddes i detaljplanearbetet 

Folkhälsa 
Inga effekter bedöms uppstå 

Barnkonventionen 
Inga påtagliga effekter på barn och ungdomar 

Inga ytterligare konsekvenser 
   
     

 
Beslutet expedieras till: Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

linand001
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  2018-03-18 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 

Försäljning av mark på Säleby 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal avseende försäljning av ca 99000 m2 
mark till Kynningsrud Kasen AB för 25 kr per m2 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal avseende försäljning av ca 30000 m2 
mark till Kynningsrud Kasen AB för 195 kr per m2 
 

Sammanfattning 
Kynningsrud AB har förvärvat Säleb AB, ägare till Säleby 2:3 och har fått planbesked 
för att detaljplanelägga området för bl a industriverksamhet. Kynningsrud har anmält 
intresse dels att köpa ca 30000 m2 planlagd mark för verksamhet på Säleby samt ca 
99000 m2 icke planlagd mark (ska ingå i planläggningen av Säleby 2:3). 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal intäkt vid försäljning 

Miljö 
Utreds vid planläggning. Byggnadsnämnden har haft startmöte. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kynningsrud Kasen AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadsnämnden Kommunchef 
  

linand001
Rektangel



                                                              

      KS  

 

Mellan Munkedals kommun org. nr. 212000-1330, nedan kallad Kommunen, ägare till  

Foss 10:1 och fastighetsägaren till Säleby 2:3, Säleb Handelsområde AB org. nr 556679-4599, 

nedan kallad Fastighetsägaren har ingåtts följande  

 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

 

 

§ 1 

Kommunen överlåter härmed del av Foss 10:1, område A, ca 30500 m2 nedan kallad 

Fastigheten enligt bifogad karta till Fastighetsägaren att reglera till Säleby 2:3. Slutlig area 

fastställs vid lantmäteriförrättning. 

 

§ 2 

Ersättningen för Fastigheten har överenskommits till 195 kr/m2. 

 

Ersättningen erläggs med 600.000(SEXHUNDRATUSEN) kronor på tillträdesdagen, i 

samband med detta avtals tecknande.  

Resterande köpeskilling erläggs i samband med att fastighetsbildning vinner laga kraft.   

 

För fastighetsregleringens fullbordande gäller att: 

Resterande köpeskilling erläggs.   

Fastighetsägaren har påbörjat byggnation av anläggning för betongelementtillverkning. Som 

påbörjad byggnation avses gjuten bottenplatta eller motsvarande. Bygglov skall sökas inom  

8 månader och byggnation ska påbörjas inom 16 månader från tillträdesdagen. 

 

§ 3 

Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några 

penninginteckningar. 

 

§ 4  

Fastigheten överlåts i befintligt skick på tillträdesdagen.  

Området är detaljplanelagt, detaljplan för Säleby mellan, lagakraft 2011-07-26.  

För område B upprättas ett särskilt fastighetsregleringsavtal. 

Fastighetsägaren detaljplanelägger område B för industriändamål.  

Fastigheten kan komma att kopplas samman med pågående planläggning av Säleby 2:3. 

Fastigheten kommer att ingå i gemensamhetsanläggning för väg, dagvatten och grönområde 

mm, enligt gällande detaljplan.  

Fastighetsägaren har haft möjlighet att undersöka den aktuella marken och har inga 

invändningar avseende fastighetens skick.  

Kommunen garanterar att några ålägganden från myndighet, domstol eller 

inskränkningar eller liknande, som på något sätt begränsar Fastighetsägarens möjlighet att råda 

över Fastigheten, inte föreligger. 

 

Fastighetsägaren ansvarar från tillträdesdagen för erforderligt försäkringsskydd, Kommunen 

håller Fastigheten försäkrad till och med tillträdesdagen.  

 

 

 



                                                              

§ 5  

Kommunen svarar för samtliga förrättningskostnader kopplade till detta avtal. 

Fastighetsägaren biträder i och med undertecknandet av detta avtal Kommunens ansökan om 

fastighetsbildning.  

 

§ 6 

För Fastigheten ska avgifter för kommunalt vatten och avlopp erläggas, Västvatten AB ska i 

god tid kontaktas för anslutning. 

 

§ 7 

För Fastigheten utgående skatter och avgifter betalas av Kommunen i den mån de belöper på 

eller avser tiden fram till tillträdesdagen, och för tiden därefter av Fastighetsägaren. Eventuella 

inkomster regleras på samma sätt. Det åligger Kommunen att hålla Fastigheten försäkrad fram 

till och med tillträdesdagen. 

 

§ 8 

Detta avtal gäller under förutsättning att fastighetsbildning kan genomföras i huvudsaklig 

överensstämmelse med avtalet.  

 

§ 9 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka Kommunen, Fastighetsägaren 

och fastighetsbildningsmyndigheten tagit var sitt. 

 

 

 

Munkedal den      /      2018  Munkedal den         /      2018 

    

För Foss 10:1 och   För Säleby 2:3 och  

Munkedals kommun   Säleb Handelsområde AB 

 

 

.................................……………..                  …………………………………. 

Håkan Sundberg   Per Andersson 

Kommunchef 

 

 

…………………………………..   

Åsa Karlsson    

Kommunstyrelsens ordförande     

   

     



                                                              

      KS  

 

Mellan Munkedals kommun org. nr. 212000-1330, nedan kallad Kommunen, ägare till  

Foss 10:1 och fastighetsägaren till Säleby 2:3, Säleb Handelsområde AB org. nr 556679-4599, 

nedan kallad Fastighetsägaren har ingåtts följande  

 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

 

 

 

§ 1 

Kommunen överlåter härmed del av Foss 10:1, område B, ca 99.000 m2 nedan kallad 

Fastigheten enligt bifogad karta till Fastighetsägaren att reglera till Säleby 2:3. Slutlig area 

fastställs vid lantmäteriförrättning. 

 

 

§ 2 

Ersättningen för Fastigheten har överenskommits till 25 kr/m2 

 

Ersättningen erläggs med 250.000(TVÅHUNDRAFEMTIOTUSEN) kronor i samband med 

detta avtals tecknande. 

Resterande köpeskilling erläggs i samband med att fastighetsbildning vinner laga kraft. 

 

För fastighetsregleringens fullbordande gäller att: 

Resterande köpeskilling erläggs på tillträdesdagen.   

Fastighetsägaren har påbörjat byggnation av anläggning för betongelementtillverkning inom 

område A. Som påbörjad byggnation avses gjuten bottenplatta eller motsvarande.  

Detaljplanen för Säleby 2:3 vinner laga kraft. 

 

§ 3 

Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några 

penninginteckningar. 

 

§ 4  

Fastigheten överlåts i befintligt skick på tillträdesdagen.  

Fastigheten utgörs av naturmark. Fastighetsägaren detaljplanelägger Fastigheten för 

industriändamål.  

Fastighetsägaren har haft möjlighet att undersöka den aktuella marken och har inga 

invändningar avseende Fastighetens skick. Fastigheten korsas av luftburen elnätsledning, 40 

Kv, rättighet för ledningen är under bildande. Fastigheten ansluter till Trafikverkets 

vägområde för europaväg 6. Restriktioner om nybyggnation utreds i detaljplanearbetet.   

Kommunen garanterar att några övriga ålägganden från myndighet, domstol eller 

inskränkningar eller liknande, som på något sätt begränsar Fastighetsägarens möjlighet att råda 

över Fastigheten, inte föreligger. 

 

Fastighetsägaren ansvarar från tillträdesdagen för erforderligt försäkringsskydd, Kommunen 

håller Fastigheten försäkrad till och med tillträdesdagen.  

 

 



                                                              

§ 5 

Fastighetsägaren svarar för samtliga förrättningskostnader kopplade till detta avtal. 

Fastighetsägaren biträder i och med undertecknandet av detta avtal Kommunens ansökan om 

fastighetsbildning.  

 

§ 6 

Framtida kostnader för vatten och avlopp erläggs till Västvatten AB som i god tid ska 

kontaktas för anslutning. 

 

§ 7 

För fastigheten utgående skatter och avgifter betalas av Kommunen i den mån de belöper på 

eller avser tiden fram till tillträdesdagen, och för tiden därefter av Fastighetsägaren. Eventuella 

inkomster regleras på samma sätt. Det åligger Kommunen att hålla Fastigheten försäkrad fram 

till och med tillträdesdagen. 

 

§ 8 

Detta avtal gäller under förutsättning att fastighetsbildning kan genomföras i huvudsaklig 

överensstämmelse med avtalet.  

 

§ 9 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka Kommunen, Fastighetsägaren 

och fastighetsbildningsmyndigheten tagit var sitt. 

 

 

 

Munkedal den      /      2018  Munkedal den         /      2018 

    

För Foss 10:1 och   För Säleby 2:3 och  

Munkedals kommun   Säleb Handelsområde AB 

 

 

.................................……………..                  …………………………………. 

Håkan Sundberg   Per Andersson 

Kommunchef 

 

 

…………………………………..   

Åsa Karlsson    

Kommunstyrelsens ordförande     
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  2018-03-12 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Anders Haag 
Avdelningschef 
Stöd 

Integrationsplan Munkedals kommun 2018-2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta integrationsplan Munkedals kommun 2018-2020 
 

Sammanfattning 
Förvaltningens uppdrag att ta fram en integrationsplan påbörjades redan under 2015 
men som stannade av i den enorma utmaningen som förvaltningen stod inför under  
toppen av flyktingvågen. Integrationsplanen visar på vilka områden förvaltning ska 
fortsätta arbetet med våra nyanlända och på vilket sätt förvaltningen ämnar att göra 
så under perioden 2018-2020. 

Det övergripande målet för Munkedals kommuns integration är detsamma som det 
nationella målet: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund.  
Vidare ska kommunen verka för att: 
• Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.  
• Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.  
• Integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen.  
• Vara en kommun fri från rasism och diskriminering.  
 
Under den stora flyktingvågen 2015 kom över 163 000 asylsökande till Sverige, 
under 2017 har antalet minskat till 25 600 flyktingar. Enligt Migrationsverkets 
prognos för 2018 uppskattas antalet asylsökande till omkring 23 500 personer.  

Munkedals kommun tror på mångfald och att ge människor möjligheter att vara en 
del i samhället.  Kommunen har under flera år arbetat för att alla invånare skall 
kunna bli en del av Munkedals kommun och integrationsplanen ska ligga till grund för 
arbetet i förvaltningen i dess uppdrag för målgrupperna.  
 

linand001
Rektangel



 

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

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Det är svårt att förutse några ekonomiska konsekvenser. Integrationsarbetet kan 
leda till både ekonomiskt uppsving för kommunen om det lyckas samtidigt som det 
kan betyda ökade kostnader om det inte lyckas. Planen bygger på samverkan och 
tydliggör förvaltningens krav på samverkan.   

Folkhälsa 
Att hitta rätt i integrationsarbetet får en stor betydelse för folkhälsan. Arbete, bostad 
och inkludering är alla delar för att personerna i målgruppen ska få förutsättningar 
för ett tryggt och inkluderande liv, 
 

Barnkonventionen 
Flertalet av artiklarna i barnkonventionen pekar på barnets rättighet att finnas och 
att verka i en miljö som är god, utvecklande och inkluderande. Integrationsplanen 
beaktar alla livsområden där barnet verkar och en god integration främjar barnets 
rättigheter och utvecklingsmöjlighet. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef, Sektorchefer, avdelningschefer omsorg, arbetsmarknadschef, 
integrationssamordnare 

Rickard Persson Håkan Sundberg 
Socialchef Kommunchef 
Omsorg  



 2018-03-12
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Munkedals kommun 
 

Ev. diarienummer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av nämnd datum för beslut, § paragrafnr. 
Reviderad datum för beslut, § paragrafnr. 
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1. Inledning 

Under den stora flyktingvågen 2015 kom över 163 000 asylsökande till Sverige, 
under 2017 har antalet minskat till 25 600 flyktingar. Enligt Migrationsverkets 
prognos för 2018 uppskattas antalet asylsökande till omkring 23 500 personer. 
Bosättningslagen från 1 mars 2016 innebär att en kommun ska kunna anvisas att 
ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd (Lag (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning). Till Munkedals kommun 
kommer även anhöriginvandring/anknytningsinvandring vilket till antalet är fler än 
anvisade. Både anhöriginvandring och anvisade ingår i antalet mottagna i 
kommunen.  

Munkedals kommun tror på mångfald och att ge människor möjligheter att vara en 
del i samhället.  Kommunen har under flera år arbetat för att alla invånare skall 
kunna bli en del av Munkedals kommun.   
 
Några exempel på hur detta har gjorts i kommunen: 

 Hyresvärdar har förts samman med potentiella hyresgäster. 
 Lyssnat på företagen och försökt skapa utbildningar som matchar behoven 

av arbetskraft.  
 Anpassat verksamheter för att kunna ta emot människor som står utanför 

reguljära arbetsmarknaden. 
 Skapat olika typer av mötesplatser som främjar integration.  

 
Munkedals kommun växer och vill fortsätta växa. En stor utmaning framåt är att 
kunna rekrytera och få arbetskraft med rätt kompetens. Flerkulturell kompetens 
och flerspråkighet hos personalen i kommunens verksamheter ska värdesättas och 
vara meriterande. Arbetet med integration kommer att arbeta vidare under 
etablerade former men kommer även söka andra och nya former för att tillmötesgå 
de behov och förutsättningar som finns.  
 
1.1 Integrationsplan 
Skall bidra till skapandet av en kommun där mångfalden ses som en tillgång.  
Integration är ett ord som har sina synonymer från ord som sammansmältning, 
växelverkan, samspela. Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället 
och att alla människor behöver en plats i samhällsgemenskapen. Integration 
förutsätter ömsesidig respekt, kunskap och förståelse mellan människor. 
Integration framträder när alla samhällsmedborgare oavsett social ställning, kön, 
ålder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning uppfattar samhörighet, gemenskap 
och ansvar för det samhället i sin helhet. Ett samhälle med god integration ses som 
en tillgång för idérikedom, inspiration och tillväxt där alla medborgare ska ha lika 
möjligheter till delaktighet i samhällslivet.  
 
Idag är Integration ett begrepp som kopplas ihop med personer som med annat 
etniskt ursprung än det svenska som ska bli delaktiga i svenska samhället. Att 
integreras i samhället innebär acceptans för den man är, sin kulturella särart och 
sitt ursprung. Ett inkluderande samhälle kännetecknas av allas rätt att vara den 
man är mer än att man ska vara lika. Munkedal står för allas lika värde och har sin 
grund ur mänskliga rättigheter.  
 
För att god integration av personer som har sitt ursprung utanför Sverige ska 
kunna ske behöver Munkedals kommun ge varje person ett gott bemötande där 
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varje individ möts utifrån sin specifika situation. God integration i Munkedals 
kommun innebär att grundpelarna uppnås för individen som handlar om tryggt 
boende, kunskap i svenska språket, sysselsättning, vägvisning in i svenska 
samhället samt barnomsorg och skola för barn. 
 

2. Mål och målområden  
Det övergripande målet för Munkedals kommuns integration är detsamma som det 
nationella målet: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund.  
Vidare ska kommunen verka för att: 
• Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.  
• Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.  
• Integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen.  
• Vara en kommun fri från rasism och diskriminering.  
 
2.1 Målgrupp 
Integrationsplanen riktar sig till de aktuella målgrupperna som längst under den 
period som schablonersättning utbetalas till kommunen från Migrationsverket. 
Därefter omfattas personerna av det ordinarie arbete och ansvar som kommunen 
bedriver och har för alla kommuninnevånare.  
Denna plan ska beröra personer som på något sätt omfattas av följande begrepp: 
 
Ensamkommande - Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer 
till Sverige utan båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt i 
föräldrarnas ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan 
sådan ställföreträdare. 
 
Nyanländ - En nyanländ person är en person som är mottagen i en kommun och 
har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till 
exempel kvotflykting.  
 
Flykting - En flykting har skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, 
nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet 
till viss samhällsgrupp. En s.k. kvotflykting har före resan till Sverige fått 
uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit 
organiseras av Migrationsverket. 
 
Asylsökande - En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och ansökt om 
skydd. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i 
Migrationsverkets mottagningssystem. Personen står under LMA (Lagen om 
mottagande av asylsökande) och får ett id-kort av Migrationsverket som bevis på 
rätten att vara i Sverige. Kommunens integrationsplan riktar sig i den här gruppen 
till ensamkommande ungdomar, i övrigt möter kommunen behov i gruppen 
asylsökande på andra sätt, t.ex. arbetar skolan med att ge de asylsökande det som 
de har rätt till inom skolans ansvarsområde.  
  

3. Integration i den kommunala organisationen 
Delaktighet och inflytande 
Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande främjar lärande och utveckling 
och även integrationen. Alla Munkedals kommuns invånare skall ha möjlighet att 
delta i alla demokratiska processer. För att uppnå detta finns det flera olika system 
för att göra informationen tillgänglig. Både elektroniskt på hemsidan och genom 
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stöd via vår medborgarservice finns underlättande system såsom lättläst och 
hemspråksöversättningar. Arbetet med att göra information tillgänglig ska vara en 
ständig utvecklingsprocess.  Alla nyanlända har möjlighet att få personligt stöd, om 
behov finns med hjälp av språkstöd, där målsättningen är att alltid kunna leverera 
det på modersmål 
 
3.1 Mottagning 
”Information Nyanlända” ska ge nyanlända individer goda förutsättningar till aktivt 
deltagande i samhället. Det ska ske genom ett mottagningssystem som är väl 
anpassat till olika individers behov och som är i ständig utveckling. Kommunen ska 
kunna ge en relevant och förståelig information på rätt sätt och i rätt tid.  
 
3.2 Civilsamhället 
Ska kunna möta och involvera kommuninvånare, frivilliga och företag för att på så 
sätt främja en god integration och samtidigt ge människor en möjlighet att kunna 
bidra utifrån egna förmågor och kunskap. Invånarna ska berikas av varandra och 
möten mellan individer ska främjas. Utgångspunkten ligger i respekt för mänskliga 
rättigheter och allas lika värde. Mötesplatser och samhällsguider är givna 
plattformar för att träffas. 
 
3.3 Utbildning  
Utbildning ska erbjudas till alla och möjlighet till modersmålsundervisning som stöd 
till utveckling av svenska språket. Studiestöd ska erbjudas på hemspråk i den 
omfattning det behövs. Svenska som andraspråk ska erbjudas och hållas av 
utbildade lärare. Vuxenutbildningen ska ha ett gott mottagande med fysisk plats för 
alla.   
 
3.4 Barnomsorg/Förskolan 
Ge barn möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, samtidigt som 
vårdnadshavare ges möjlighet att kunna studera/arbeta. Barnsomsorgen/Förskolan 
ska bidra till att mångfald ska ses som en tillgång där alla har möjlighet att vara 
delaktiga. Förskoleplats ska ges inom lagstadgad tid så att föräldrar kommer igång 
med etablering. Barn i förskolan ska inhämta och utveckla kunskaper och värden 
som främjar deras lärande och integration. Förskolan ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. 
 
3.5 Bostad 
En del i att kunna etablera sig är att ha tillgång till ett boende. Bostad är en av de 
viktigaste indikatorerna för att kunna känna en trygghet och ha möjlighet för att 
kunna ta sig vidare i livet och samhället. Kommunen ska ha strategier för att kunna 
erbjuda lokaler, boenden och lägenheter med egna kontrakt samt etablera 
samverkansformer mellan det kommunala bostadsbolaget och privata aktörer. För 
att nå framgång ska samverkan ske mellan kommunala bostadsbolag, privata 
bostadsbolag och sektorerna Omsorg och Samhällsbyggnad. Munkedals kommun 
ska erbjuda boendelösningar för ensamkommande barn och ge dem förutsättningar 
för att etablera sig i samhället. 
 
3.6 Arbetsmarknad 
En meningsfull vardag via arbete är en god grund för språkutveckling och 
integration. Den lokala arbetsmarknaden får tillgång till de kompetenser som finns 
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bland de nyanlända. Ett gott inkluderande företagsklimat ska främjas samt öka 
antalet mötesplatser mellan arbetsgivare och nyanlända. 
 
3.7 Kultur/fritid 
Att skapa mötesplatser där många känner ett intresse och en delaktighet. Kunna se 
och ta tillvara på varje enskilds förmåga och erfarenheter för att sen kunna 
möjliggöra för fler att kunna ta del. Nyanlända ska känna till biblioteket och 
beredas möjlighet att använda dess resurser. Kommunens breda kulturutbud och 
föreningsliv står öppet för alla – infödda såväl som nyanlända. Internationella 
kulturyttringar som berikar kommunens utbud ska uppmuntras för att skapa 
förståelse och glädje för alla kommuninvånare. 
 
3.8 Äldreomsorg 
Äldre flyktingar och invandrare ska vid behov ges samma möjlighet som övriga 
kommuninvånare till ett individuellt utformat stöd inom vård och omsorg. Äldre 
med annan etnisk, kulturell eller religiös bakgrund har ibland särskilda individuella 
behov när de behöver hjälp i sin dagliga livsföring. En trend är att det i takt med 
ökad inflyttning från andra länder sker en ökning av andelen anställd personal med 
invandrarbakgrund inom vård och omsorg. En trend som behöver uppmuntras dels 
för att skapa förståelse för det mångkulturella samhället och dels för att 
brukare/patienter med invandrarbakgrund ska förstå vård- och omsorgssystemet 
lättare. Anhörigvårdare till personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund skall 
på samma sätt som andra ges särskilt riktat stöd. Mångfalden skall ses som en 
styrka och bidra till att utveckla och förbättra kommunens vård och omsorg.  
 
3.9 Funktionsnedsättning 
Personer som har funktionshinder har rätt till stöd och service för att kunna leva ett 
självständigt liv. Om en person har en funktionsnedsättning kan kommunen 
erbjuda olika former av stöd och service utifrån enskilda behov. Målsättningen med 
biståndet är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som 
möjligt i samhällslivet. Kommunen skall tillgodose behov utifrån funktionshinder 
oavsett etnisk och kulturell tillhörighet. Alla ska ha möjlighet att behålla sin 
kulturella identitet oavsett funktionshinder samt ha en trygg samt meningsfull miljö 
och fritid oavsett funktionshinder och etnisk tillhörighet. 
 

4. Uppföljning  
Uppföljning av planen sker i gång per år och redovisas i kommunen årsredovisning. 
Sektorerna ansvarar för att arbetet sker utifrån planens målsättning. 
 

5. Revidering 
Planen ska revideras utifrån behov. Analys och revidering sker efter tidsperiodens 
slut för planen 2020. 
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Handläggare: 
Rektor 
Svarteborg

Omorganisation inom Svarteborgs rektorsområde 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Hällevadsholms skola blir en lågstadieskola med 
förskoleklass upp till årskurs tre och Centrumskolan en mellanstadieskola för årskurs 
fyra till sex inom upptagningsområdet Svarteborgs rektorsområde. 
Genomförandet startar höstterminen 2018. 

Sammanfattning 
Syftet med föreslagen omorganisation är att skapa bättre förutsättningar för alla 
elever att lyckas med sina studier. 

Centrumskolan i Dingle har stora lokalbehov med möjligheter till flexibla lösningar. 
Det är i dagsläget svårt att dela in elevgrupperna utifrån elevernas behov.  

På Hällevadsholms skola som ligger 7 km norr om Dingle, är det mycket små klasser 
och också svårt att täcka upp behörigheten i alla ämnen. Det är en ojämn fördelning 
mellan elevantalet på skolorna. En omorganisation täcker upp lärarbehörigheten och 
ger möjlighet till förtätningar av resurserna t.ex. två lärare/grupp där behov finns. 
Eleverna får därigenom högre kvalité i sin undervisning.  

Från och med höstterminen 2018 finns ett nationellt beslut om stadieindelad timplan. 
Eleverna i årskurs sex skall erbjudas språkval och timplanen för matematik kommer 
att utökas. Eleverna i årskurs sex kommer att läsa sitt språkval på 
Kungsmarksskolan.  

Kommunen står inför stora investeringar. Nybyggnation av äldreboende, ny förskola i 
Dingle och centrala Munkedal samt renoveringar av samtliga skolenheter. Det finns 
synnerligen akuta behov av utbyggnad på fr.a. Munkedalsskolan och Bruksskolan 
men även på Centrumskolan. Kommunens idrottshallar behöver kompletteras. 

Föreslagen organisation inom rektorsområdet Svarteborg innebär mindre behov av 
tillbyggnad av Centrumskolan. Dock kvarstår renoveringsbehov.  
 
Det kommer att erbjudas fritidshemsplats på båda skolenheterna.  

 

 

 

linand001
Rektangel
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

I och med omfördelningen räcker tilldelad resursram enligt nuvarande budget.  
Lägre kostnader för renovering av Centrumskolan då behovet av tillbyggnad 
minimeras.  

Barnkonventionen 

Likvärdig utbildning inom rektorsområdet. 
9 § 1 kap i skollagen Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 
skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.  
 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Förslag till omorganisation har redovisats på APT på båda skolenheterna under 
hösten 2017 samt på sektorsamverkan den 29/1-18. 
 
 
Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

Bilaga 
Tabeller över elevantal på Centrumskolan och Hällevadsholms skola, före och efter 
omorganisation. 
 
Beslutet expedieras till: 
Rektor Svarteborg, Sektorchef BoU 

Liselott Sörensen Ringi Håkan Sundberg 
Sektorchef Barn och Utbildning Kommunchef 
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Bilaga - Omorganisation inom Svarteborgs 
rektorsområde 
 

Centrumskolan    Hällevadsholms skola 

                  

                                                        

Ny föreslagen organisation fr.o.m. höstterminen 2018 

 

   

 

  

Antal elever per årskurs
Läsår: 2017/2018 | Period: Februari 

Alla kön Flicka Pojke

Alla 142 78 64

0 20 7 13

1 22 15 7

2 15 9 6

3 24 16 8

4 19 11 8

5 23 12 11

6 19 8 11

Antal elever per årskurs
Läsår: 2017/2018 | Period: Februari 

Alla kön Flicka Pojke

Alla 73 36 37

0 7 4 3

1 10 3 7

2 10 4 6

3 15 8 7

4 10 6 4

5 13 9 4

6 8 2 6

Antal elever per årskurs
Läsår: 18/19

Alla kön Flicka Pojke

Alla 147

F 24

1 20 7 13

2 22 15 7

3 15 9 6

4 24 16 8

5 19 11 8

6 23 12 11

Antal elever per årskurs
Läsår: 18/19

Alla kön Flicka Pojke

Alla 78

F 13

1 7 4 3

2 10 3 7

3 10 4 6

4 15 8 7

5 10 6 4

6 13 9 4

F 13 24 37 
1 7 20 27 
2 10 22 32 
3 10 15 25 

Summa 121 

4 15 24 39
5 10 19 29
6 13 23 36

Summa     104
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Plan för renovering av skolor 

 

 

 

 
Budget 
2018

Budget 
2019

Plan 
Budget 
2020

Plan 
Budget 
2021 2022 2023

ny eller 
reinvestering

Skolutredning BEFINTLIGA LOKALER
Centrumskolan 40000 40 000
K-mark kök/cafeteria 4000 4 000

Bruksskolan 31000 31 000

Munkedalsskolan 27000 27 000

Hedekas 15000 15 000

Hällevadsholm 10000 10 000

Kungsmark 5000 5 000
44000 31000 27000 15000 10000 5000 132 000



 
 

 

  

      

Protokollsutdrag från samverkan 29 januari 2017 
 
Tid: Måndagen den 29 januari 2017 klockan 9.00–15.45 
Plats: Klockan 9.00 -12.00 Kommunhuset Forum, Gullmarssalen  
 Klockan 12.45-16.30 Kommunhuset Forum, konferenslokal 

Tranefeldt (3:e våningen) 
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Deltagare   Munkedals kommun 

Håkan Sundberg, kommunchef § 1-9 
Pernilla Niklasson, personalchef § 1-9 
Annika Daläng, personalutvecklare § 1-9, 13-21 
Linda Arvidsson, personalutvecklare § 1-9, 22-27 
Marina Innervik, personalutvecklare § 10-12 
Mats Tillander, sektorchef Samhällsbyggnad § 10-12 
Liselott Sörensen-Ringi, sektorchef Barn och Utbildning § 13-21 
Rickard Persson, Socialchef, § 22-27 
Marie Wackfelt, skolutvecklare §13-21 
Hans Bjermqvist, rektor Musikskolan § 13 
Anders Haag, Avdelningschef Stöd § 22-27 
Maria Ottosson Lundström, Avdelningschef Vård och 
Äldreomsorg § 22-27 
 
 

  Arbetsgivarparten 

Margot Lind, Vårdförbundet § 1-12 
Åsa Abrahamsson, FSA § 1-12 
Pia Stolt, Vision § 1-9 
Jonas Andersson, LRF § 1-9, 13-21 
Helene Mattsson, Vision § 13-21 
Ingrid Rosell, Lärarförbundet § 1-9, 13-21 
Ann Hermansson, Kommunal § 1-27 
Yvonne Johansson, Kommunal § 13-27 
Malin Servin, Kommunal § 1-9 
Wivi-Anne Wiedemann AME § 1 
Eva-Britt Thorin, Enhetschef AME § 1- 
Helena Täcklebo AME § 1 
Marianne Olofsson, Vision § 8-12, 22-27 
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§ 19 Tjänsteskrivelse gällande Svarteborgs RO  

 
Arbetsgivaren redogör för innehållet i tjänsteskrivelsen gällande 
omorganisationen för Svarteborgs rektorsområde, i enlighet med bifogat 
dokument.  
 
Ärendet kommer upp som förslag till beslut på KS 14 mars.  
 
Arbetsgivaren påtalar att planering av skolskjutsarna utifrån det nya 
förslaget behöver göras redan nu för att ha beredskap om i fall att förslaget 
går igenom.  

 
Vid protokollet 
 
Annika Daläng, personalutvecklare 
 
Justeras för 
 
Munkedals kommun 
 

________________________________ 
Håkan Sundberg 

________________________________ 
Pernilla Niklasson 

________________________________ 
Annika Daläng 
 
________________________________ 
Linda Arvidsson 
 
________________________________ 
Marina Innervik  
 
________________________________ 
Mats Tillander 
 
________________________________ 
Liselott Sörensen-Ringi 

________________________________ 
Rickard Persson 
 
________________________________ 
Marie Wackfelt 

 
________________________________ 
Hans Bjermqvist 
 
________________________________ 
Anders Haag 
 
________________________________ 
Maria Ottosson Lundström 
 
________________________________
Wivi-Anne Wiedemann  
 
____________________________ 
Eva-Britt Thorin 
 
____________________________ 
Helena Täcklebo  
 

 
Arbetsgivarparten 
 

___________________________ 
Margot Lind, Vårdförbundet  
 
___________________________ 
Åsa Abrahamsson, FSA  
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___________________________ 
Pia Stolt, Vision  
 
___________________________ 
Jonas Andersson, LRF  
 
___________________________ 
Helene Mattsson, Vision  
 
___________________________ 
Ingrid Rosell, Lärarförbundet  
 
___________________________ 
Ann Hermansson, Kommunal  
 
___________________________ 
Yvonne Johansson, Kommunal  
 
____________________________ 
Malin Servin, Kommunal  
 
_____________________________ 
Marianne Olofsson, Vision  
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) 
gällande naturbruksutbildning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunalförbundet Fyrbodals 
rekommendationer att godkänna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen 
gällande naturbruksutbildning från 2019-01-01.  
 

Sammanfattning 
VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 
kommunerna varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De 
tidigare avtalen och det här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens 
(2010:800) bestämmelser om att ett landsting/region får anordna utbildningar inom 
naturbruk. VGR har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en 
kommun. Förslaget till det nya samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till 
VGR att vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för 
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 
vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen.  
Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom 
gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.  
Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma 
samverkansorganisationen redovisa om man kommer att anordna 
naturbruksutbildning i egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning 
med annan kommun eller landsting/region.  
Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men 
intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.  
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna 
ska senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta 
avtal löper ut.  
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.  
Västkom och VGR har tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och 
rekommendera kommunalförbunden rekommendera kommunerna att ställa sig 
bakom avtalet samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 
2019 som då ersätts av det nya avtalet. Kommunalförbundet Fyrbodal direktion 
beslutade 2018-03-22 att för sin del godkänna avtalet samt rekommenderade 
medlemskommunerna att göra motsvarande. 
 

linand001
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Handläggning av Samverkansavtal Naturbruksutbildning 

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit 
huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella 
samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett landsting/region får 
anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet 
som en kommun.  
Förslaget till det nya samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara 
skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i 
kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även 
programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.  

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen 
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi eller teckna samverkansavtal 
om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region. 

Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen ska vara 
ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare. 

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  

En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska senast 2021-
12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut. 

Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för 
detta avtal skall parterna uppta förhandlingar. 

Västkom och SRO har tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och rekommendera 
kommunalförbunden rekommendera kommunerna att ställa sig bakom avtalet samt att säga upp 
nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 2019 som då ersätts av det nya avtalet. 

Ärendet ska vara slutbehandlat senast 30 april 2018. 

 

Rekommendation från kommunalförbundet kommer att behandlas på arbetsutskottet den 2 mars och 

direktionen den 22 mars. 

Kommunerna uppmanas redan nu att påbörja handläggningen av ärendet. 

 

Avtal och bilagor bifogas. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Martin Carling 

Ordförande 
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SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING 
 

Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och .............………….... kommun, 
nedan kallad kommunen, träffas följande Samverkansavtal om Naturbruksutbildning. 
 

Utgångspunkt 

De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna 
känner stort ansvar för näringens tillväxt och utveckling. En modern och attraktiv 
gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan 
upprätthållas och utvecklas.  

Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning. 
Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder 
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.   

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna 
varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det 
här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma 
lagrum för sin verksamhet som en kommun.  

Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en 
fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram. 
Verksamheten ska kännetecknas av framtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där 
digital teknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.  

Omfattning 

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar 
avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning 
inom naturbruk.  
 
Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen 
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi eller teckna 
samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region 
 

Antagning  

Kommunen ansvarar för att grundläggande information om de utbildningar som 
samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som 
kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att 
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delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på 
samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar. 

VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av 
avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat 
antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal 
behöver omförhandlas. 

För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen 
att, om sekretess inte hindrar detta, överlämna information om de elever som har haft 
behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro. 
 

Verksamhetens finansiering 

Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), 
yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk. 

Kommunen förbinder sig att till VGR erlägga interkommunal ersättning (IKE) för de elever 
från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram 
avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämning är den 15 september för 
höstterminen och den 15 februari för vårterminen. Elever som börjar efter 
avstämningsdatum har avstämningsdag den femte undervisningsdagen och kommunen 
debiteras vid nästkommande månadskifte.  
 
VGR förbinder sig att inom 14 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen 
förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen 
efter avstämningsdagen om rapport om detta har lämnats i överenskommen ordning. I 
annat fall erläggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina 
studier mellan den 15 september och den 15 oktober samt mellan den 15 februari och 15 
mars betalar kommunen endast halva terminskostnaden.  
 

Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning 
antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att 
gälla.  

Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor är 30 dagar efter 
mottagen faktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad 
betalning. 

 
Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra 
Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderingstillägg inte utgår. 
Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller annan tid än ordinarie skola bekostas 
av anordnande skola och regleras i självkostnadspriset i enlighet med bilaga 2. 

 

För elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår naturbruksutbildning i 
annat län svarar kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad 
kommunen skulle ha haft om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR 
erlägger resterande del av kostnaden till kommunen efter faktura som skall vara VGR 
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tillhanda senast 30 dagar efter det att kommunen betalat interkommunal ersättning till 
anordnande skolhuvudman.  
 
Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (IKE) som kommunen betalar till  
VGR är ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas av 
Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den gemensamma 
samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 50% av kostnaden och VGR ska svara 
för 50% av kostnaden.  

Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för 
varje av naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma samverkans-
organisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan budgetera 
sin verksamhet. 
 
Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och 
rationell organisation med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning, som VGR har för 
verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en 
egen resultatenhet med egen resultaträkning. Gymnasieverksamheten ska redovisa eget 
kapital där eventuella över- och underskott balanseras mellan verksamhetsåren. 
 
VGR ska varje år senast den 1 mars till den gemesamma samverkansorganisationen, i ett 
bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten.  
 

Gymnasiesärskola inom naturbruk 

Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och har fullt 
ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. 

Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan 
erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och 
boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt 
fall. 
 
Vuxenutbildning 

VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Förslag på 
utbildningar ska presenteras till den gemesamma samverkansorganisationen och vara 
geografiskt fördelad över hela Västra Götaland. 
Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvuxutbildningar till kommunerna. 
Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar 
för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.  

VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet 
tillföra ett ägarbidrag. 

Innan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa kostnaderna för 
utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för kostnaderna ska 
utgå. 
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Ledning och styrning 

Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska 
kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande, utan att 
VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionutvecklingsnämnden är beställarnämnd 
till naturbruksstyrelsen.  

Gemensam ledning och styrning ska ske på följande sätt: 

1. Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för 
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för 
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets 
bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas. Samrådet träffas två gånger 
per år.  
 

2. Ett partsgemensamt Ledningsråd Naturbruk skapas där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande 
arbete med frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av 
resultat. Ledningsrådet ska bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas 
en gång per kvartal. Ledningsrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika 
sakområden som behöver utredas. 

VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen. 

 
Gemensamt utvecklingsarbete 

Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det 

kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbudspunkter m.m. 

Tvister 
Tvist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna 
inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom. 
 
 
Avtalstid 
Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen 
ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare. 
 
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska 
senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut. 
 
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit var sitt. 
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201x-                     201x- 

För Västra Götalandsregionen                   För kommunen 

 

__________________________                          ___________________________ 

Johnny Magnusson                     Namnförtydligande 

Regionstyrelsens ordförande    

 

___________________________                      __________________________ 

Ann-Sofi Lodin                          Namnförtydligande       

Regiondirektör    
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Bilaga 1 till samverkansavtal naturbruk.  

Styrning och ledning 
 
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och 
förbinder sig att bidra till detta i en konstruktiv dialog. 
 

Politiskt Samråd Naturbruk 
Syftet med gruppen politiskt samråd naturbruk är att på övergripande och strategisk nivå samordna 
insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta 
kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och 
de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av 
verksamheten. 
 
Gruppen skall vara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för naturbruks-utbildningarnas 
utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av 
Västra Götalandsregionen. 
 

Politiskt Samråd Naturbruk 
  

Uppdrag: Politiskt samråd naturbruk skall 
 

• Främja samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom området. 

• Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden och kommunerna kring 
strategisk inriktning för berörda verksamheter. 

• Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden kring den självkostnad som 
ligger till grund för budget och interkommunal ersättning. Samråd kring 
naturbruksprogrammets ekonomi ska alltså ske innan Regionutvecklingsnämnden 
fastställer budgetramarna till Naturbruksstyrelsen. 

• Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden rörande budget, resultat och 
andra ekonomiska förhållanden inför nämndens fastställande av uppdrag till 
Naturbruksstyrelsen.  

• Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet. 
 

Arbetsordning 
• Gruppen består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra Götalandsregionen och 

kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och sammankallar till möten. 

• Gruppen möts i regel två gånger per år i samband med budget och verksamhetsplanering 
samt årsredovisning och uppföljning.  

• Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd. 
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Ledningsrådet för naturbruk 
Syftet med ledningsrådet är att bistå det politiska samrådet samt att utgöra ett forum för 
diskussioner kring länsgemensamma verksamhetsfrågor rörande naturbruksutbildning och 
kompetensförsörjning för de gröna näringarna. 
 

Ledningsrådets uppdrag 
• Ledningsrådet bereder frågor till politiskt samråd naturbruk. 

• Ledningsrådet utgör ett forum för diskussioner om samverkan och verksamhetsutveckling 
till gagn för elever, naturbruksförvaltningen och kommunerna, till exempel 
marknadsföringsfrågor, digitalisering, antagning med mera. 

 

Arbetsordning 
• Ledningsrådet för naturbruk består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra 

Götalandsregionen och kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och 
sammankallar till möten. 

• Gruppen möts i regel fyra gånger per år, en gång per kvartal. 

• Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd. 

• Ledningsrådet kan vid behov skapa olika arbetsgrupper för att lösa uppgifter. Parterna 
förutsätts delta i dessa. 

 

Noteringar 
• Det noteras att det kan finnas behov av samordning, t ex på delregional eller annan nivå, som 

inte hanteras i ovan beskrivna strukturer. 

• Det noteras att båda parters representanter har ett ansvar för förankring och återkoppling i de 
egna organisationerna. 
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Bilaga 2 till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande 
verksamhetens finansiering. 

Denna bilaga gäller Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt 
programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och 
lärlingsutbildning inom naturbruk. 
 
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och 
förbinder sig att bidra till det i en konstruktiv dialog. 
 

Beräkning av självkostnadspris 
 
Naturbruksförvaltningen beräknar grundpriset för respektive inriktning enligt de regler 
gymnasieförordningen förskriver enligt 13 kap. I 3 § gymnasieförordningen ingår följande 
kostnadsslag i grundbeloppet. 
 
1. Undervisning: kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans 
undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av 
personalen och liknande kostnader.  
2. Lärverktyg: kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, 
skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader.  
3. Elevhälsa: kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala 
insatser.  
4. Måltider: kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sammanhängande 
administration och liknande kostnader.  
5. Administration: administrativa kostnader ska beräknas till självkostnad.  
6. Lokalkostnader: kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är lär verktyg och kapital i form av 
ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering. 
 
Beräkningen genomförs årligen i samband med att budgeten är fastställd för kommande 
verksamhetsår. 

• Naturbruksförvaltningen bedriver utöver gymnasium även vuxenutbildning och 
kompetenscentrum för de gröna näringarna. Det innebär att de olika verksamheterna delar 
på gemensamma kostnader. Kostnaderna fördelas med hjälp av bland annat respektive 
verksamhets elevveckor och faktisk förbrukning. 

• Kostnader för internat ingår inte i beräkningen av självkostnadspris. Utan faktureras 
separat. 
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Ekonomisk uppföljning 
 
Naturbruksförvaltningen lämnar ekonomiska rapporter för uppföljning samt för att ge en 
rättvisande bild hur verksamheten utvecklas. Förutom rapportering till Regionutvecklingsnämnden 
följs dessa upp enligt nedanstående tabell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hantering av gymnasieverksamhetens över- och underskott 
 
Naturbruksförvaltningen lämnar en ekonomisk rapport senast den 1 mars för föregående år. 
Ledningsrådet (enligt bilaga 1) förbereder en rekommendation till Naturbruksstyrelsen hur ett 
överskott eller underskott ska hanteras baserat på de behov verksamheten ser framåt. 
 
Gymnasieverksamhetens resultat balanseras över åren och särredovisas under 
Naturbruksförvaltningens egna kapital. Detta förutsätter ett beslut om undantag från VGR:s 
regelverk för hantering av eget kapital. 
 

 

Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Årsrapport/bokslut  
föregående år X 
Delårsrapport och  
budgetindikator X 
Naturbruksstyrelsen  
sammanträden X X X X X 
Politisk samrådsgrupp X X 
Ledningsråd X X X X 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Anmälan av beslut att utse säkerhetsskyddschef samt 
biträdande säkerhetsskyddschef  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
behandlar bland annat säkerhetsskyddet i kommunerna. I förordningen § 6 anges 
följande: 
 
Hos myndighet och andra som förordningen gäller för skall det, om det inte är 
uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över 
säkerhetsskyddet. Vid myndigheter skall säkerhetsskyddschefen vara direkt 
underställd myndighetens chef. Det skall finnas en ersättare för 
säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall det vidare finnas en biträdande 
säkerhetsskyddschef. 
 
Kommunchefen har med stöd av säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) den 11 
januari 2018 beslutat att till säkerhetsskyddschef i Munkedals kommun utse Peter 
Berborn och till biträdande säkerhetsskyddschef Joakim Hagetoft. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Akten 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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  2018-03-12 Dnr: KS 2016-207
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Förslag till införande av fria resor inom Munkedals 
kommun med kollektivtrafik för seniorer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Västtrafik AB om fria resor med 
kollektivtrafik för åldersgruppen +75 år. De fria resorna ska gälla hela trafikdygnet. 
 
Den administrativa engångskostnaden per utställt kort betalas av kommunen. 
 
Kostnaden för fria resor, för närvarande 200 kr per kort och år, samt kostnaden för 
administration, för närvarande 120 kr per utställt kort, finansieras ur medlen till 
kommunstyrelsen förfogande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte arbeta vidare med frågan om fria 
resor för ungdomar upp till 20 år då Västtrafik i nuläget inte har någon utvecklad 
produkt för ändamålet. 

Sammanfattning 
Hans-Joachim Isenheim (Mp) och Ove Göransson (V) har i varsin motion föreslagit 
införande av fria resor med kollektivtrafik inom Munkedals kommun för seniorer. 
 
Västtrafik AB har inkommit med prisuppgift enligt följande. Kalkylen bygger på två 
möjliga åldersintervall, +65 år respektive +75 år.  
 
Pris per kort +65  225 kr/år 
Pris per kort +75  200 kr/år 
 
Priserna är i 2017 års nivå och gäller under förutsättning att kommunen inte tar ut 
den administrativa engångskostnad per kort som Västtrafik tar ut för sin hantering. 
Den administrativa engångskostnaden uppgår idag till 120 kr per kort. Om 
kommunen tar ut den administrativa kostnaden från varje kortinnehavare debiterar 
Västtrafik kommunen en högre årlig kortkostnad. Varje kort är giltigt i elva år. De 
fria resorna gäller resor med kollektivtrafik inom Munkedals kommun, hela 
trafikdygnet. Priserna innefattar fria resor med Närtrafik.   
 
Enligt befintlig statistik finns det i november 2017 1180 invånare i åldersgruppen 
+75. Om hälften av personerna i åldersgruppen tackar ja till erbjudandet blir den 
årliga kortkostnaden 118 000 kr i nuvarande prisnivå. Därtill kommer 
engångskostnaden för administration för 590 kort med en sammanlagd kostnad på 
70 800 kr fördelat över tid beroende på hur många som ansluter sig.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2018-01-17, § 12, och 
beslutade härvid att återremittera ärendet med motivering att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kostnaden för eventuellt införande av fria resor med 
kollektivtrafik för ungdomar upp till 20 år. 

linand001
Rektangel



 

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

 

Kompletterande handläggning 
Förvaltningen har tillfrågat Västtrafik om möjlighet till fria resor med kollektivtrafik 
för ungdomar upp till 20 år.   

Västtrafik har meddelat att det i dag inte finns något specifikt upplägg för att köpa 
avgiftsfria resor för ungdomar. Rent allmänt finns det idag årskort att köpa. Dessa är 
dock inte särskilt prissatta för ungdomar. Ett årskort kostar ca 5700 kr per år. Med 
ca 1500 ungdomar i åldern 7-19 år blir den årliga kostnaden ca 8.5 mnkr. Samtidigt 
köper kommunen idag skolkort till ca 1100 ungdomar till en årlig kostnad av ca   
6 mnkr. Nettoeffekten för köp av årskort till ungdomarna skulle alltså bli ca 2.5 
mnkr, tillkommer administrationsavgifter. Västtrafik uppger att upplägget inte finns i 
någon annan kommun och att det därför inte finns vare sig befintlig biljett att 
erbjuda eller rutiner för hantering. Det skulle därför krävas en utredning och analys 
av effekterna. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Om hälften av alla i åldersgruppen +75 år begär kort för fria resor beräknas 
kostnaden till 118 000 kr i dagens prisnivå. Därtill kommer en engångskostnad per 
år för Västtrafiks administration av korten. Med fria resor i kollektivtrafiken kan 
kommunens kostnader för resor med färdtjänst bli lägre. 

Miljö 
Fler kollektiva resor främjar miljön. 

Folkhälsa 
Ökade möjligheter till deltagande främjar hälsa och välmående. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Sektor barn och utbildning 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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Linda Ökvist

Från: Peter Berborn
Skickat: den 15 mars 2018 20:59
Till: Linda Ökvist
Ämne: VB: Fria resor för ungdomar

Prioritet: Hög

Till ärendet om fria resor. 
Peter 
 

Från: Lisa Nordberg [mailto:Lisa.Nordberg@vasttrafik.se]  
Skickat: den 9 mars 2018 16:43 
Till: Peter Berborn <Peter.Berborn@munkedal.se> 
Kopia: Kommun <kommun@vasttrafik.se>; Skolkort <skolkort@vasttrafik.se> 
Ämne: VB: Fria resor för ungdomar 
Prioritet: Hög 
 
Hej 
Tack för er förfrågan om fria resor för ungdomar i Munkedal. 
Tillköp för seniorkort har ett helt eget upplägg där kommunen står för ett erbjudande till senioren och betalar en 
ersättning för intäktsbortfall till Västtrafik. Det är ett förmånligt erbjudande som inte tar hänsyn till de faktiska resor 
som görs av seniorerna med biljetterna eftersom kalkylen baseras på de resor som görs av seniorerna i kommunen 
innan införandet.  
 
Vi erbjuder idag inte någon separat biljett eller något specifikt upplägg för en kommun att köpa avgiftsfria resor för 
ungdomar. De principer vi har att förhålla oss till för ett sådant tillköp är beslutade av kollektivtrafiknämnden och 
där finns beskrivet de tillköp vi erbjuder och för övriga tillköp hänvisas kommunen till Västtrafiks ordinarie sortiment.
 
I Västtrafiks ordinarie sortiment finns idag årskort, men i dagsläget finns de inte till ungdomspris och det finns heller 
inte årskort för Munkedal. Generellt är principen för prissättningen av ett årskort att det prissätts som 10 gånger 30‐
dagarsbiljetten för området, i detta fall är giltigheten Munkedals kommun och det skulle innebära 5700 kr per biljett 
och år. Enligt statistik från SCB finns det ca 1500 ungdomar mellan 7‐19 år i Munkedal. Eftersom detta inte är något 
upplägg som finns någon annanstans finns inga rutiner eller flöden för beställning eller utskick och det finns ingen 
befintlig biljett att erbjuda. Det skulle därför krävas en utredning kring de frågorna samt analys kring påverkan på 
resande och trafik samt om det kan tänkas få följdeffekter på dagens upplägg kring sortiment och pris. Det är viktigt 
att ha med sig att Västtrafik idag har ett uppdrag att utreda en ny zonstruktur, och vid ett eventuellt införande 
kommer alla tillköp att ses över. 
 
Munkedal köper redan idag skolkort till flertalet ungdomar, senaste läsåret beställdes ca 1100 st. Det innebär att 
många ungdomar redan idag har möjlighet till avgiftsfritt resande under skoldagar. 
 
Utifrån ovanstående beskrivna principer och antaganden innebär avgiftsfritt resande för ungdomar mellan 7‐19 år 
en årlig kostnad på 8‐9 mkr i 2018 års prisnivå. Samtidigt försvinner behovet av skolkort och den kostnaden är ca 6 
mkr per år för Munkedal. Administrationsavgift tillkommer i enlighet med alla tillköp. 
 
Med vänlig hälsning 
————————————————— 
Lisa Nordberg 
Avdelningschef Försäljning Företagskund 
Telefon 031-62 92 77 / 0700-89 99 43  
Lisa.Nordberg@vasttrafik.se  
  
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde  
Besök: Folkungag 20 / Göteborg  
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Vxl. 031-62 92 00 / Fax. 031-62 92 01  
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873  
www.vasttrafik.se  

 
 

Från: Peter Berborn [mailto:Peter.Berborn@munkedal.se]  
Skickat: den 6 mars 2018 11:32 
Till: Skolkort <skolkort@vasttrafik.se> 
Ämne: Fria resor för ungdomar 
 
Hej, 
Munkedals kommun har fått er prisuppgift för införande av fria resor för seniorer. Vid den politiska behandlingen 
återremitterades ärendet för  
utredning av fria resor för ungdomar upp till 20 år. Vi ber er se på en sådan lösning samt vad det innebär i kostnad. 
Vi är också tacksamma om 
ni behandlar frågan snabbt eftersom frågan tidigare har fastnat hos er. 
 
Med vänlig hälsning 
Peter Berborn 
Administrativ chef 
Munkedals kommun 
E-post: peter.berborn@munkedal.se 
Telefon: 0524-181 68 
Adress: Munkedals kommun, 455 80 Munkedal 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 
 

Dokumenthanteringsplan för Samverkande 
överförmyndare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan 2017-12-11 för 
Samverkande överförmyndare. 
 

Sammanfattning 
Samverkande överförmyndare har upprättat förslag till dokumenthanteringsplan. 
Kommunstyrelsen är såsom arkivmyndighet tillsynsansvarig för varje myndighets 
arkiv. Överförmyndaren är en egen myndighet och ansvarig för sitt närarkiv. De 
överförmyndare som ingår i samverkan har lokaliserat sina närarkiv till Uddevalla 
stadshus. Tre år efter att ärende avslutats gallras akten och överlämnas till berörd 
kommun för slutförvaring.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Överförmyndaren 
Samverkande överförmyndare 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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2017-12-11 

Maria Ström  
Administratör  
0522-695672  
                     
 
 
 
 
 
 
Dokumenthanteringsplan för samverkande överförmyndare 
 
 

Munkedals kommun antar samverkande överförmyndares 
dokumenthanteringsplan 2017-12-11. 
 
 
Arkivmyndigheten Munkedals kommun 
Namn   ort/datum 
 
____________________________ ________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
____________________________ 
 
 
 
Överförmyndare Munkedals kommun 
Namn   ort/datum 
 
____________________________ ________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
____________________________ 
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Maria Ström  
Administratör  
Uddevalla kommun 
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Samverkande överförmyndare 
Dokumenthanteringsplan för överförmyndarna i Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Mellerud, 
Sotenäs, strömstad, Tanum och Uddevalla 
 
Bakgrund 
Överförmyndaren är enligt Föräldrabalken (FB 16 kap 12§ skyldig att föra anteckningar och 
lägga upp akter. Förmyndare, gode män och förvaltare är enligt FB 12 kap 9§ skyldiga att 
lämna de upplysningar om sin verksamhet som begärs av överförmyndaren. 
 
Enligt 8§ Arkivlagen (AL) är kommunstyrelsen arkivmyndighet tillsynsansvarig över varje 
förvaltning/myndighets arkiv. Överförmyndaren är en egen myndighet och varje myndighet är 
ansvarig för sitt närarkiv. 
 
I 8§ AL skrivs… ”Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska personer 
som avses i 2kap 3§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fullgör sina skyldigheter 
enligt 3-6§§ i denna lag. I de fall flera kommuner eller landsting bestämmer tillsammans i ett 
sådant företag fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som 
kommunerna eller landstingen kommer överens om.” 
 
JO 2006/07 s. 520 anser ”enligt 6§1 arkivlagen skall myndigheterna organisera arkivet på ett 
sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Riksarkivet har i sina 
allmänna råd (RA-FS 1995:3) om arkivreglemente för kommuner föreslagit att bestämmelsen 
kan förtydligas genom en skrivning om att varje myndighet skall upprätta en plan som 
beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 
Begreppetdokumenthasnteringsplan nämns visserligen inte i arkivlagen men i en kommentar 
till förslaget till arkivreglemente betonar Riksarkivet att en sådan dokumenthanteringsplan är 
nödvändig om förvbaltningen skall kunna åstadkomma en effektiv styrning, liksom att i en 
modern förvaltning där handlingar bearbetas och lagras med hjälp av olika medier detta 
knappast kan åstadkommas utan en dokumenthanteringsplan.” 
 
Med anledning av ovanstående har samverkande överförmyndare med utgångspunkt från 
fastställda riktlinjer skapat denna dokumenthanteringsplan. 
 
Arkiv 
Handlingarna som tillhör ett ärende förvaras i enakt som förvaras i ett närarkiv, alla 
överförmyndare i samverkande överförmyndare har lokaliserat sitt närarkiv i Uddevalla 
Stadshus. Närarkivetgallras med en frist av 3 år efter utgången av det kalenderår då 
redovisningshandlingarna överlämnades till den som är behörig att ta emot handlingarna efter 
att ärendet avslutats. Kommer det innan dess till överförmyndarens kännedom att talan väckts 
mot ställföreträdare, överförmyndaren eller annan som berörs av ärendet skall akten i ärendet 
bevaras till dess att lagakraftägande dom finns i målet eller meddelande erhållits om att målet 
avskrivits. När akten är gallrad skickas den till behörig kommun för slutförvaring i respektive 
kommuns kommunarkiv. 
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        Kommentarer Gallras/ Bevaras Gallrings-
frist 

Till arkiv-
myndig-

heten 

Lagringsplats 

      Register enl 9 § 
förmynderskapsförordningen 

Uppgifterna migreras vid systembyte, 
Utskrift av "Sammanställning akt" 
Uppgifterna migreras vid system-byte 

Bevaras   3 år Wärna/Akt 

      Diarium/dagbok Uppgifterna skrivs ut vid avslut och 
migreras vid systembyte 

Bevaras   3 år Wärna/Akt 

      Journal-/dagboksblad  För överförmyndarens löpande 
tjänsteanteckningar i ärendetI akt eller 
separat förd register 

Gallras  Se kom.  3 år Wärna/Akt 

9 6 2 Initiering God man /förvaltare Akt sorteras efter 
personnummerordning i närarkiv och 
levereras till arkivmyndighet tre år efter 
sista anteckningen. 

        

      Anmälningar   Gallras 3 år   Akt 

      Ansökningar  till Tingsrätten Gallras 3 år   Akt 

      Socialutredningar   Gallras 3 år   Akt 

      Följebrev  Överflyttad akt från annan kommun Bevaras   3 år Akt 

      Läkarintyg   Gallras  3 år   Akt 

9 6 3 Rekrytering God man/förvaltare           

      Samtycken   Gallras  3 år   Akt 

      Åtaganden   Gallras  3 år   Akt 

      Yttranden   Gallras  3år   Akt 

      rekrytering Förfrågningar om nytt uppdrag Gallras  3 år   akt 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Samverkande överförmyndare POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX 
Uddevalla kommun 
Samverkande 
överförmyndare 
451 81 Uddevalla 

Stadshuset 
Varvsvägen 1 
Uddevalla 
 

0522-69 83 38 0522-69 60 01 
www.uddevalla.se 
E-POST 
Overformyndaren@uddevalla.se 

Telefontid Mån-
fre 10 00-11 00 

 

  

2017-12-11 

      Kontroll rikspolisstyrelsen   Gallras  2 år   Pärm 

      Kontroll socialregister   Gallras  2 år   Pärm 

      Kontroll kronofogde   Gallras  2 år   Pärm 

9 6 4 Utredning, Tingsrätten och 
Överförmyndarens beslut 

          

      PM   Gallras  3 år   Akt 

      Personbevis   Gallras  3 år   Akt 

      Remisser   Gallras  3 år   Akt 

      Remissvar   Gallras  3 år   Akt 

      Underlag  Till utredningar Gallras  3 år   Akt 

      Överförmyndarens beslut   Bevaras   3 år Akt 

      Överförmyndarens beslut Att inte ansökan om stälföreträdare i 
tingsrätten 

Bevaras   3 år Akt 

      Överförmyndarens beslut Om ansökan till tingsrätten med bilagor Gallras  3 år   Akt 

      Yttranden   Gallras 3 år   Akt 

      Tingsrättens beslut  Protokollsutdrag eller motsvarande Bevaras   3 år Akt 

      Överklaganden Inklusive bilagor Gallras 3 år   Akt 

      Ärende avskrivs Ex. avskrivningsbeslut, förutsättningar för 
avskrivning. Samtliga handlingar ovan i 
ärenden där ställföreträdare inte söks  

Gallras  3 år   Akt 

9 6 5 Byte godman/förvaltare           

      Begäran om entledigande  Från god man/förvaltare Gallras  3 år   Akt 

      Inkommande klagomål  Diarieförs. Original i diariet och kopia i 
personakt. Beslut ska finnas i diariet också. 

Gallras  3 år   Akt 
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      Ansökningar Från huvudman, exempelvis om 
entledigande av god man, upphörande av 
godmanskap 

Gallras  3 år   Akt 

      Yttranden Med begärda handlingar, exempelvis 
läkarintyg, personbevis, utredning, från 
anhörig 

Gallras  3 år   Akt 

      Beslut  byte god man Gallras  3 år   Akt 

9 6 6 Upphörande, jämkning och entlediga 
ställföreträdare 

          

      Ansökningar Ex. om entledigande av god man, 
upphörande av godmanskap 

Gallras  3 år   Akt 

      Yttranden   Gallras  3 år   Akt 

      Beslut Tingsrätten   Gallras  3 år   Akt 

9 6 7 Initiera förmynderskap           

      Följebrev  Överflyttad akt från annan kommun Bevaras   3 år Akt 

      Gåvobrev Överförmyndarens exemplar Gallras  3 år   Akt 

      Bouppteckningar   Gallras  3 år   Akt 

      Testamenten   Gallras  3 år   Akt 

      Arvskifteshandlingar   Gallras  3 år   Akt 

      Brev om arvsavstående   Gallras  3 år   Akt 

      Samtyckesbeslut Beslut om samtycke till egendomens 
fördelning. 

Gallras  3 år   Akt 

      Anmälningar  Från försäkringsbolag, 
brottsoffermyndighet 

Gallras  3 år   Akt 
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      Ansökningar  Med bilagor från förmyndare rörande 
förvärv av fast egendom 

Gallras  3 år   Akt 

      Överförmyndarens beslut Om upphörande av överförmyndarkontroll Bevaras   3 år Akt 

      Anmälningar Om särskild överförmyndarkontroll Gallras  3 år   Akt 

      Förmånstagarförordnanden   Gallras  3 år   Akt 

      Anmälningar Från socialtjänst om att barns egendom inte 
står under betryggande förvaltning 

Gallras  3 år   Akt 

      Underrättelser   Gallras  3 år   Akt 

      Begäran om yttrande   Från förmyndare Gallras  3 år   Akt 

      Yttranden från förmyndare   Gallras  3 år   Akt 

      Skrivelser    Gallras  3 år   Akt 

      PM   Gallras  3 år   Akt 

9 6 8 Utreda och kontrollera förmynderskap           

      Skrivelser   Gallras  3 år   Akt 

      Underlag Till utredningar Gallras  3 år   Akt 

      Beslut Om skärpande föreskrifter Bevaras   3 år Akt 

      Beslut  Om fri förfoganderätt för bankmedel Bevaras   3 år Akt 

      Tingsrättens beslut   Gallras 3 år   Akt 

      Utredningshandlingar När överförmyndaren beslutar lämna 
ärendet utan åtgärd. Handlingar i ärenden 
som initierats efter misstanke om att barns 
egendom inte står under betryggande 
förvaltning gallras dock först när 
huvudmannen blivit myndig 

Gallras  3 år   Akt 

9 6 9 Förteckningskontroll           
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      Förteckningar över egendom Till huvudman eller dödsbo efter ärendets 
avslutande. Kopia åter till ställföreträdare 
efter granskning enligt 3 § 
förmyndarskapförordningen. 

Gallras  Se kom.   Akt 

      Verifikationer  Till förteckning såsom saldobesked, 
depåförteckning, inkomstuppgift. Till 
ställföreträdare efter kontroll 

Gallras  Se kom.    Akt 

      U underlag  Övriga underlag till överförmyndaren 
såsom lagfartsbevis, uppgifter från 
kronofogde, kopior av reverser 

Gallras  3 år   Akt 

      Bevis om spärr av tillgångar   Gallras  3 år   Akt 

                  

9 6 10 Förvalta           

      Årsräkningar  Inklusive sluträkning. Till huvudman efter 
ärendet avslutande. 2 original, varav ett 
åter till ställföreträdare efter granskning 

Gallras  Se kom.   Akt 

      Verifikationer  Till årsräkning. Åter till ställföreträdare 
efter granskning 

Gallras  Se kom    Akt 

      Begäran om kompletteringar   Gallras 3 år   Akt 

      Kompletteringar ställföreträdare Åter till ställföreträdare efter granskning Gallras  Se kom.    Akt 

      Kompletteringar Bank   Gallras  3 år   Akt 

      Granskningsmeddelanden   Gallras  3 år   Akt 

      Yttranden   Gallras  3 år   Akt 

      Beslut om anmärkning  Eventuellt på befintlig handling Gallras  3 år   Akt 

      Redogörelse Från ställföreträdare Gallras  3 år   Akt 
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      Checklistor   Gallras 3 år   Akt 

      Arvodesbeslut 1 ex till Stf, 1 ex huvudman, 1 ex i akt Gallras  3 år   Akt 

9 6 11 Vitesprocess           

      Anmodan Om förteckning/årsräkning/sluträkning Gallras  3 år   Akt 

      Erinran  Om förteckning/årsräkning/sluträkning Gallras  3 år   Akt 

      Förelägganden  Oom förteckning/årsräkning/sluträkning Gallras  3 år   Akt 

      Ansökningar  Ttill tingsrätten om utdömande Gallras  3 år   Akt 

      Tingsrättens beslut   Gallras  3 år   Akt 

9 6 12 Befrielse från årsräkning           

      PM   Gallras 3 år   Akt 

      Överförmyndarens beslut   Bevaras   3 år Akt 

      Bevis om spärr av tillgångar   Gallras 3 år   Akt 

9 6 13 Kontroll av dödsbo           

      Anmodan  Oom bodelning/ skifte Gallras  3 år   Akt 

      Framställningar tingsrätten Vid ansökan om boutredningsman Gallras  3år   Akt 

      Arvsskifte Överförmyndarens exemplar Bevaras   3 år Akt 

      Bodelningar Överförmyndarens exemplar Bevaras   3 år Akt 

      Avtal  Om sammanlevnad i oskiftat dödsbo. 
Överförmyndarens exemplar 

Bevaras   3 år Akt 

      Överförmyndarens beslut Om godkännande av 
bodelningar/skifteavtal 

Bevaras   3 år Akt 

      Redogörelser för hinder mot skifte Till huvudman eller representant för 
dödsbo efter ärendets avslutande. Vid 
ingivande av 2 exemplar återsänds det ena. 

Gallras  Se kom.    Akt 
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      Överförmyndarens beslut  Om ny tid för ingivande av handlingar, 
oskiftat dödsbo. Vid ingivande av 2 
exemplar återsänds det ena. 

Gallras  3 år   Akt 

      Anmälningar  Om utbetalning från dödsbo Gallras  3 år   Akt 

      Ansökningar Jämte bilagor Gallras  3 år   Akt 

      Utredningsmaterial  PM och utredningsmaterial såsom 
remisser, yttranden m.m.  

Gallras  3 år   Akt 

      Bevis om spärr av tillgångar   Gallras  3 år   Akt 

9 6 14 Årsuppgift           

      Årsuppgifter från ställföreträdare Avser sammanlevnad i oskiftat dödsbo se 
FB 16:8  Till HM/ HM:s dödsbo efter 
ärendets avslutande 

Gallras  Se kom.    Akt 

      Verifikationer Till Stf efter granskning Gallras  Se kom.    Akt 

9 6 15 Överlåtelse av fast egendom/ förvärv av 
fast egendom 

          

      Ansökningar  Jämte bilagor Gallras  3 år   Akt 

      Värdeutlåtanden   Gallras  3 år   Akt 

      Köpekontrakt   Gallras  3 år   Akt 

      Samtycken   Gallras  3 år   Akt 

      Taxeringsbevis   Gallras  3 år   Akt 

      Lagfartsbevis   Gallras  3 år   Akt 

      Yttranden   Gallras  3 år   Akt 

      Överförmyndarens beslut    Bevaras   3 år Akt 

      Redovisningar  Inklusive likvidavräkning Gallras  3 år   Akt 

      Intyg om ägarskap   Gallras  3 år   Akt 
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      Påminnelser   Gallras  3 år   Akt 

      Begäran om kompletteringar   Gallras  3 år   Akt 

      Kompletteringar   Gallras  3 år   Akt 

9 6 16 Uttag spärrat konto           

      Ansökningar  Om uttag Gallras  3 år   Akt 

      Överförmyndarens beslut Om uttag Bevaras   3 år Akt 

      Kvitton   Gallras 3 år   Akt 

      Begäran om kompletteringar   Gallras 3 år   Akt 

      Kompletteringar   Gallras 3 år   Akt 

9 6 17 Övriga förvaltningsåtgärder         Akt 

      Ansökningar med bilagor Ansökan om enledigande av stf, starta 
bolag, hyra ut, uppta lån, inteckning, 
pantsättning av fastighet etc. 

Gallras 3 år   Akt 

      Utredningsmaterial PM och utredningsmaterial såsom 
remisser, yttranden m.m.  

Gallras 3 år   Akt 

      Överförmyndarens beslut    Bevaras   3 år Akt 

      Delgivningskvitton/mottagningsbevis   Gallras 3 år   Akt 

9 6 18 Överförmyndarens övriga tillsyn         Akt 

      Redogörelser  För uppdrag Gallras 3 år   Akt 

      Yttrande ställföreträdare Godman/förvaltares uppfattning rörande 
uppdragets omfattning 

Gallras 3 år   Akt 

      Yttranden   Gallras 3 år   Akt 

      PM   Gallras 3 år   Akt 

      Överförmyndarens beslut   gallras 3 år   Akt 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Samverkande överförmyndare POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX 
Uddevalla kommun 
Samverkande 
överförmyndare 
451 81 Uddevalla 

Stadshuset 
Varvsvägen 1 
Uddevalla 
 

0522-69 83 38 0522-69 60 01 
www.uddevalla.se 
E-POST 
Overformyndaren@uddevalla.se 

Telefontid Mån-
fre 10 00-11 00 

 

  

2017-12-11 

9 6 19 Ensamkommande barn         Akt 

      Ansökningar  från migrationsverket eller, från 2017 från 
socialtjänsten  

Gallras  3 år   Akt 

      Följebrev  Överflyttad akt från annan kommun Bevaras   3 år Akt 

      Beslut förordnande  Av god man Bevaras   3 år Akt 

      Barns samtycke  Vad gäller överförmyndarens förordnande 
av god man 

Gallras  3 år   Akt 

      Förteckningar  Över tillgångar Gallras  3 år   Akt 

      Befrielse från redovisningar   Bevaras   3 år Akt 

      Redogörelser  För uppdrag Gallras  3 år   Akt 

      Beslut på arvode   Gallras  3 år   Akt 

      Beslut om avvisningar tex Begäran från ungdomen om ny god 
man. 

Bevaras   3 år Akt 

      Meddelanden om bosättning Tillfälligt uppehållstillstånd. Från 
Migrationsverket 

Gallras  3 år   Akt 

      Meddelanden om bosättning Permanent uppehållstillstånd. Från 
Migrationsverket 

Gallras  3 år   Akt 

      Tingsrättens beslut  Oom särskilt förordnande  Gallras  3 år   Akt 

      Personbevis   Gallras  3 år   Akt 

      Avslagsbeslut/uppskriven ålder via brev, mejl, tjänsteanteckning efter 
telsamtal. 

Gallras  3 år   Akt 

      Utredningar gällande ålder till GM, socialtjänst och boende Gallras  3 år   Akt 

      Yttranden från GM, socialtjänst och boende Gallras  3 år   Akt 

      Beslut om entledigande upphörande av god man Bevaras   3 år Akt 
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9 6 20 Ärendets avslutande           

      Information  Oom att huvudman flyttat till annan 
kommun 

Bevaras   3 år Akt 

      Beslut om upphörande Överförmyndarens eller tingsrättens beslut 
om upphörande 

Bevaras   3 år Akt 

      Följebrev   Bevaras   3 år Akt 

      Delgivningskvitton/mottagningsbevis   Bevaras   3 år Akt 

      Bevis om överlämnande  Bevis om ärendets överlämnande till annan 
överförmyndare 

Bevaras   3 år Akt 

      Tjänsteanteckningar Skickas rekommenderat med 
mottagningsbevis. 

Översänds till nya 
hemkommunen 

    Akt 

      Personbevis Skickas rekommenderat med 
mottagningsbevis. 

Översänds till nya 
hemkommunen 

    Akt 

      Följebrev till nya kommunen Skickas rekommenderat med 
mottagningsbevis. 

Översänds till nya 
hemkommunen 

    Akt 

      Sammanställningar av akt Skickas rekommenderat med 
mottagningsbevis. 

Översänds till nya 
hemkommunen 

    Akt 

      Originalakter Skickas rekommenderat med 
mottagningsbevis. 

Översänds till nya 
hemkommunen 

      

      sekretessprövningar se 1:7:2         

      Allmänna handlingar Tex intresseanmälan ej diareiförda endast 
ordnade i pärm. Se 1 

  2 år   Pärm 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen DILAB AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Dilab AB har under verksamhetsåret 2017, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt 
att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. Förändringen stärker 
möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala 
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen 
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera 
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För 
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens 
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett 
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag såsom bolagets 
bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Dilab AB under verksamhetsåret 
2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
  

linand001
Rektangel
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 

Munkedals Bostäder AB (Munkbo) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals Bostäder AB har under verksamhetsåret 
2017, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt 
att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. Förändringen stärker 
möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala 
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen 
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera 
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För 
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens 
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett 
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL.  Härtill kommer underlag såsom bolagets 
bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning, styrelseprotokoll och 
bolagsstyrningsrapport. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Munkbo AB under verksamhetsåret 
2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 

linand001
Rektangel
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
Munkedal Vatten AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under verksamhetsåret 2017, har 
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt 
att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. Förändringen stärker 
möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala 
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen 
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera 
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För 
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens 
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett 
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag såsom bolagets 
bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Munkedal Vatten AB under 
verksamhetsåret 2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser   
    

 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
  
Mats Tillander  
Samhällsbyggnadschef  

linand001
Rektangel
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen Rambo 
AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2017, har bedrivit 
sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt 
att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. Förändringen stärker 
möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala 
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen 
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera 
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För 
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens 
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett 
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag såsom bolagens 
bolagsordningar, ägardirektiv, årsredovisningar och styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Rambo AB under verksamhetsåret 
2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef 
 

Kommunchef 

Mats Tillander  
Samhällsbyggnadschef  
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  2018-03-06 Dnr: KS 2018-94 
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9§ kommunallagen 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under 
verksamhetsåret 2017, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess uppsiktsplikt, 
årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt 
som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt 
att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. Förändringen stärker 
möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala 
företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen 
får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. Kommunstyrelsen ska vid behov agera 
så att bolagens verksamhet svarar mot ändamål och kommunala befogenheter. För 
att kunna fullgöra denna uppgift måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens 
genomförande i förhållande till ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett 
medel för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 haft 
kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen 
har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag såsom bolagets 
bolagsordning och styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB under 
verksamhetsåret 2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. Ägardirektiv saknas för bolaget. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 
   
     

 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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  2018-02-23 Dnr: KS 2018-14 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 
 

Medborgarförslag – dressiner på Lysekilsbanan 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om dressiner på Lysekilsbanan. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bevaka vad som händer med 
Lysekilsbanan efter ett eventuellt nedläggningsbeslut. 
 

Sammanfattning 
Markus Dauksz, Munkedal föreslår i ett medborgarförslag att ”Munkedals kommun 
ser över möjligheten att i samarbete med Lysekils kommun att köpa in dressiner 
eller utlysa möjlighet för privat aktör att erbjuda dressiner längs Lysekilsbanan”. 
 
Trafikverket översände under sommaren 2017 ett förslag att upphöra med underhåll 
på Lysekilsbanan till bl a Munkedals kommun för synpunkter. I yttrandet från 
kommunstyrelsen i september 2017 anger kommunen: ” Munkedals kommun 
avvaktar med ställningstagande tills Trafikverket lämnat den 
samhällskonsekvensanalys som tidigare utlovats”. 
 
Trafikverket har fattat beslut om att underhållet på banan upphör den 9 december 
2018. Beslut om nedläggning kan fattas tidigast tre år senare, dvs i december 2021. 
Trafikverket genomför varken upprustning eller nedmontering innan beslut om 
nedläggning såvida inte annan part åtar sig upprustning och underhåll. 
 
Bakgrunden är att Lysekilsbanan inte trafikerats med reguljär persontrafik sedan 
1983 och att ansträngningarna att öka godsmängderna inte lett till ökad trafik. På 
bandelen förekommer endast sporadisk trafik.  
 
Nedlagda bandelar har på andra håll i landet blivit lyckade turistsatsningar. Att i 
någon regi erbjuda dressinkörning är en möjlighet. En annan är att Lysekilsbanan 
skulle kunna bli en cykelled som lockar turister till området och som erbjuder en 
säker och tilltalande gång- och cykelväg. 
 
För att kunna nyttja banan under tiden fram till beslut om nedläggning krävs ett 
nyttjanderättsavtal med Trafikverket. 
 
Kommunen bör inte driva uthyrning av dressiner. Om det blir aktuellt bör uthyrning 
drivas av förening eller företag. 
 
Kommunen bör tillsammans med Lysekil och Trafikverket undersöka bästa 
användning av nuvarande Lysekilsbanan efter ett eventuellt nedläggningsbeslut. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ett kommunalt engagemang kommer att kosta pengar. 

Folkhälsa 
Att kunna nyttja Lysekilsbanan för gång- och cykelväg eller annan turist- eller 
motionsverksamhet är positivt för folkhälsa, trafiksäkerhet mm. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Markus Dauksz 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2018-02-23 Dnr: KS 2018-27 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata/mark 

Medborgarförslag – pool och skylt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om en infoskylt vid avfart 99 utmed 
väg E6. 
 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och ger Kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda placering samt kostnader för pool. Utredningen ska presenteras hösten 
2019.  
 

Sammanfattning 
Monika Johansson föreslår i ett medborgarförslag att en infoskylt sätts upp vid avfart 
99. Skylten ska enligt förslagsställaren informera om badplatsen i Gårvik. En pool på 
grusparkeringen vid Folkets park ingår även i förslaget. 
 
Skylt 
Gårvik finns på vägvisare i och i anslutning till avfart 99, Munkedalsmotet. 
Trafikverket och Länsstyrelsen är restriktiva mot att godkänna infoskyltar utefter de 
allmänna vägarna. Kommunen har antagit ett program som syftar till att få bort 
olovliga skyltar utmed vägarna.  
 
Gårvik är en populär och trevlig badplats. Fina sommardagar är badplatsen 
välbesökt. Bästa sättet att informera om badplatsen är genom olika former av 
turistinfo, inte infoskyltar utmed väg E6. Medborgarförslaget bör avslås i denna del. 
 
Pool 
Förslaget avser en pool på grusparkeringen vid Folkets park bla för att kunna 
utnyttja överskottsenergi från Munkedals Bruk.  
 
Den aktuella marken ägs av kommunen. Att utnyttja överskottsvärme från Bruket 
har utretts tidigare och visade sig då vara en kostnadskrävande åtgärd. 
 
En annan möjlighet är att placera en pool i Örekilsparken. Kommunens ambition är 
att göra Örekilsparken mer besökt. 
 
En utepool kräver, förutom investeringen, skötsel, drift och underhåll. Dessutom 
krävs personal som badvakt och för att hålla ordning och reda inom området. 
Uppvärmning av poolen kan ske genom att utnyttja bergvärme eller solenergi. 
 
Förutsättningarna för en pool bör utredas vidare. Lämplig plats, kostnader för 
investering och drift bör undersökas. Dock är många utredningar redan på gång 
(skolor, äldreboende etc) som har högre prioritet. Utredning om poolen bör 
presenteras hösten 2019 och förslaget prövas i budgetarbetet 2020. 
 
Medborgarförslaget bör beviljas och förvaltningen ges i uppdrag att utreda förslaget.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
En pool kommer att kräva kommunala insatser i investering och drift. 

Folkhälsa 
En pool ger goda möjligheter till motion och rekreation 

Barnkonventionen 
Förutsättningar för barn och ungdomar – säkerhet, tillgänglighet mm- studeras och 
utreds i utredning och i projektering. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Monika Johansson 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  



Från: Monika Johansson <monika‐71@telia.com> 
Datum: 13 januari 2018 21:40:28 CET 
Till: "hakan.sundberg@munkedal.se" <hakan.sundberg@munkedal.se> 
Ämne: Medborgar förslag verkar krångligt. 

Hej 
Ett förslag: 
Gör en pool ‐ tänk Uddevalla Landbad på grusparkeringen mittemot folkets park. Ta hjälp av Arctic 
paper med vatten och överskotts energi från ångan ur deras skorstenar, energi som bara går rakt ut. 
Sedan ett mindre förslag är att sätta upp en info skylt vid avfart 99 om den fina kommunala badplats 
vid Gårvik.  
Står inga trafik skyltar om detta – 
Med vänlig hälsning Monika 
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2018-03-11 Dnr:KS 2016-132

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

Medborgarförslag – toalett till tiggare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är bifallet. 

Sammanfattning 
Monica Rosqvist föreslår i ett medborgarförslag från mars 2016 att en ”Baja-maja” 
sätts upp på Torget eller att ett städavtal etableras med pizzerian. 

Kommunfullmäktige har anslagit medel för en offentlig toalett 2019. Förvaltningen 
har i detta ärende fått några kompletterande uppdrag att utreda alternativa lösningar 
på toalettfrågan i kommunens samhällen. 

Intentionen i medborgarförslaget anses uppfyllt då fullmäktige anslagit budgetmedel 
2019 för en offentlig toalett. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Besluten innebär att frågan kommer att få en lösning. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Monica Rosqvist 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef
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  2018-03-16 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Liselott Sörensen Ringi 
Sektorchef 
Barn och Utbildning 

Motion om den kommunala musikskolan 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 

Sammanfattning 
Karin Blomstrand, Liberalerna, inkom den 24 maj 2017 med en motion angående 
den kommunala musikskolan med önskemål om följande: 
 

 att en genomgripande ekonomisk analys görs avseende om den kommunala 
musikskolan behålls i befintlig verksamhet eller avvecklas. 

 att en genomgripande analys görs bland annat avseende konsekvenserna av 
en ev avveckling för elever, anställd personal i musikskolan, måluppfyllelse av 
skolplan, verksamheten i kulturskolan, konsekvenser för fritids, skolskjutsar 
med mera. 

 att ett underlag för att i stället växla upp verksamheten tas fram, gällande 
ekonomi och konsekvenser; hur kan det bli en kulturskola fullt ut, hur 
musikskolan istället kan integreras i den ”vanliga skolan”, för att ge Munkedal 
den kvalité och särställning som kan lyfta hela skolundervisningen på 
kommunens alla skolenheter. 

 
Sektorn har en pågående utredning i syfte att redovisa hur kommunen skulle kunna 
utveckla nuvarande musikskola till en kulturskola med bredare utbud med förslag på 
olika finansieringsmodeller. Utredningen ska även visa på hur kulturskolan skulle 
kunna integreras i skolans verksamhet på olika sätt. 
 
Utifrån pågående utredning föreslås därför att motionens önskemål tas i beaktande 
inom utredningen och att i samband med slutredovisningen också redogöra för 
motionens frågeställningar. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Redovisas i samband med slutredovisning av pågående kulturskoleutredning.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 

 

 
    
     

linand001
Rektangel



 

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

 

 

 

 
Beslutet expedieras till: Motionären, Chef för Musikskolan, Sektorchef BoU 
 

Liselott Sörensen Ringi Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Barn och utbildning  



    Motion om kommunala musikskolan i Munkedal 

 

Den nyss presenterade skolutredningen har genom fullmäktigebeslut fastställt att det skall vidare 

utredas om skolans innehåll och kvalité. I detta vill Liberalerna i Munkedal att det skall läggas in 

frågan om den kommunala musikskolan. 

Idag har musikskolan ca 170 barn i sin verksamhet, det har varit ca 220 barn. Räknat i procent spelar 

ca 22% något instrument, och just nu är det hög procentandel på Hedekas skola.  

Lärarna åker runt till de olika skolorna i kommunerna, och är välkända och välkomna på alla olika 

skolor.  Egentligen är de mest osynliga på Munkedalsskolan, eftersom de där inte rör sig i själva 

skolbyggnaden, utan håller till i kulturskolans lokaler. 

Musikskolan är i dag tillgänglig för alla elever, planeringen av instrumentspelningen är noga planerad 

i samråd med berörda lärare, allt för att det skall bli så bra som möjligt för den enskilde eleven. Att 

spela ett instrument ger ett positivt tillskott till att utveckla båda hjärnhalvor och får eleven att 

prestera bättre i skolan, tack vare musiken. Tack vare utbildning på främst blåsinstrument har 

Munkedal utvecklat sin Blåsorkester, som gör att enskilda ungdomar växer i sin utveckling samt att vi 

har en utmärkt reklampelare för kommunen. 

Den läroplanslagda musikundervisningen behöver kompletteras med den kommunala musikskolan 

för att målen skall kunna uppfyllas fullt ut. Att musikskolans ledare skall fungera som klasslärare är 

inte lösningen.  Kulturskoleutredningen har fått mycket kritik, och vi vet ännu inte hur direktiven 

kommer att se ut. 

Istället  för att avveckla vill vi utveckla, och Liberalerna i Munkedal vill 

 Att en genomgripande ekonomisk analys görs avseende om den kommunala musikskolan 

behålls i befintlig verksamhet eller avvecklas. 

 Att en genomgripande analys görs bland annat avseende konsekvenserna av en ev avveckling 

för elever, anställd personal i musikskolan, måluppfyllelse av skolplan, verksamheten i 

kulturskolan, konsekvenser för fritids, skolskjutsar med mera. 

 Att ett underlag för att i stället växla upp verksamheten tas fram, gällande ekonomi och 

konsekvenser; hur kan det bli en kulturskola fullt ut, hur musikskolan istället kan integreras i 

den ”vanliga skolan”, för att ge Munkedal den kvalité och särställning som kan lyfta hela 

skolundervisningen på kommunens alla skolenheter. 

 

Munkedal 24 maj 2017 

För Liberalerna i Munkedal 

 

Karin Blomstrand 
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  2018-03-14 Dnr: KS 2018-127
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Bertil Andersson 
Redovisningsekonom 
Ekonomienheten 

Årsredovisning 2017 för Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2017 års bokslut med redovisad resultaträkning, 
kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals 
kommunkoncern. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med 26,0 mnkr. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från kommunens 
verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag.  
 
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 50,8 mnkr för 2017. Kommunens 
budgeterade resultat var 12,7 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar ett mindre 
underskott gentemot budget om -2,6 mnkr. Kommunledningskontoret och 
sektorerna Samhällsbyggnad samt Barn-och utbildning redovisar tillsammans 
överskott med 20,7 mnkr medan sektor Omsorg redovisar underskott med 23,3 
mnkr. Byggnadsnämndens överskott uppgår till 0,7 mnkr. Lönenämnden redovisar 
ett nollresultat. Årets starka resultat för kommunen beror till största del på vinster 
vid försäljning av fastigheter. 
 
Verksamheten nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 91,8 % av summan 
av skatter och generella statsbidrag (93,1 % 2016). Nettoinvesteringarna uppgick till 
51,3 mnkr (20,9 mnkr 2016).  Självfinansieringsgraden är tack vare det starka 
resultatet fortsatt betydligt över 100 % och uppgick till 142 % för samtliga 
investeringar och till 349 % för reinvesteringar. 
 
Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2017, är samtliga tre 
finansiella mål helt uppfyllda. Av de sju verksamhetsmålen bedöms två vara 
uppfyllda och resterande delvis uppfyllda.  
 
För 2017 uppfylldes det lagstadgade balanskravet då resultatet efter 
balanskravsjusteringar uppgick till 13,3 mnkr. För 2017 föreslås ingen avsättning till 
resultatutjämningsreserven då denna uppnått maximal avsättning på 10 mnkr.   
 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 47,7 mnkr. I kommunkoncernen ingår 
Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB, Dingle industrilokaler AB, Rambo AB, 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt Hyresrättsföreningen Sörbygården och 
Dinglegården. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Året har präglas stora intäkter av engångskaraktär. Det positiva resultatet innebär 
att Munkedal för 2017 bedöms uppfylla kravet för god ekonomisk hushållning. För 
kommande år är det viktigt att fortsätta arbetet med att minska verksamhetens 
nettokostnader.  

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information om bokslut 2017 sker i ordinarie samverkan. 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 
 
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunledningsgruppen 
Lönenämnden 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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  2018-03-14 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Bokslut 2017 för lönenämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslut för lönenämnden. 
 

Sammanfattning 
Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande 
kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i 
lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, Utdata och 
statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och 
försäkringsadministration. 
 
Lönenämnden har översänt bokslut 2017 för godkännande och beviljande av 
ansvarsfrihet. 
 
Under året har digitala anställningsavtal, ändringsmeddelande och avslut införts. 
Syftet är att effektivisera men även en åtgärd för att minska pappersmängden ur ett 
miljömässigt perspektiv.  Under 2017 har en fortsatt stor personalomsättning bland 
personalen inom de tre kommunerna och särskilt inom chefsleden har inneburit att 
mer resurser har behövts läggas på introduktion och utbildning. Under året övertogs 
pensionsadministrationen för Lysekils kommun. 
 
Lönenämnden har en god måluppfyllelse under 2017. Nämnden har i stort uppnått 
alla målen under 2017. För att verka för en minskning av pappersförbrukningen inom 
verksamheten har en fortsatt digitalisering av processer skett och anställningsavtal, 
ändringsmeddelande samt avslut av anställning är nu digitala. Verksamheten arbetar 
fortlöpande med ständiga förbättringar. Arbetet pågår med att få fler arbetsprocesser 
och flöden likartade inom samverkanskommunerna. 
 
 
Lönenämndens ekonomiska resultat för 2017 uppgår till 26 tkr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Lönenämnden 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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   2018-01-26    Dnr: LNSML 2018- 

 

 

   TJÄNSTESKRIVELSE 

Bokslut 2017 för Lönenämnden 

Lönenämnden har upprättat förslag till bokslut 2017. 

Resultatet för året uppgår till 26 tkr. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Driftsredovisning 

 

Plusresultatet som uppgår till 26 tkr kommer att återbetalas till Lysekil, Sotenäs 

samt Munkedals kommun.  

Facklig samverkan enligt FAS 

Kommer att ske före beslut i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Lönenämnden beslutar att godkänna upprättat bokslut för verksamhetsåret 2017 

samt överlämna den till kommunstyrelsen. 

       

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedals kommun 

Sotenäs kommun 

Lysekils kommun 

Mikael Mattsson  

Enhetschef för löneenheten  

  

http://sotenas.se/2.2793eb0911c99359342800020382.html
http://insidan/2.1fe1c65a11517893cb580001952.html
http://lysekil.se/invanare.4.32ee29ac120fa660f3180003755.html
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Lönenämnden  
Årsbokslut 2017 

 
 

   

     

 

  

 
 
  

http://sotenas.se/2.2793eb0911c99359342800020382.html
http://insidan/2.1fe1c65a11517893cb580001952.html
http://lysekil.se/invanare.4.32ee29ac120fa660f3180003755.html
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1. Inledning 

1.1 Syftet med nämnden 

Syftet är i första hand att lönenämnden genom löneenheten ska skapa förutsättningar för en 

ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet och ökad effektivitet. Målet är att optimera 

resursutnyttjande i syfte att bygga upp och säkerställa en väl fungerande lönefunktion samt skapa en 

stark och attraktiv gemensam organisation som befäster en konkurrenskraftig kompetensnivå och 

service. 

1.2 Nämndens uppdrag 

Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad 

avser: Löneadministration, support och utbildning i lönesystemets olika delar, support i tillämpning 

av lagar, avtal och regler, utdata och statistik (basutbud), systemförvaltning samt pensions- och 

försäkringsadministration. Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt eget 

verksamhetsområde och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt 

samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. 

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt. 

Lönenämnden ska delta i respektive samverkande kommuns planering, där frågor inom nämndens 

område berörs. 

1.3 Nämndens ansvar och roller samt definitioner 

Lönenämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i respektive 

samverkande kommun utser vardera två ledamöter och två ersättare bland dem som är valbara i den 

egna kommunen. Första mandatperioden omfattar kalenderåret 2014. Därefter är mandatperioden 

fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år val av kommunfullmäktige har ägt rum. Den 

gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde. 

Lönenämnden ska utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt 

ansvara för att de av respektive fullmäktige fastställda målen för verksamheten följs. 

Lönenämnden ska se till att respektive kommunstyrelse får rapporter om den ekonomiska ställningen 

och hur verksamheten utvecklas samt till respektive fullmäktige årligen lämna en redogörelse över 

föregående års verksamhet Lönenämnden företräder de samverkande kommunerna och ingår avtal 

för deras räkning. 

Lönenämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som 

kan begäras av respektive samverkande kommun. 

Lönenämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder i respektive 

samverkande kommun, när det behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 
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1.4 Forum och funktioner som finns kring nämnden samt vilka 

uppgifter och ansvar de har 

Löneenheten leds av enhetschef som har till uppgift att förvalta och utveckla verksamheten samt 

verkställa de uppdrag som ges från lönenämnden. Enhetschefen är direkt underställd lönenämnden 

politiskt samt i tjänstemannaledet direkt underställd Munkedals kommunchef. De samverkande 

kommunerna har också en arbetsgrupp bestående av respektive kommuns personalchef samt 

lönechef med uppdrag att samverka omkring de frågor som har beröringspunkter med 

lönenämndens uppdrag. 

För att utveckla styrning och uppföljning av de gemensamma nämnderna inom SML-kommunerna 

kommer styrgruppsmöten (kommuncheferna) samt ägarsamrådet (presidierna samt 

kommuncheferna) att träffas regelbundet. Styrgruppen samt SML-cheferna kommer att träffas minst 

3 ggr/år med olika fokus beroende på när under året de träffas och var i den ekonomiska processen 

man befinner sig. Ägarsamrådet samt SML-cheferna och respektive SML-nämnds ordförande 

kommer att träffas 2 ggr/år (mars och september) med fokus på årsbokslut/uppstart budgetprocess 

respektive delårsbokslut/avstämning kommande år. 

2. Viktiga händelser 

2.1 Väsentliga personalförhållanden 

Inga väsentliga personalförändringar har inträffat under perioden. 

2.2 Sjukfrånvaro 

Löneenheten har ett ohälsotal för helåret på 1,79 % varav 2/3-delar består av en 

långtidssjukskrivning (60 dgr eller längre) som nu är helt friskskriven. Inga speciella åtgärder planeras 

utan fokus kommer att ligga på att bibehålla en låg nivå. 

En organisatorisk och social arbetsmiljöanalys har genomförts under september månad 2017 och 

resultatet har gåtts igenom och bearbetats av personalgruppen.  

En fysisk skyddsrond har genomförts av lokalerna i oktober 2017 och handlingsplan har tagits fram. 

2.3 Personalomsättning 

Ingen personalomsättning har skett under perioden. 
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2.4 Hur har arbetet skett med intern kontroll 

 

2.5 Viktigare händelser under året  

Den fortsatt höga personalomsättning inom SML-kommunerna kräver att utbildningsinsatserna 

intensifieras för att kunna bibehålla kunskapsnivån inom det löneadministrativa området bland 

chefer och andra anställda. 

From hösten infördes digitalt anställningsavtal som innebär att anställningsavtalet godkänns av chef 

digitalt i WinLas och kan i samma stund tas upp och läggas in i Heroma av löneadministratör. Detta 

har bl.a. resulterat i högre kvalité på anställningsavtalen, snabbare hantering och minskade 

kostnader för brevporto och pappersutskrifter. 

Pensionsadministrationen har nu fullt ut tagits över från Lysekils kommun till löneenheten. Övriga 

kommuners administration inom området har redan gått över sedan tidigare.  

Under året har skett diverse organisatoriska förändringar inom samtliga SML-kommuner. Dessa 

förändringar resulterar i stora arbetsinsatser för samtliga serviceenheten däribland löneenheten. 

De s.k. ”körningarna” i Heroma där uppdateringar sker varje natt samt även ibland på dagtid har inte 

alltid fungerat beroende främst på att servrarna varit överbelastade. Detta har inneburit att nya 

inköpts av IT-enheten och uppgifterna på servrarna håller på att flyttas över. 

Löneenhetens systemförvaltare respektive löneadministratörer har arbetat med att ta fram ”årshjul” 

där arbetsuppgifter ska rutinbeskrivas och tidsplanernas för att säkerställa att uppgifterna utförs 

även vid frånvaro. 

 

2.6 Beskrivning av hur återrapportering fungerat med 

ägarkommunerna 

Återrapportering sker genom lönenämndens protokoll och genom den operativa styrgruppen som 

består av respektive kommuns personalchef samt lönechef. Styrgruppen har fastställda möten ca var 
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6:e vecka och har hittat en bra arbetsform för dialog och återkoppling. Ägarsamråd har skett 2017-

03-17 samt 2017-09-14 där berörda politiker samt chefstjänstemän deltar och där ärenden som bl.a. 

års- och delårsbokslut och budget tas upp samt har det skett styrgruppsmöte 2017-05-12 

(kommunchefer, ekonomichefer och SML-chefer) där delårsbokslut togs upp m.m. 

3. Ekonomi 

3.1 Resultaträkning 

 

3.2 Analys av det ekonomiska utfallet 

Det totala utfallet uppgår till 26 tkr. Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med år 2016 

beroende framförallt på att personalbemanningen varit fulltalig detta gäller även för tjänsten som 

enhetschef. 

3.3 Beskrivning av reglering till medlemskommunerna 

Löneenheten fakturerar i slutet av varje månad till respektive samverkans kommuns andel enligt 

andels och fördelningstal på budgeterade siffror. I slutet av året regleras de fakturerade kostnaderna 

mot verkligt utfall. Andels och fördelningstalen visas under rubriken nyckeltal.  
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4. Måluppfyllelse 

4.1 Gemensamma styrdokument som reglerar löneenhetens 

verksamhet 

Reglementet för lönenämnden samt samverkansavtalet mellan de samverkande kommunerna är 

befintliga styrdokument. Lönenämnden utfärdar också styrdokument i form av t ex interkontroll. 

Munkedals kommuns styr- och ledningsdokument gäller också för lönenämnden. 

4.2 Sammanställning och uppföljning mål 

  

Bedömningar 

Status: Helt uppfyllt  

Status: I hög grad uppfyllt  

 Status: Delvis uppfyllt  

Status: Ej uppfyllt  

 

2. Inriktningsmål KF: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut 

(inriktningsmålet är förändrat av KF enligt beslut 2017-03-01). 

2.1 Resultatmål lönenämnden: Verka för en minskning av pappersförbrukningen 

inom verksamheten 

Status:   

 

Indikatorer Utfall 2017 Mål 2017 

Löneenheten skall minska användningen av kontorspapper 

och kontorspärmar 

75 % 80 % 

 

Kommentar: Kontorspärmarna återanvänds och kontorspapper tas ut där arkivplanen uppger att 

dokumenten måste sparas. Processen fortlöper och inte annat än i undantagsfall ska kopior tas ut 
och istället läggs så mycket som möjligt direkt i våra verksamhetssystem. 

 

2.1.1 Verksamhetsmål Löneenheten: Löneenheten skall inom den egna verksamheten och 

i beröringspunkter med SML kommunerna medverka till en kraftig neddragning av 

pappersförbrukningen 

Status:  
 
Aktiviteter: Ständigt utveckla och förbättra administrativa flöden och öka användningen av 

självservice dvs direktrapportering i löne- och personalsystemet.  
Införande av digitala anställningsavtal. Direktrapportering i Heroma av förtroendevaldas ersättning 

i samband med nämndmöte. Utökning av antal timanställda som direkt rapporterar i Heroma. 
 
Kommentar: Införandet av e-lönespecifikationer för anställda är genomförd. Förtroendevalda ska 
också på sikt få e-lönespecifikationer samt ska arvodesersättningar läggas in direkt av 
nämndsekreterarna. Digitalt anställningsavtal i WinLas-modulen, vilket även inkluderar avslut av 
anställning samt ändring av konto och arbetsplats, är implementerad och fungerar fullt ut. Detta 
har lett till att färre brev skickas till löneenheten, snabbare inrapportering i Heroma samt betydligt 

färre papper som ska hanteras.  
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8. Inriktningsmålet KF: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 

som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 

mångfald (inriktningsmålet är borttaget from 2017-03-01 enligt beslut i KF). 

8.1 Resultatmål lönenämnden: Verka för hög informations- och kunskapsnivå 

inom nämndens område  

 

Status:  

 

Indikatorer Utfall 2017 Mål 2017 

Individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga 

medarbetare (%) 

100 % 100 % 

Utveckla löneenhetens webbsida till att hela tiden vara 

uppdaterad (%) 

90 % 100 % 

 

 

Kommentar: De individuella kompetensutvecklingsplanerna är framtagna och kommer 

kontinuerligt att revideras i samband med att årliga medarbetarsamtalen genomförs. Löneenhetens 
webbsida har förändrats och har nu samma struktur som Munkedals Insida samt har den gjorts 
mer lättläst och uppdaterad. Hemsidan behöver dock kompletteras på olika sätt. Tolkningar som 
görs i samråd med personalavdelningarna ska läggas ut på löneenhetens webbsida. Sökmotorn på 
INsidan fungerar inte tillfredsställande. 

 

8.1.1 Verksamhetsmål löneenheten: Kunskapsnivån både inom den egna 

verksamheten som för anställda inom SML-kommunerna ska höjas gällande 

löne- och personalsystemet och för dess olika arbetsprocesser. 

Status:  

 

Aktiviteter: Utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt för chefer och personalredogörare inom 

löne- och personalsystemet. Gemensamma utbildningsinsatser har även genomförts samband med 

införande av digitalt anställningsavtal. Löneenhetens personal arbetar numera mer övergripande 

med olika arbetsuppgifter/PA-team. När nyanställd chef börjar sin anställning anmanas hen av sin 

övergripande chef, enligt introduktionsrutinerna, att snarast kontakta löneenheten för introduktion 

i Heroma-systemet. 
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9. Inriktningsmålet KF: Styrdokument ska vara aktuella, kända och regelbundet 

följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst vart 

fjärde år (inriktningsmålet är borttaget from 2017-03-01 enligt beslut i KF). 

 

9.1   Resultatmål lönenämnden: Samtliga styrdokument ska vara aktuella som 

ligger på löneenhetens intranät 

Status:  

Indikatorer Utfall 2017 Mål 2017 

HEROMA lönesystem skall användas i så stor utsträckning som 

SML kommunerna vill (%) 

80 %       100 % 

 

Kommentar: Dokumenten på Löneenhetens intranät är aktuella men fler beskrivningar av 

arbetsprocesser och lathundar behöver tas fram och läggas ut på intranätet. Arbetet fortsätter med 

att få fler arbetsprocesser och flöden likartade inom SML. Vid kontinuerliga gemensamma möten 

med personalcheferna och separat även med ekonomicheferna diskuteras olikheterna och syftet är 
att få mer enhetliga rutiner och arbetssätt 

 

9.1.1 Verksamhetsmål löneenheten: Verka för att SML kommunerna nyttjar 

HEROMA självservice i alla delar som systemet tillåter 
 

Status:   
 
Aktiviteter: Fortlöpande utbilda, supportera och informera medarbetare om HEROMA självservice. 
Bygga nätverk med andra HEROMA kommuner för att skaffa kunskap hur processerna kan 
förbättras och hur systemet kan utnyttjas mer optimalt. Ompröva om produkter behöver tas bort i 
Heroma liksom att se över behovet av nya produkter som kan effektivera personal- och det 
löneadministrativa flödet. 

 

 

4. Framtid 

4.1 Strategier för kommande år 

Ett av löneenheten uppgifter är att förbättra nuvarande arbetsflöden inom den egna enheten och inom 
alla SML-verksamheter. Detta för att minska tidsåtgången för själva hanteringen samt höja kvalitén på 
löneunderlagen. Löneenheten har drivit och kommer så att driva arbetet med att få enhetliga rutiner 
och arbetsmetoder inom enheten och även inom SML-kommunerna.  
 
Enhetens strävar efter att kunna frigöra tid för att arbeta mer med ständiga förbättringar och i högre 
grad kunna supportera och utbilda chefer och övriga anställda.  
 
För att kunna komma närmare verksamheten inom SML-kommunerna och få ta del av dess utmaningar 
och behov behöver det bildas nätverk/arbetsgrupp som ska kunna inhämta synpunkter från 
verksamheten och kunna återkoppla från arbetsgruppen. 
Löneenheten ser det som ett värdefullt instrument att bygga nätverk med andra kommuner, som har 
likartade förutsättningar som SML-kommunerna, för att på så sätt få ta del av hur andra kommuner 
arbetar med förbättringsåtgärder som kan gynna våra verksamheter. 
 
Kommunerna ska eller har redan tagit fram handlingsplaner för att kunna erbjuda anställd personal 
heltid. Löneenheten behöver därför pröva och söka olika lösningar för att tillgodose detta behov av 
tekniska lösningar. 
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Mer personella resurser kommer att omfördelas till utbildning och support av personalredogörare och 
chefer på grund av den ökade personalomsättningen och behovet av utbildningsinsatser. 

 

6. Nyckeltal  
 

Fördelningsprinciper för budget  
 

Fördelningstal kontorskostnader 
SML kommunerna 

BUDGET 2017 

Sotenäs kommun 26,8 

Munkedals kommun 29,8 

Lysekils kommun 43,4 
 

Lönespecifikationer SML 
kommunerna 

BUDGET 2017 

Sotenäs kommun 14 635 

Munkedals kommun 16 251 

Lysekils kommun 23 637 
 
*Fördelningstalen för kontorskostnader bygger på antal utbetalda löner föregående års period 2016-04-01 
tom 2017-03-31. 
 
Utöver fördelningstalen för kontorskostnader fördelas PA-system och lönechefens kostnader med 1/3 per 
kommun. 
 
Särskilda konsultinsatser eller systemkostnader utanför ordinarie avtal som enbart är riktat till en enskild 
kommun, ligger utanför budget för löneenheten och får finansieras av respektive kommun. 



 

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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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Bertil Andersson 
Redovisningsekonom 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse.  

Sammanfattning 
Bakgrund 
2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal med 
säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en verksamhetsberättelse för 
verksamhetsår 2017. Verksamhetsberättelsen antogs i Miljönämnden 2018-02-20. 
 
Viktiga händelser 
Inom Miljöverksamheten har ett stort arbete skett under året för att kvalitetssäkra 
verksamheten. Revision har skett av verksamheten både gällande livsmedelskontroll 
och miljöenhetens arbete med målstyrning, utvärdering och internkontroll. Ny 
målstyrningsstruktur har arbetats fram. Under året deltog medarbetarna i arbetet 
med oljesanering på kusten. 
 
Ekonomi 
Miljönämnden redovisar ett överskott på 0,01 mnkr för 2017.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Årets överskott innebär inte någon resultatreglering för Munkedals del. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Miljönämnden i Sotenäs 
Ekonomienheten 

Lars-Erik Hansson  
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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MN § 5  Dnr MimB 2018/001 

Bokslut för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017 
Bokslutsrapportering för 2017 års verksamhet redovisas, med resultat, verksamhetsbeskrivning, 
målsättning. Följande huvudpunkter kan urskiljas. 

• Resultatet för MimB:s verksamhet 2017 visar på ett överskott på 11 600 kronor främst 
beroende på minskade intäkter även minskade personalkostnader. 

• Måluppfyllnad för livsmedelskontrollen samt tobakstillsyn och tillsyn av vissa receptfria 
läkemedel är uppfylld. För övriga delar av verksamheten är målen till dels uppfyllda.  

• Miljöenhetens utvecklingsarbete och arbete med kvalitetssäkring fortgår. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag till beslut är att godkänna 
bokslutsrapport 2017. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2018-01-18 
Bokslut 2017 för miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-02-07 § 3 

Yrkande 

Inge Löfgren (MP) yrkar på att inte godkänna bokslutsrapporten för 2017. 
 
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens förslag mot Per-Arne Brinks och arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden antar Per-Arne Brinks och arbetsutskotts förslag. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att godkänna bokslutsrapporten för 2017 samt 
överlämna bokslutsrapporten till Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
 

Reservation 
Inge Löfgren (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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Bokslut för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017 

Beskrivning av ärendet 
Bokslutsrapportering för 2017 års verksamhet redovisas, med resultat, 
verksamhetsbeskrivning, målsättning. Följande huvudpunkter kan urskiljas. 

• Resultatet för MimB:s verksamhet 2017 visar på ett överskott på 11 600 
kronor främst beroende på minskade intäkter även minskade 
personalkostnader. 

• Måluppfyllnad för livsmedelskontrollen samt tobakstillsyn och tillsyn av vissa 
receptfria läkemedel är uppfylld. För övriga delar av verksamheten är målen 
till dels uppfyllda.  

• Miljöenhetens utvecklingsarbete och arbete med kvalitetssäkring fortgår. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 

• Godkänna bokslutsrapporten för 2017. 

• Överlämna bokslutsrapporten till Sotenäs, Munkedal och Lysekils 
kommuner. 

 

Bilaga/Bilagor 
Bilaga: Bokslut 2017 för miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Skickas till 
• Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
• Akten 

 
 
 
 

 

  
  

Maria Bylund 
miljöchef 

 

  
 
 
Eveline Savik 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 

 

MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA BOHUSLÄN 

Verksamhetsbeskrivning 
Miljönämnden ansvarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll och 

samordning av det miljöstrategiska arbetet i de tre samverkande kommunerna, Sotenäs, Munkedal och 
Lysekil. Nämnden arbetar även med tillsyn över några mindre lagområden så som tobakslagen, lag om 
vissa receptfria läkemedel och delar av strålskyddslagen. Miljönämnden är sammansatt av politiker från de 
tre kommunerna och miljöenheten ingår i den nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen i Sotenäs 
Kommun, som är värdkommun. 

 

Årets verksamhet/viktiga händelser 
• Under året har nämnden deltagit aktivt i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Lysekil 

där miljöenheten har bidragit med naturvårds- och miljöstrategisk kompetens.  
• Nämnden har tagit del i arbetet med att färdigställa den Blå översiktsplanen för 

kustkommunerna där havsområdet för första gången ska få en översiktlig planering. 
• I början av sommaren skedde ett oljeutsläpp ute på Kattegatt som påverkade huvudsakligen 

Lysekils kust och skärgård men även Sotenäs, om än i mindre skala. Handläggare från 
miljöenheten var med ute i fält och gjorde prioriteringar utifrån naturvårdshänsyn och 
bedömningar av möjliga saningsmetoder med mera. 

• Det fattades beslut i nämnden om att lämna tillbaka tillsynsansvaret för verksamheter där 
länsstyrelsen är prövningsmyndighet. Detta för att renodla vår tillsyn till små och medelstora 
företag. 

• Högstadie- och gymnasieskolor fick under hösten tillsynsbesök gällande hälsoskydd och rökfria 
skolgårdar. Under försommaren gjordes kontrollköp av tobaksförsäljning, där kontroll av 
åldersgränsen för köp av tobak genomfördes. 

• Under våren bedrevs tillsyn på bland annat små hästgårdar och lantbruk.  
• Det miljöstrategiska arbetet har under året gått stadigt framåt. Stor vikt har lagts på att 

uppmärksamma och förankra rollen som miljöstrategen har i de olika kommunerna och hur 
funktionen kan utveckla kommunernas ekologiska hållbarhetsarbete genom att stödja, 
samordna, samverka och kommunicera hållbarhet. I Lysekil tar miljöstrategen tagit fram 
riktlinjer för ekologisk hållbarhet, något som ska hjälpa kommunen att nå hållbar konsumtion 
och få ett strukturerat miljöarbete. I Munkedal har kommunstyrelsen haft en föreläsning om 
hållbar utveckling inför kommande årsarbete med hållbarhet. I Sotenäs har man fokuserat 
mycket på nedskräpning i haven tillsammans med projektet Ren Kustlinje, något som kommer 
utvecklas under 2018.  

• Arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten har pågått under hela året. Fokus har legat på 
rättssäkra beslut och kortare handläggningstider. Det har tagits fram bra mallar och mycket ny 
och uppdaterad information har lagts ut på kommunernas webbsidor. I slutet på året 
påbörjades ett strukturerat kvalitetsarbete enligt LEAN. Året har präglats av hög 
personalomsättning. På årsbasis har personalstyrkan varit i genomsnitt två handläggare färre än 
budgeterat. 

 

Årets mål 
Verksamhetsmål 
1. Motverka otillåten eldning. (delvis uppnått) 
2. Samtliga verksamheter som använder och/eller säljer kemikalier ska tillsynas senast 

2019. (delvis uppfyllt) 
3. Slutföra arbetet med en gemensam, gränsöverskridande Blå översiktsplan för de fyra 

kustkommunerna i norra Bohuslän (uppfyllt) 
 



 
 

4. Senast 2020 ska samtliga enskilda avloppsanläggningar vara tillsynade. (delvis 
uppfyllt) 

5. Tillsyn över marina verksamheter såsom marinor och hamnar ska prioriteras. (delvis 
uppfyllt) 

6. Alla strandskyddade områden längs kuststräckan samt större sjöar där kommunen är 
tillsynsmyndighet ska kontrolleras senast 2020-01-01. (bedöms inte kunna uppnås) 

7. Genomföra minst ett egeninitierat tillsynsprojekt gällande strandskydd varje år. (inte 
uppnått) 

8. Genomföra åtgärder för att styra, informera och motivera byggherrar och exploatörer 
att bygga energisnålt. (inte uppnått) 
 

Mål för livsmedelskontrollen 
1. Alla verksamheter ska erhålla kontroll under perioden. De verksamheter som har 

erhållit 3 eller fler kontrolltimmar enligt riskklassificeringen ska kontrolleras varje 
år. De verksamheter som erhållit mindre än 3 timmar ska kontrolleras en-tre gånger 
under perioden. 

2. Kontrollbesök är inlagda på verksamheterna utifrån PIMKO-tabeller (Planering 
Inom och Mellan Kontrollområden), planeringen följs för att få en riskbaserad 
prioritering mellan kontrollområdena. Samtliga kontrollområden inom PIMKO ska 
gås igenom efter fem besök. 

3. Vart femte besök bokas för revision enligt PIMKO planering. 
4. Kontrollskuld från 2013–2015 återstående 76 besök ska inarbetas under de närmaste 2 

åren. 
5. Under året delta i projekt om redlighet kött genom Miljösamverkan Västra Götaland. 
6. Samtliga allmänna vattenverk ska vara registrerade, riskklassade, 

undersökningsprogram ska i beslut vara fastställda samt kontroll av vattenverken ska 
genomföras. 

7. Resurserna för kontroll ska täcka behovet så att kontrollplanen kan följas. 
8. En kompetensanalys ska genomföras. Rätt kompetens ska finnas för att upptäcka 
avvikelser och bedöma dess risker. 
 
Mål för tillsyn av receptfria läkemedel 
1. Samtliga verksamheter kontrolleras årligen. (uppfyllt) 
2. Skyltning, försäljning samt egenkontroll kontrolleras särskilt. (Uppfyllt) 
3. Samarbetet och informationsutbytet med grannkommunerna ska fortsätta. (Uppfyllt) 
4. Resurserna för tillsyn ska täcka behovet. (uppfyllt) 
5. Rätt kompetens ska finnas för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker. 

(uppfyllt) 
 
Mål för tobakstillsynen 
1. Samtliga verksamheter som säljer tobak kontrolleras årligen. (uppfyllt) 
2. Skyltning, försäljning samt egenkontroll kontrolleras särskilt. (uppfyllt) 
3. Högstadieskolor och Gymnasium kontrolleras årligen, rökfri miljö. (uppfyllt) 
4. Uteserveringar kontrolleras med anledning av rökning, urval på ca 10 st. (inte 

uppfyllt) 
5. Rökfria serveringslokaler kontrolleras vid inkomna klagomål. (uppfyllt) 
6. Samarbetet och informationsutbytet med grannkommunerna och Länsstyrelsen ska 
7. fortsätta. (uppfyllt) 
8. Resurserna för tillsyn ska täcka behovet. (uppfyllt) 
9. En kompetensanalys ska genomföras. Rätt kompetens ska finnas för att upptäcka 

avvikelser och bedöma dess risker. (uppfyllt) 



 
 
Kvalitetsmål 
1. Nollvision för handläggningsfel (inte uppfyllt) 
2. Utbildning för politiker inom nämndens område. Minst en gång per mandatperiod 

(uppfyllt) 
3. En websida med relevant och uppdaterad information (uppfyllt) 
4. Vidareutveckla vårt servicecenter (inte uppfyllt) 
5. Ge tydlig information till berörda vid tillsynsprojekt (delvis uppfyllt) 
6. Ha full resurstäckning under hela året och ha god kompetenstäckning inom nämndens 

områden (delvis uppfyllt) 
7. Utveckla vår kompetens inom kommunikation och bemötande. All nyanställd personal 

ska gå kursen kommunikation och bemötande i Miljösamverkans regi. (delvis 
uppfyllt) 

8. IT-baserat ledningssystem för uppföljning av mål. (uppfyllt) 
9. Levande måldokument med tydlig plan för uppföljning (uppfyllt) 
10. Vi ska ha ett gott ledarskap som inbegriper tydlighet, trygghet och delegation 

(uppfyllt) 
11. Tydliga styrdokument som ger trygghet i yrkesutövandet (delvis uppfyllt) 
12. Vi ska ha en ekonomi i balans. (uppfyllt) 

 

Årets måluppfyllelse 
Verksamhetsmål 
Vid klagomål och anmälningar från allmänheten bedriver nämnden tillsyn på otillåten 
eldning. Det har skett vid två tillfällen under året. I arbetet med tillsyn över miljöfarliga 
verksamheter ingår kontroll av hantering av kemikalier. Personalbristen gör att enheten 
inte hinner göra all planerad tillsyn. I år genomfördes endast 30 procent av planerad tillsyn 
över miljöfarlig verksamhet. Avloppsinventeringen kan inte göras i den mängd som 
planerats. Att nå målet att alla avlopp är inventerade år 2020 kommer att bli svårt men 
nämnden kommer att komma en bit på väg. Marina verksamheter har haft tillsyn under 
året och uppföljning av arbetet med att installera spolplattor har inletts. 
Strandskyddsprövning och tillsyn har huvudsakligen varit initierad av anmälningar och 
ansökningar. Den egeninitierade tillsynen har ännu inte kunnat påbörjas.  
 
Mål för livsmedelskontrollen 
Målen för livsmedelskontrollen har nåtts under året. Det har varit bra behovstäckning för 
livsmedelskontrollen. Det innebär att alla verksamheter har kunnat få de tillsynsbesök som 
varit inplanerade. Kontrollen har gjorts enligt PIMKO-modellen (Planering Inom och 
Mellan Kontrollområden). Enheten har även kunnat börja ställa om kontrollmetodiken för 
att passa Livsmedelsverkets nya direktiv om lagstiftningsområden i stället för 
kontrollområden. I samband med livsmedelsverkets revision i slutet på året fick enheten 
några mindre påpekanden, vilka kommer att hanteras genom ändrade rutiner och mallar 
bland annat. Enheten deltog i projektet redlighet kött i Miljösamverkan Västra Götalands 
regi. Enheten har ingått i samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med en 
personalförsörjningsplan, vilken kommer vara klar i början av 2018. Den planen kommer 
att kompletteras med en kompetensförsörjningsplan. 
 
Mål för tillsyn av receptfria läkemedel 
Målen för tillsyn av försäljning av vissa receptfrialäkemedel har nåtts för 2017. 
 
 
 



 
 
Mål för tobakstillsynen 
Arbetet med kontrollköp inledde kontrollen därefter gjordes systemtillsyn ute på 
försäljningsställena. Rökfria skolgårdar kontrollerades under hösten. Handläggarna var 
med på flera av länsstyrelsens utbildningar och handläggarträffar och enheten höll på så 
vis en god kompetens inom tillsynsområdet. Med undantag för målet att kontrollera 10 
uteserveringar gällande rökning, så har alla mål nåtts för tobakskontrollen. 
 
Kvalitetsmål 
Arbete med att ta fram mallar och rutiner för att kunna fatta korrekta beslut har varit 
intensivt under året. Den stora personalomsättningen är en stor utmaning i det här arbetet. 
Vi har lagt in utbildningspass på varje nämndsmöte under hösten. Under 2017 utbildades 
nämnden inom enskilda avlopp, tobakslagen och livsmedelskontroll. I samband med att 
Sotenäs kommun sjösatte en ny webbsida i juni intensifierades arbetet med att uppdatera 
och komplettera information och blanketter på hemsidan. Detta har lett till betydande 
förbättringar för kunden. En personalförsörjningsplan har tagits fram och arbete pågår för 
att komplettera den med en kompetensförsörjningsplan. Nyanställd personal kommer att 
gå kursen kommunikation och bemötande under våren 2018. Sotenäs kommun har 
installerat Hypergene, ett IT-baserat ledningssystem för hela kommun. Här kommer all 
rapportering och uppföljning att ske från och med 2018. Kommunledningen har tagit fram 
styrkort för mål och uppföljning. Enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Sotenäs har gemensamt tagit fram mål och aktiviteter enligt samma mall. Miljöenheten 
har även aktivt arbetat med att ta fram en målstruktur som visar tydliga kopplingar till de 
tre samverkanskommunernas kommunfullmäktigemål. Sotenäs kommun har haft ett 
ambitiöst ledarkapsutbildningsprogram som haft flera utbildningstillfällen under året. 
Enhetschefen har deltagit tillsammans med övrig förvaltningsledning. Det ekonomiska 
resultatet är 12 000 kronor. Verksamheten har i vissa delar inte kunnat utföras enligt 
verksamhetsplan vilket resulterat i att intäkterna var betydligt lägre än budgeterat. Även 
personalkostnaderna har varit lägre då nämnden inte haft full personaltäckning under året. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Resultaträkning 
 

 

Ekonomisk analys 
Miljönämndens resultat för år 2017 uppgår till +12 tkr i förhållande till budget. Till följd av 

personalomsättning understiger personalkostnaderna budgeterad nivå. Personalomsättningen påverkar i 
sin tur intäkterna som även de understiger budgeterad nivå. Resultatet ska fördelas på de tre samverkande 
kommunerna. 

I jämförelse med föregående år har kostnaderna minskat något. Även år 2016 bidrog 
personalomsättning till att kostnaderna blev lägre än budgeterat. I år syns effekten av 
personalomsättningen även på intäkterna som minskat med 1,4 mnkr i jämförelse med föregående år, 
varav avgiftsintäkterna minskat med 0,7 mnkr. 

 
Den tydliga nedgången i utförd tillsyn kan man utläsa i tabellen Fakta och nyckeltal. Både inom 

områdena miljöskydd och hälsoskydd har omkring en tredjedel av den planerade tillsynen kunnat 
genomföras. Under året har det rekryterats sex nya medarbetare vilka har ersatt de medarbetare som av 
olika skäl slutat under året. Vid december månads utgång saknades trots det fortfarande två medarbetare 
för att uppnå den budgeterade personalstyrkan om 16 medarbetare. Antal ärenden gällande enskilda 
avlopp är betydligt lägre 2017 än de senaste två åren. Det beror på att nämnden inte har haft tillräckligt 
hög bemanning för att kunna genomföra avloppsinventering enligt den planering som finns. Under året 
prövning av inkommande ansökningar och anmälningar prioriterats. Även kostnader för personal har varit 
lägre än budgeterat. Sammantaget gör det att nämnden visar i det närmaste ett nollresultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fakta och nyckeltal  
 2014 2015 2016 2017 
Antal genomförda inspektioner (andel av planerat) inom: 

-  Livsmedel 
- Tobak 
- Läkemedel 
- Miljöskydd 
- Hälsoskydd 

 
182 

 
 

45 
50 

 
450 

 
 

94 
90 

 
559 
71 
29 
64 
87 

 
451(100%) 

70(98%) 
20(90%) 
22(27%) 
28(37%) 

 
 

Antal värmepumpsanmälningar 160 291 123 130 
Antal registreringar av livsmedelsverksamhet 80 81 64 60 
Antal enskilda avlopp ärenden 180 352 344 193 
Antal strandskyddsdispenser ärenden 40 38 40 36 
Antal diarieförda ärenden totalt 2 166 1 843 2 306 2 057 
     
Andel avslutade ärenden i förhållande till inkomna: anm)        

- Enskilda avlopp 86 % 68 % 57 % 80% 
- Värmepumpsanmälningar 94 % 97 % 93 % 83% 

-  Miljöskyddsärende 73 % 82 % 69 % 38% 

- Strandskyddsdispenser 68 % 82 % 75 % 72% 
Täckningsgrad ekonomisk  51 %  58 %  47%* 

 
*Beräknad på januari-november 

Åren som kommer/framtid 
En tydlig målstyrning och noggrann tillsynsplanering med kontinuerlig 
verksamhetsuppföljning är grund för att uppfylla nämndens uppdrag med god kvalitet. 
De åtgärder som prioriteras inför 2018 är att utföra den planerade årliga avgiftsfinansierade 
tillsynen och inkommande ärenden. Inventeringen av enskilda avlopp kommer att behöva 
utföras under 2018 och behöver ytterligare intensifieras framöver för att vi ska kunna nå målet 
att ha inventerat alla avlopp år 2020. Antalet inkomna avloppsärenden har ökat och 
prövningen av avloppsansökningar kommer att prioriteras i första hand. Avloppsinventering 
kommer bara att kunna ske om vi har möjlighet att rekrytera handläggare. I arbetet med att 
inventera avlopp har det framkommit önskemål om mer rådgivning i samband med ansökan 
om ny anläggning. För att möta det behovet kan man behöva inrätta en tjänst för VA-
rådgivning, Fordonstvättar och äldreboenden är andra områden som kommer att ha en tydlig 
prioritering under 2018. 
Arbetet med LEAN för att stärka kvalitetsarbetet kommer också att fortsätta. Likaså att 
utveckla samarbetsformer mellan den gemensamma miljönämnden och respektive 
kommuners verksamheter. I Sotenäs kommun har både Byggnadsnämnden och för de 
tekniska verksamheterna beslutats att mål och metoder för miljöarbetet ska utvecklas under 
2018 och att detta ska ske genom att ta fram förslag till mål med förankring i de övergripande 
miljömålen antagna av kommunfullmäktige. Motsvarande styrande verksamhetsmål har även 
antagits av Miljönämnden i mellersta Bohuslän. En plattform för det fortsatta miljöstrategiska 
arbetet finns därmed i kommunen.  
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Bertil Andersson 
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Ekonomienheten 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017  
IT-nämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad verksamhetsberättelse 
 

Sammanfattning 
Bakgrund 
IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande; 

- Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT 
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster 
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov 
- Förvaltning av strategiska planer för IT 

 
En verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 är upprättad och hanteras i IT-
nämnden den 26 mars 2017. 
 
Viktiga händelser 
Under 2017 har införandet av fritt wifi (trådlöst internet) påbörjats i kommunerna. 
Ett införande i linje med den fortsatta digitaliseringen av kommunerna. Under året 
har en flytt till nya lokaler skett som innebär att arbetsmiljön förbättrats avsevärt. 
Inga större incidenter har skett utan verksamheten har fungerat tillfredställande i för 
hållande till uppdraget. 
 
Ekonomi 
IT-nämnden redovisar ett överskott på 0,14 mnkr för 2017. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Årets överskott innebär 0,03 mnkr för Munkedals del. 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Årsrapport 2017 för IT-nämnden 
 
Sammanfattning 
 
Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med Sotenäs- och Munkedals 
kommuns visioner och strategier samt kommunala och statliga styrdokument 
verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med finansiella 
mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska också 
faktorer och indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget. 
  
Under 2017 så har IT-avdelningen klarat alla mål inom ramen för grunduppdraget,  
givetvis finns det områden där utveckling ska ske, och det inom ramen för ständiga  
förbättringar. Målet med att stödja verksamheternas digitalisering har fungerat  
tillfredställande, dock är det viktigt att ledningarna för verksamheterna är villiga på att 
förändra arbetssätten. IT-nämnden gör för 2017 ett positivt resultat om 114 tkr. 
 
Förslag till beslut 

 
IT-nämnden godkänner årsrapporten för 2017. 

 
Ärendet 

 
IT-nämnden har tagit fram en årsrapport för 2017 enligt bilaga. I inledningen finns 
ett sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå. 
 
 
 
 
Per Garenius     Anders Siljeholm 
Förvaltningschef    IT-chef 
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Sammanfattning  

Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med Sotenäs- och Munkedals 
kommuns visioner och strategier samt kommunala och statliga styrdokument verksamhetens 
grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med finansiella mål, 
resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska också faktorer och 
indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget. 

Under 2017 så har IT-avdelningen klarat alla mål inom ramen för grunduppdraget, givetvis 
finns det områden där utveckling ska ske, och det inom ramen för ständiga förbättringar. 

Målet med att stödja verksamheternas digitalisering har fungerat tillfredställande, dock är 
det viktigt att ledningarna för verksamheterna är villiga på att förändra arbetssätten. 

IT-nämnden gör för 2017 ett positivt resultat om 114 Tkr. 

  

Verksamhet 

IT-nämnden  

IT-nämndens sammansättning består av 6 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare, med vardera 
2 + 2 från respektive SML kommun (Sotenäs, Munkedal, Lysekil) 

Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämndens reglemente samt samverkansavtalet 
leda de samverkande kommunernas gemensamma IT-enhet. 

Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande; 

IT-avdelningen  

Verksamheten omfattar IT i respektive kommun. 

Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande; 

Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT 

 Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster 

 Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov 

 Stödja kommunstyrelsen i framtagandet av strategiska IT-planer 

 Förvaltning av strategiska planer för IT 

Den gemensamma IT–avdelningen uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning 
samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 

Väsentliga händelser under perioden 

Uppsättandet av för medborgare och besökare fritt trådlöst nätverk (Wi-Fi). Detta var en 
populär insatts, samt helt i linje med att digitalisera kommunerna. Alla skall kunna nyttja de 
digitala tjänster som samhället erbjuder. 

Flytt till nya lokaler, detta har medfört att IT-avdelningens arbetsmiljö har förbättrats 
avsevärt. 
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Inga större incidenter har skett under 2017, utan det har fungerat tillfredsställande i enlighet 
med vårt grunduppdrag. 

Mycket fokus har varit på att genomföra vad som förväntas av IT-avdelningen i dess 
grunduppdrag samt att verka för verksamhetsdriven utveckling. 

En ekonomisk benchmark genomfördes för Norra Bohuslän, den visade på att SML-
kommunerna med sin gemensamma IT-avdelning är klart mest kostnadseffektiv gentemot 
att bedriva verksamheten i egen kommunal regi. 

Verksamhetens grunduppdrag 

En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets 
kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande 
uppdrag. Förhållningssätt och bemötande kan exempelvis vara en sådan faktor. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i fyra perspektiv: 

 Målgruppsperspektiv 

 Verksamhetsperspektiv 

 Medarbetarperspektiv 

 Ekonomiskt perspektiv 

De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett 
mätvärde som visar om vi är på rätt väg eller inte. 

Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer 

Målgrupp 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall Trend 

 Gott bemötande 
Andel kunder som är nöjda med 
bemötandet 

80%  

 
Vara ett aktivt och kreativt stöd för 
verksamheternas digitalisering 

Antal kartlagda processer 100  
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  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall Trend 

 
Väl fungerande arbetsplats för våra 
användare 

Process för hantering av 
förbättringsförslag 

  

Där trendpil saknas finns det bara ett mätvärde. Trend kommer att visas 2018 och framåt. 

Analys och slutsats 

Arbetet med ständiga förbättringar och processkartläggning har under 2017 börjat ge frukt. 
Dock så fortsätter arbetet med ständiga förbättringar och anpassa IT-avdelningens 
verksamhet till våra målgruppers behov. 

Att lyckas med digitaliseringen kräver ett gott digitalt ledarskap. Där digitaliseringstakten är 
hög, där hittar vi också chefer som tagit på sig ansvaret att driva förändringen. Där 
ledarskapet inte finns där finns inte heller någon förändring. Så därför fortsätter arbetet 
2018. Att leva upp till Digital agenda kräver uthållighet, engagemang och resurser samt viljan 
att förändra verksamheterna till att leva upp till nyttan. 

Verksamhet 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall Trend 

 
Fungerande rutin för felanmälan via 
3580.se 

Andel kunder som är nöjda med rutin för 
felanmälan och beställning via 
https://3580.se 

  

 Fungerande beställningsrutin 
Andel kunder som är nöjda med rutin för 
felanmälan och beställning via 
https://3580.se 

  

 

Fungerande samarbete och dialog med 
verksamheterna i syfte att säkerställa 
gemensamma förväntningar mål och 
prioriteringar. 

Antal dialogmöten 80  

 

Korrekt och transparent debitering av 
digitala verktyg i rätt tid och till rätt 
mottagare 

Rätt faktureringsunderlag 100%  

Där trendpil saknas finns det bara ett mätvärde. Trend kommer att visas 2018 och framåt. 

Analys och slutsats 

Antal samtal in till IT-supporten under 2017. 

 

Ärenden (Incidenter) under 2017 
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Beställningar under 2017 
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Detta visar på att värdet av en fungerande support och beställningsfunktion är stort. Våra 
målgrupper har under året fått adekvat hjälp vid behov samt att beställningsrutinerna har 
fungerat. 

Antalet användare som vi ger IT-stöd till är 10 000 
Antalet digitala verktyg som verksamheterna använder är 8300 
Antalet IT-system som verksamheterna använder är 600 
Antalet mobiltelefoner som verksamheterna använder är 2500 
Antalet mobila bredband som verksamheten använder är 370 
Antalet fasta telefoner som verksamheterna använder är 900 
Antalet fasta faxar som verksamheterna använder är 40 

Alla dessa användare och tekniskutrustning har fått stöd av IT-avdelningen. 

  

Medarbetare 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall Trend 

 God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 4 %  

 Säkra resor Andel resor som genomförts säkert 100%  

 Låg stressnivå 
Andel medarbetare som känner en låg 
stressnivå 

100%  

 Långsiktig kompetensförsörjning Antal fortbildningar 48  

Där trendpil saknas finns det bara ett mätvärde. Trend kommer att visas 2018 och framåt. 

Analys och slutsats 

IT-avdelningen kännetecknas av en god arbetsmiljö där alla är involverade och kontinuerliga 
samtal och utbildningar genomföres. Även inom arbetsmiljöarbetet används orden öppet, 
enkelt och värdigt för att just skapa enkelhet. 

En enkät om långvarig stress genomfördes i samband med ordinarie medarbetarsamtal. 
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Denna visade på att det inte förekommer arbetsrelaterad långvarig stress, dock så är arbetet 
en del av livet så visst förekommer det stress över tid (ej arbetsrelaterade sjukdomar, 
separationer mm). 

Fortbildning har skett kontinuerligt genom internutbildningar samt genom riktade externa 
utbildningar inom ramen för vårt grunduppdrag. 

IT-avdelningen arbetar aktivt för mångfald, allt ifrån att bereda praktikplatser för att IT-
utbildade nyanlända skall få språkträning och vetskap om hur IT-verksamhet bedrivs i 
Sverige. Mångfald är också att sprida ålder- och köns strukturen, andelen kvinnor på IT-
avdelningen är 15% vilket är en stor förändring mot för 10 år sedan då det var 1% kvinnor. 
Arbete med mångfald skapar tolerans och bredd. 

Ekonomi 

  Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall Trend 

 Budget i balans Budgetavvikelse 14 %  

 
Rätt licensieringsnivå avseende 
Microsoftlicenser 

Andel rätt licensiering av 
Microsoftprodukter 

50%  

 Siths-kortutgivning Antal utgiva Sithtskort inom SML 144  

Där trendpil saknas finns det bara ett mätvärde. Trend kommer att visas 2018 och framåt. 

Analys och slutsats 

Arbetet med god ekonomisk hushållning har fungerat bra tack vare god medvetenhet och god 
förståelse hos personalen. 

Microsoftlicenser har IT-avdelningen koncentrerat sig på att kontrollera att 
databaslicenserna är rätt till antal, men framför allt hur vi skall minska dem men med 
bibehållen prestanda eller högre prestanda. Frukten av detta arbete kommer att ge värde 
under 2018. 

IT-avdelningen är av VGR certifierade kortutgivare, denna tjänst till verksamheterna ger 
stora besparingar främst hos Omsorg och Hjälp. 

Utvecklingsmål och indikatorer 

Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under 
en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. Utvecklingsmålen är av utvecklingskaraktär vilket innebär att 
verksamheten arbetat för kort tid för att kunna redovisa prestationer och effekter i denna 
uppföljningsrapport. I denna uppföljning redovisas de åtgärder som planerats för att uppnå 
utvecklingsmålet och status för de olika åtgärderna. 

 

Verksamhetens utvecklingsområden, mål och indikatorer 

Verksamhetsstöd 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall Trend 
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  Utvecklingsmål Indikator Utfall Trend 

 
Öka stödet i verksamheternas 
digitaliseringsarbete. 

   

Verksamheter som har en ledning som är förändringsbenägen, där går digitaliseringen 
snabbare. Att leva upp till Digital agenda kräver uthållighet, engagemang och resurser samt 
viljan att förändra verksamheterna till att leva upp till nyttan. 

Lärande organisation 

  Utvecklingsmål Indikator Utfall Trend 

 
Öka antalet kartlagda processer där IT-
avdelningen har varit ett aktivt stöd. 

   

Arbetet med detta har varit en uppåtgående trend, allt fler verksamheter ser nyttan av att 
tillsammans belysa moment i deras verksamhet och hitta vägar för att effektivisera med hjälp 
av digitaliseringen. IT-avdelningen kommer fortsätta detta arbete tillsammans med 
verksamheterna under 2018, med ännu mera resurser till stöd. 

Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål 

SML-kommunerna är tillsammans på rätt väg, men mycket arbete kvarstår. IT-avdelningen 
är rustade för att stödja när väl verksamheterna anammar "Digitalt först" 

Uppdrag 

Uppdrag  Status Kommentar 

Varje nämnd och styrelse ska upprätta en 
långsiktig plan (tre år) för ständiga förbättringar i 
syfte att ha en effektiv verksamhet med en god 
kvalité  

  

Förbättringsarbetet handlar om ett sätt att arbeta och 
tänka. Det handlar om att lära av misstag och 
framgångar, både de egna och andras. Det handlar 
också om att arbeta långsiktigt och hållbart. 
Förbättringsarbetet ska bidra till att verksamheterna 
förbättras och att resurserna används på bästa sätt. 
Alla som arbetar och verkar inom kommunens 
verksamheter har ansvar för den kvalitet som 
uppstår. Oavsett var i organisationen arbetet pågår 
eller vilket uppdrag som utförs ska medarbetarna 
medverka i förbättringsarbetet. Den samlade 
professionella kunskapen är en viktig tillgång. Det 
innebär att ringa in, synliggöra och lyfta fram det 
förbättringsområden som existerar och som går att 
påverka, både i stort och i smått. Viktigt är att 
utveckla en systematisering och att ta ett samlat 
grepp kring kreativitet, innovationer samt att 
uppmuntra och belöna medarbetares goda idéer och 
goda insatser. 

Modell för kostnadsfördelning avseende IT i 
SML.    

IT-chefen har tillsammans med ekonomicheferna i 
SML arbetat fram ett förslag på tänkt ekonomisk 
fördelning gällandes från budgetåret 2019. 

Lite kort vad som har framkommit under arbetets 
gång hittills. 

Oavsett om fördelningsnyckeln mellan kommunerna 
i SML är befolkning eller tillsvidare anställda, så är 
det 27% för Sotenäs, 30% för Munkedal och 43% för 
Lysekil. 

Kostnaden som IT-avdelningen tar ut av 
verksamheten ligger i paritet med budget, dvs vi har 
redan idag en fördelning som är rättvis. 

Sotenäs kommun får den största förändringen 
avseende kostnadsfördelning internt i kommunen. 
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Ekonomi 

Resultaträkning nämnd 

Belopp i tkr 2017 2016 2015 

Intäkter 27 360 26 153 22 791 

Personalkostnader -12 450 -10 997  

Övriga kostnader -14 771 -15 120 -22 730 

Kapitalkostnader 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnader 139 36 61 

Budget nettokostnader 0 0 0 

Budgetavvikelse 139 36 61 

Andel av kommunens nettokostnader 
(%) 

   

Ekonomisk analys 

IT-nämnden visar ett positivt resultat om 139 tkr, vilket stämmer väl överens med tidigare 
prognoser under året. 

IT-avdelningen har ansvar för hanteringen av värdkommunens hårdvara. Vid årets 
uppföljning visar verksamheten avseende värdkommunens hårdvara ett plusresultat om 
26 tkr, del av 139 tkr. 

Detta innebär att respektive kommun får ett avdrag på det centrala anslaget till IT, med 
följande belopp: 
Sotenäs - 29 tkr 
Munkedal - 34 tkr 
Lysekil - 50 tkr 

Anledningen till överskott är arbetet med god ekonomisk hushållning som har fungerat bra 
tack vare god medvetenhet och god förståelse hos personalen. 

Framtid 

Att lyckas med digitaliseringen kräver ett gott digitalt ledarskap. Där digitaliseringstakten är 
hög, där hittar vi också chefer som tagit på sig ansvaret att driva förändringen. Där 
ledarskapet inte finns där finns inte heller någon förändring. Att leva upp till Digital agenda 
kräver uthållighet, engagemang och resurser samt viljan att förändra verksamheterna till att 
leva upp till nyttan. IT-avdelningen kommer att aktivt stödja alla verksamheter i sin 
verksamhetsutveckling, samt stödja kommunerna i framtagandet av styrande dokument. 

Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras för att frigöra resurser till kärnverksamheten 
vilket ger mer tid för det mänskliga och personliga mötet med de som behöver det mest 

Kontakten och servicen gentemot invånare och näringsliv ökar genom öppna, effektiva 
samt enkla arbetssätt och verktyg som ger smart användning av information 
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  2018-03-14 Dnr: KS 2016-147
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Årsredovisning 2017 (org nr 222 000 -2808) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 
 
Direktionen uppmanas att från och med årsredovisningen för 2018 ange i vad mån 
man anser att förbundet når god ekonomisk hushållning eller inte. 

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2017 för 
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.  
 
Förbundets resultat uppgår till 1 155  tkr (2016: 4 379). Intäkterna uppgår till 
78 510 tkr (79 306) inkl. finansiella intäkter och är 1 152 tkr högre än budget. 
Kostnaderna uppgår till 77 355 tkr (74 927) inkl. finansiella kostnader och är 3 tkr 
lägre än budget. Soliditeten uppgår till 36,8 % (41,4).  
 
Av förbundets 30 uppsatta säkerhetsmål (inkl. ”undermål”) nås 22. I 
årsredovisningen framgår att ”förbundet anses ha god ekonomisk hushållning när de 
23 (grundläggande) målsättningarna visar på god måluppfyllelse.” Av 
årsredovisningen framgår dock inte i vad mån förbundet självt anser att man uppnått 
god ekonomisk hushållning eller inte under året. Detta är samma notering som 
ekonomiavdelningen gjorde vid behandlingen av årsredovisningen för 2016. 
Yrkesrevisorerna (PwC) skriver i sitt yttrande att de anser att förbundet uppnått god 
ekonomisk hushållning både ur ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv.  
 
Ekonomienheten föreslår nu kommunfullmäktige att uppmana förbundet att klara ut 
vad ”god måluppfyllelse” står för samt från och med årsredovisningen för 2018 ange 
i vad mån förbundet anser att man uppnått god ekonomisk hushållning eller inte. 
 
Revisorerna har inte funnit skäl till någon anmärkning och tillstyrker att 
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     
Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
  

linand001
Rektangel
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Renhållningstaxa för Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för Munkedals 
kommun.   

Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år justera taxan 
med Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, punkt 4.3. 

Kommunfullmäktige beslutar att Renhållningstaxan gäller från och med 2019-01-01, 
med tillämpning av övergångsbestämmelser för nya abonnemangsformer och 
hämtningsintervall (25 – 26 §§; 43 §) enligt Avfallsföreskrifterna, för etappvis 
införande för ett nytt insamlingssystem, tills nytt insamlingssystem införts i hela 
kommunen samt 

Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals kommun 
som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-24 med justering/komplettering, 2012-
02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23 upphör att gälla i sin helhet när nytt 
insamlingssystem är infört i hela kommunen. 

Sammanfattning 
Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära 
insamling av matavfall, förpackningar och tidningar via Hemsortering i 4-fackskärl 
beslutades av kommunfullmäktige 2017-02-08.  Medföljande taxeskiss visade då en 
taxenivå för ett helårhushåll på en samlad renhållningsavgift på 3 200 kr inkl moms. 
Taxeskissen baserades på 2015 års kostnadsnivå och Indexförändring sedan dess är 
ca 6 %. Det motsvarar 3 400 kr för 2019. 

Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, 
enligt denna föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Munkedals kommun från 
2019-10-01. Fastighetsägarna kommer att under våren 2019 få information för val 
av insamlingssystem och abonnemang för sin fastighet.  

Rambo har under 2017 och i början av 2018 genomfört två upphandlingsomgångar 
av dels insamling av hushållsavfall med system Hemsortering i 4-fack och insamling 
av endast matavfall och restavfall. Båda upphandlingarna har avbrutits p.g.a. av 
bristande konkurrens och oacceptabla priser. 

Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna 
upphandlingen, gett Rambo i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
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Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4-fack, där insamlingen sker i Rambo regi. 
Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, är 
framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i Lysekils 
kommun.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Dyrare för hushållen men bättre service. Avgifterna ska finansiera systemet. 

Miljö 
Återvinningsgraden ökar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Rambo AB 

Mats Tillander 
 
 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Förslag	till	Renhållningstaxa	för	Nytt	
insamlingssystem	för	hushållsavfall	i	Munkedals	
kommun	
 

Förslag	till	beslut	

Kommunfullmäktige föreslås besluta    

att anta föreslagen Renhållningstaxa för Munkedals kommun,  

att Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år justera taxan med 

Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, punkt 4.3. 

att Renhållningstaxan börjar gälla från och med 2019‐01‐01, med tillämpning av 

övergångsbestämmelser för nya abonnemangsformer och hämtningsintervall (25 – 26 §§) enligt 

Avfallsföreskrifterna, för etappvis införande av ett nytt insamlingssystem för villa och fridshus, tills 

nytt insamlingssystem införts i hela kommunen samt 

att gällande Renhållningstaxa för Munkedals kommun som antogs av kommunfullmäktige 2010‐11‐

24 med justering/komplettering, 2012‐02‐09, 2017‐03‐30 och 2017‐11‐23 upphör att gälla i sin 

helhet när nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen. 

Ärendet	

Miljöbalkens 27 kapitel 4‐6 §§ stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering som utförs genom 

kommunens försorg.  

5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering 

främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot Nationella och Munkedals kommuns mål inom avfalls‐ 

och arbetsmiljöområdet. 

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret.  

Renhållningstaxan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Gällande Renhållningstaxa för Munkedals kommun antogs av kommunfullmäktige 2010‐11‐24 med 

justering/komplettering, 2012‐02‐09, 2017‐03‐30 och 2017‐11‐23. 

 



 

 
 

 

 

Lokal avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära insamling av 

matavfall, förpackningar och tidningar via Hemsortering i 4‐fackskärl beslutades av 

kommunfullmäktige 2017‐02‐08.  Medföljande taxeskiss visade då en taxenivå för ett helårhushåll på 

en samlad renhållningsavgift på 3 200 kr inkl moms. Taxeskissen baserades på 2015 års kostnadsnivå 

och Indexförändring sedan dess är ca 6 %. Det motsvarar 3 400 kr för 2019. 

Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019‐09‐30. Nytt insamlingssystem, enligt denna 

föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Munkedals kommun från 2019‐10‐01. 

Fastighetsägarna kommer att under våren 2019 få information för val av insamlingssystem och 

abonnemang för sin fastighet.  

Rambo har under 2017 och i början av 2018 genomfört två upphandlingsomgångar av dels insamling 

av hushållsavfall med system Hemsortering i 4‐fack och insamling av endast matavfall och restavfall. 

Båda upphandlingarna har avbrutits p.g.a. av bristande konkurrans och oacceptabla priser. 

Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna upphandlingen, gett Rambo 

i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4‐fack, 

där insamlingen sker i Rambo regi. Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till 

renhållningstaxa, är framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i 

Lysekils kommun.  

I samband med Avfallsföreskrifterna och Nytt insamlingssystem med möjlighet till fastighetsnära 

insamling, förbättring av arbetsmiljö, mm, förändras förutsättningarna i så stor omfattning att 

nuvarande taxa behöver förändras med både taxekonstruktion, priser för abonnemang, nya 

tilläggs/servicetjänster samt administrationsavgifter. 

Konstruktion för Nytt insamlingssystem. 

Nytt för Munkedal blir att abonnemangsavgiften föreslås delas upp på en grundavgift och en 

hämtningsavgift på sätt som rekommenderas av branschorganisationen Avfall Sverige.  

 Grundavgift utgör betalning för drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler 

samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens farliga avfall, planerings‐ och 

utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av mer övergripande 

karaktär.  

 Hämtningsavgift utgör betalning av kostnader för hämtning (fordon och personal), kärl, 

(inköp, montering och utsättning hos kund) samt behandling och återvinning av 

hushållsavfallet. 

Grundavgiften gäller för varje kategori av hushåll; helårsboende, fritidsboende, boende i 

flerfamiljshus och verksamheter med hushållsliknande avfall. Hämtningsavgiften kan däremot variera 

utifrån valt abonnemang. 

 



 

 
 

 

 

Då avfallsföreskrifterna innebär frivillig utsortering av matavfall är renhållningstaxan uppbyggd 

utifrån miljöstyrande avgifter, d.v.s. en lägre hämtningsavgift för abonnemang med utsortering av 

matavfall och en högre hämtningsavgift för abonnemang som lämnar blandat mat‐ och restavfall. 

Taxan innebär också en del nya tilläggs‐ och servicetjänster såsom, framdragning av kärl, extra 

hämtningsfordon, extra personal, byte av kärl, kärltvätt samt administrativa avgifter.   

För att få en fullständig Renhållningstaxa från 2019‐01‐01, som innehåller alla renhållningstjänster 

ingår även tömningsavgift för avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar, för dessa priser 

föreslås endast en utjämning inför 2019.  Extratjänster som kan uppkomma vid tömning av enskilda 

avlopp som beslutades av Munkedals kommunfullmäktige 2017‐11‐23 är överförda till denna taxa.  

Vid tömning av slam från enskild avloppsanläggning ingår, enlig Kf:s beslut 2017‐11‐23, 20 meter 

slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid avstånd därutöver och upp till 

50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 

kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Rambo ger rådgivning till kund för kompletterade utrustning både via ”Slambroschyr” och personlig 

rådgivning vid fastighet. 

Arbetsmiljöverket och branschorganisationen Avfall Sverige skriver i sina rekommendationer att 

avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte 

överstiga 10 meter. Rambos ambition som arbetsgivare är att avfallsföreskrifter och renhållningstaxa 

ger förutsättningar så att arbetsmiljöverkets rekommendationer kan följas. Rambos önskan är att 

arbetsmiljön regleras lika i de fyra Rambo‐kommunerna, och att Munkedals kommun, i 

renhållningstaxan, beslutar om att 10 meter slangdragning ingår i tömningsavgiften. Lysekil och 

Tanums kommuners har infört detta i gällande renhållningstaxor. 

För att möta kommande kostnadsökningar föreslår vi att Kommunfullmäktige även för denna 

fullständiga Renhållningstaxa medger att Rambo får rätt att en gång per år justera taxan med 

Avfallsindex A12:1MD, i enlighet med Avfall Sveriges rekommendationer. 

Lysekil	2018‐03‐19	

 

Lars Johansson      Anja Wallin 

VD        Affärsområdeschef Hushåll 

Bilagor	

A. Förslag till Renhållningstaxa för Munkedals kommun 

B. Jämförelse med de vanligast förekommande avgifterna mellan föreslagen renhållningsavgift 

2019 och nuvarande avgifter 2018.	
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1. Hushållsavfall – Fast avfall 

 

 

  

Grundavgift 

Grundavgift tas ut per hushåll eller verksamhet. Den utgör betalning för drift och underhåll av 
kommunens återvinningscentraler samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens 
farliga avfall, planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av 
mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Samtliga fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare med hushållsliknande avfall, ska erlägga 
grundavgift. 

Hämtningsavgift 

Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- och behandlingskostnader för hushållsavfall. 

I hämtningsavgift för en- och tvåbostadshus ingår normalt kärl, utrustning för matavfall, samt eventuell 
annan källsorteringsutrustning som genereras av respektive abonnemangstyp, såvida inget annat 
anges. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo. 

Samlad renhållningsavgift  

I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuella 
abonnemang summeras. Alla priser är inklusive lagstadgad moms om inget annat anges.  
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1.1. En- och tvåbostadshus – Helårsboende    

Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, året runt.  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt. 

Vid abonnemang Blandat mat- och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, året runt. 

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 300 kr per år. 

Extra hämtning kan beställas mot avgift, se kapitel 1.9. 
Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter, kärl 1 
 
370 liter, kärl 2 

 
1 600 

 
1 800 

 
3 400 
 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 600 
 

 
1 800 
 

 
3 400 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl  

Blandat mat- och 
restavfall 

 

190 liter ** 1 600 3 300 4 900 

Större kärlstorlek för blandat mat- och restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 
500 kr per varje steg/kärlstorlek för 240 eller 370 liters kärl 

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

1 600 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 

 

1.2. Del i Gemensamt kärl – Helårsboende  

Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 
1 600 

400 kr lägre avgift 
än enskilt kärl  
(År 2019 - 1 400 ) 

 
År 2019 - 3 000  

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 600 

400 kr lägre avgift 
än enskilt kärl  
(År 2019 - 2 900 ) 

 
År 2019 - 4 500 

*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp och kärl samt ansvarar för tillsyn och 
skötsel reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 
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1.3. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende   

Vid abonnemang Hemsortering i 4-fackskärl hämtas avfallet i kärl 1 varannan vecka respektive kärl 2 var 
fjärde vecka, under perioden april-september (vecka 14-39).  

Vid abonnemang Sorterat matavfall och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden april-
september (vecka 14-39).  

Vid abonnemang Blandat mat- och restavfall hämtas avfallet varannan vecka, under perioden april-
september (vecka 14-39).  

Vid delat abonnemang sker hämtning i enlighet med beviljat beslut om undantag.  

Längre hämtningsintervall till var 4:e vecka för restavfall, beviljat enligt avfallsföreskrifternas undantag 
(42§), ger reduktion av hämtningsavgiften med 150 kr per år. 

Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.9.  

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter Kärl 1 
 
370 liter Kärl 2 
 

 
1 600 

 
1 400 

 
3 000 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

140 liter för 
matavfall ** 
140 liters för 
restavfall ** 

 
1 600 
 

 
1 400 
 

 
3 000 
 

Större kärlstorlek för restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 500 kr per varje 
steg/kärlstorlek för 190, 240 eller 370 liters kärl 

Blandat mat- och 
restavfall 

 

190 liter ** 1 600 2 900 4 500 

Större kärlstorlek för blandat mat- och restavfall - Hämtningsavgiften ökas med 
500 kr per varje steg/kärlstorlek för 240 eller 370 liters kärl 

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

 
1 600 

 
Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
**Ordinarie kärlstorlek 

 

1.4. Del i Gemensamt kärl – Fritidsboende  

Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 600 

200 kr lägre avgift 
än enskilt kärl  
(År 2019 - 1 200 ) 

 
År 2019 - 2 800 

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 600 

200 kr lägre avgift 
än enskilt kärl  
(År 2019 - 2 700 ) 

 
År 2019 - 4 300 

*När samfällighet, fastighetsförening etc. bekostar markarbeten och sophus/kärlskåp samt ansvarar för tillsyn och skötsel 
reduceras hämtningsavgiften per hushåll med 300 kr. 
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1.5. Gynnande förvaltningsbeslut 
Beslut om undantag från avfallsföreskrifter innan gällande avfallsföreskrifter från 2017-04-01.  

Abonnemang med hämtningsintervall en gång per kvartal, enligt beslut om undantag från tidigare 
avfallsföreskrifter, är personliga och fortsätter att gälla tills de förhållande som gällde vid 
beslutningstillfället förändras. Exempel på förändring är ändrad belastning/kärlet räcker inte till, ägarbyte 
eller annan ändring som förändrar det underlag som låg till grund för beslutet. Kan inte nytecknas. 

Helårsboende - Vid abonnemang Kvartalshämtning hämtas avfallet 4 gånger per år. 

Abonnemangstyp  
 

Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat restavfall 
sorterat matavfall till 
hemkompost 

140 liters för 
restavfall 

 
1 600 

500 kr lägre avgift 
än ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.1 
(År 2019 - 1 300 ) 

 
År 2019 - 2 900 

 
Fritidsboende - Vid abonnemang Kvartalshämtning hämtas avfallet 2 gånger under perioden april-
september (vecka 14-39). 

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat restavfall 
sorterat matavfall till 
hemkompost 

140 liters för 
restavfall 

 
1 600 

250 kr lägre avgift 
än ordinarie 
abonnemangs 
hämtningsavgift, 
se p 1.3 
(År 2019 - 1 150 ) 

 
År 2019 - 2 750 
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1.6. Flerfamiljshus - Helårsboende  

Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

140 liter för 
matavfall 
 

240 liter för 
restavfall 

 
 
800 
 

 
 
2 250 

 
 
4 500 

140 liter för 
matavfall 
 

370 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
 
2 500 

 
 
5 000 

190 liter för 
matavfall 
 

660 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
 
3 000 

 
 
6 000 

Blandat mat- och 
restavfall 

240 liter  800 3 000 6 000 

370 liter  800 3 250 6 500 

660 liter  800 4 000 8 000 
*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 

självkostnadspris. 

1.7. Flerfamiljshus - Fritidsboende  

Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, under 
perioden april-september (vecka 14-39). 
Extra hämtning, liksom hämtning under perioden oktober-mars, kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.8, 
Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning.  

Hämtningsavgiften för flerbostadshus för fritidsboende är 1 000 kr lägre för hämtningsintervall varje vecka och 
500 kr lägre för hämtningsintervall varannan vecka, än motsvarande kärlstorlek och hämtningsintervall året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

Hämtningsavgift vid 
hämtning varannan 
vecka (kr per kärl 
och år) 

Hämtningsavgift 
vid hämtning 
varje vecka (kr 
per kärl och år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

 

140 liter för 
matavfall 
 

240 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
  
(År 2019 – 1 750) 

 
 
(År 2019 – 3 500) 

140 liter för 
matavfall 
 

370 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
 
(År 2019 – 2 000) 

 
 
(År 2019 – 4 000) 

190 liter för 
matavfall 
 

660 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
 
(År 2019 – 2 500) 

 
 
(År 2019 – 5 000) 
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Blandat mat- och 
restavfall 

240 liter  800 (År 2019 – 3 000) (År 2019 – 5 000) 

370 liter  800 (År 2019 – 3 500) (År 2019 – 5 500) 

660 liter  800 (År 2019 – 5 000) (År 2019 – 8 000) 
*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 

självkostnadspris 

 

1.8. Verksamheter med avfall som är jämförligt med hushållsavfall  

Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 640 kr/år (800 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl* Hämtningsavgift (kr per kärl och hämtningstillfälle, exkl. moms) 

vid schemalagd hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 

året runt eller per säsong 

vid enstaka hämtning 
 

  
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

 
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

140 liters kärl 35 60 85 110 

190 liters kärl 45 80 95 130 

240 liters kärl - 95 - 145 

370 liters kärl - 120 - 170 

660 liters kärl 
 

- 180 - 230 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.9 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Fast avfall   

Tjänst Avgift (kr) 

Extra hämtning av hushållsavfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

80  per tillfälle 

Extra hämtning av hushållsavfall utanför 
ordinarie hämtningstur* 

515 per tillfälle 

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

1 000 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – helårsboende 

2 500 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 2,5-5 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

500 per abonnemang och år 

Framdragning av kärl 5-10 m (dragväg 
tor) vid tömning för en- och 
tvåbostadshus – fritidsboende 

1 250 per abonnemang och år 

Hämtning av grovavfall inkl. 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

350 per hämtningstillfälle upp till 2 m3   

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte av kärl 375 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 

*Kan beställas hela året.  

  

1.10 Latrin 

Abonnenten hämtar själv kärl på Hästeskeds återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 

Hämtning av latrin 10 st 8 000 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka    800 per kärl   
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2. Hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

  

Hämtningsavgift 

Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 

Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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2.1. Slamsugning  

Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till avgift enligt enstaka tömning. 
 
I tömningarna ingår 20 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 200 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

(2018: 159 kr/ m3) 

Sluten tank** 1 200 1 200 *** Pris per m3 enligt självkostnad  
(2018: 159 kr/ m3) 

Minireningsverk** 1 200 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  
(2018: 159 kr/ m3) 

Fettavskiljare 1 200 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 450 kr.  

** Vid samtidig tömning av ytterligare en enhet debiteras en reducerad hämtningsavgift om 450 kr. Ordinarie behandlings-

avgift per m3 tillkommer.   
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma. 

2.2 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 

Tjänst Avgift (kr) 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

925 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

2 775 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

  650 

Extra slang 205 per påbörjat 10-tal meter 

Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  
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3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 

Månadsfakturering*  45 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

200 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 

** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   

 

 

 



 

13 
 

4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Munkedals kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Munkedals kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun. Kommunfullmäktige i 
Munkedal beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 

Taxan träder i kraft 2019-01-01. 

4.3. Index 

Kommunfullmäktige ger Rambo rätt till att, en gång per år, justera taxan med Avfallsindex A12:1MD, 
avrundat till närmst högre tal, med oktober 2018 som basmånad.  

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 

Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Munkedals kommuns mål inom avfalls- 
och arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 

4.5. Handläggningsavgift 

För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   
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4.6. Sortering av Hushållsavfall 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för hushållsavfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för 
Munkedals kommun.  

Kompostering av matavfall medger ingen reducering av renhållningsavgift.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun, Kap 7 

Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
 
Beviljat längre hämtningsintervall medger reducering av hämtningsavgift, se renhållningsavgift för en- och 
tvåbostadshus. 

Delat abonnemang för hushållsavfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters hushållsavfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  

För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av hushållsavfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift enligt taxa Del i 
Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 

Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
hushållsavfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. 
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(Bygg- och rivningsavfall, ingår inte i hushållens grovavfall, lämnas till återvinningscentral mot särskild 
avgift.)  

4.9. Kyl och frys  

Kyl och frys hämtas genom beställning – kostnad för hämtning och omhändertagande täcks av taxans 
grundavgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens hushållsavfall vid farbar väg. 

4.10. Farligt avfall från hushåll 

Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.11. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 

Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
 
I tömningarna ingår 20 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid 
avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  
För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.12. Extra hämtning av hushållsavfall  

Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten eller vid 
behov av hämtning från fritidsfastighet under ej ordinarie hämtningstid, oktober – mars (vecka 40 – 13) 
ska detta hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 
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Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
hushållsavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats vid 
farbar väg.  

4.13. Försvårad hämtning 

Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.14. Definitioner  

Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Munkedals kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.15 Övergångsbestämmelser 

Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2019-01-01, samt enligt 
övergångsbestämmelserna nedan. 

Övergångsbestämmelser tills nytt insamlingssystem för fast hushållsavfall för en- och tvåbostadshus 
införts i hela kommunen: 

Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2019-01-01 för etappvis 
införande av nytt insamlingssystem för villa och fritidshushåll. Även de nya avfallsföreskrifternas 
bestämmelser om nya abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla etappvis. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsinterval enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 1994-02-23, samt därtill gällande 
renhållningstaxa.  

När nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen upphör tidigare renhållningstaxa från 2010-11-24 
med justering/komplettering, 2012-02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23 att gälla i sin helhet. 
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Munkedals kommun Jämförelse av de vanligast förekommande avgifterna 
mellan föreslagen renhållningsavgift 2019 och nuvarande avgifter 2018, 
alla priser inkl moms 
Hämtningsabonnemang för 
en- och tvåbostadshus 

Grundavgift  
(kr/år) 

Hämtnings-
avgift  
(kr/år) 

2019 
Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr/år) 

2018 
Nuvarande 
renhållnings-
avgift 
(kr/år) 

Hemsortering i fyrfackskärl 
 
Helårsboende 1 600 1 800 3 400 -- 
Fritidsboende 1 600 1 400 3 000 -- 
 
Sorterat matavfall och restavfall (brunt + grått kärl) 
 
Helårsboende 1 600 1 800 3 400 -- 
Fritidsboende 1 600 1 400 3 000 -- 

 
Sorterat matavfall och restavfall (hemkompostering av hushållets matavfall + grått kärl) 

 
Helårsboende – hämtning 
varannan vecka 

1 600 1 800 3 400 Tätort: 2 010 
Glesbygd:-- 

Fritidsboende – hämtning 
varannan vecka 

1 600 1 400 3 000 Tätort: 1 248 
Glesbygd:-- 

Helårsboende – hämtning en 
gång per månad 

1 600 1 500 3 100 Tätort: --
Glesbygd: 1 248 

Fritidsboende – hämtning en 
gång per månad  

1 600 1 250 2 850 Tätort:--
Glesbygd: 540 

Hemkompostering av hushållets matavfall ger ingen avgiftsrabatt.  
Vid undantag om längre hämtningsintervall för restavfall, till var fjärde vecka, föreslås reducering av 
hämtningsavgiften för helårsboende med 300 kr och för fritidsboende med 150 kr. 
 
Blandat mat- och restavfall (grått kärl) 
 
Helårsboende 1 600 3 300 4 900 Tätort: 2628 

Glesbygd: 2010 
Fritidsboende 1 600 2 900 4 500 Tätort: 1 623 

Glesbygd: 1 252 
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 Del i gemensamma kärl 
 
 Grundavgift  

(kr/år) 
Hämtnings-
avgift  
(kr/år) 

2019 
Samlad 
renhållnings-
avgift (kr/år) 

2018 
Nuvarande 
renhållnings-
avgift (kr/år) 

Helårsboende - Sorterat 
matavfall och restavfall  

1 600 1 400 3 000 -- 

Helårsboende - Blandat mat- 
och restavfall 

1 600 2 900 4 500              2 333 

Fritidsboende - Sorterat 
matavfall och restavfall 

1 600  1 200 2 800 -- 

Fritidsboende - Blandat mat- 
och restavfall 

1 600 2 700 4 300 -- 

 

Gynnande förvaltningsbeslut - beslut om undantag innan avfallsföreskrifter 2017-04-01 
Kan inte nytecknas. 
Helårsboende – 
Kvartalshämtning av Sorterat 
restavfall och matavfall till 
hemkompost  

1 600 1 300 2 900 430 

Fritidsboende – 
Kvartalshämtning av Sorterat 
restavfall och matavfall till 
hemkompost 

1 600 1 150 2 750               430 

 

Flerfamiljshus – helårsboende* 
 
 Grundavgift per 

lägenhet och år 
vid hämtning 

varannan vecka 
pris per kärl och 

år   

vid hämtning 
varannan vecka 
pris per kärl och 

år 

Nuvarande 
renhållnings-
avgift 2018 
(kr/kärl) 

Sorterat matavfall och restavfall 
140 l kärl för matavfall + 370 l 
kärl för restavfall 

800 2 500 
(Samlat pris för  

4 lgh = 5 700/ år) 

5 000 
(Samlat pris för  

4 lgh = 8 200/ år) 

-- 

Sorterat matavfall och restavfall 
190 l kärl för matavfall + 660 l 
kärl för restavfall 

800 3 000 
(Samlat pris för  

8 lgh = 9 400/ år) 

6 000 
(Samlat pris för  

8 lgh=12 400/ år) 

-- 

Blandat mat- och restavfall  
370 l kärl 

800 3 250 
(Samlat pris för  

4 lgh = 6 450/ år) 

6 500 
(Samlat pris för 

 4 lgh= 9 700/ år) 

 
8 698 

Blandat mat- och restavfall  
660 l kärl  

800 4 000 
(Samlat pris för  

8 lgh=10 400/ år) 

8 000 
(Samlat pris för  

8 lgh=14 400/ år) 

 
11 667 

* Nils Holgersson undersökningen beräknas utifrån 15 lägenheter och 2 st 660 l kärl per vecka 
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Verksamheter med hushållsliknande avfall 
exkl moms. 
 Grundavgift 

per 
verksamhet 

och år 

– pris per kärl 
vid schemalagt 

hämtnings-
tillfälle 

– pris per kär 
vid enstaka 
hämtning 

2018 
Nuvarande 
renhållnings-
avgift  
(kr/kärl) 

Blandat mat- och restavfall  
370 l kärl 

640 120 170 134 

Blandat mat- och restavfall  
660 l kärl  

640 180 230 211 

 

Avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 
 
Avloppsanläggning Hämtningsavgift 

2019 (kr/tömning) 
2018 Nuvarande 
hämtningsavgift 
(kr/tömning) 

Slamavskiljare  1 200  1 188 
Minireningsverk 1 200 1 188 
Sluten tank  1 200  1 188 
Akuttömning, ord. arbetstid - tillkommande avgift   925    925 
Akuttömning, jourtid och helg - tillkommande avgift 2 775 2 775 
Behandlingsavgift per m 3 Självkostnad Självkostnad  

(2018:159/m3 ) 
Extra slang, per påbörjat 20-tal meter   205    205 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, 
kompletterande utrustning, 
specialfordon/transport, extra personal, etc. 

 
Pris enligt självkostnad 

 
Pris enligt självkostnad 
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  2018-03-14 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Redovisning av medborgarförslag som ej beretts 
färdigt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som ej beretts 
färdigt. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska kommunstyrelsen två gånger per 
år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 
 
Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att medborgarförslaget väcktes. 
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
      

Håkan Sundberg 
Kommunchef 
 

linand001
Rektangel



Dnr Inkom  Beskrivning Kommentar

2018‐000027  2018‐01‐15  Medborgarförslag från Monika Johansson om att det görs 

en pool på grusparkeringen mittemot Folkets park i 

Munkedal

Anmäldes till fullmäktige 2018‐02‐15. För beslut i 

fullmäktige 2018‐04‐26.

2018‐000014  2018‐01‐08  Medborgarförslag från Markus Dauksz om dressiner på 

Lysekilsbanan

Anmäldes till fullmäktige 2018‐02‐15. För beslut i 

fullmäktige 2018‐04‐26.

2017‐000488  2017‐11‐01 Medborgarförslag från Börje Samuelsson om att de medel 

som regeringen har anslagit används till att möjliggöra och 

underlätta för de ensamkommande som fyllt 18 år att 

kunna bo kvar i kommunen.

Anmäldes till fullmäktige 2017‐11‐23. (Fullmäktige 

beslutade att delegera beslutanderätten till 

kommunstyrelsen.)

2017‐000359  2017‐08‐14 Medborgarförslag från Marie Koivisto avseende att 

Munkedals kommun behöver en handlingsplan för hur 

självmorden ska minska

Anmäldes till fullmäktige 2017‐10‐26. (Fullmäktige 

beslutade att delegera beslutanderätten till 

kommunstyrelsen.)

2017‐000146  2017‐03‐16  Medborgarförslag från Börje Samuelsson om att 

kommunen planerar in boende för ungdomar som får 

uppehållstillstånd för att fullfölja sina gymnasiestudier.

Anmäldes till fullmäktige 2017‐03‐30. (Fullmäktige 

beslutade att delegera beslutanderätten till 

kommunstyrelsen.)

2016‐000132  2016‐03‐29  Medborgarförslag från Monica Rosqvist gällande toaletter 

för tiggare.

Anmäldes till fullmäktige 2016‐06‐08. För beslut i 

fullmäktige 2018‐04‐26.
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  2018-03-14 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Kommunstyrelsens redovisning av pågående motioner  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som ej beretts färdigt. 
 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två gånger per 
år till fullmäktige redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 
 
En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen från vidare handläggning. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommunchef 
 

linand001
Rektangel



Dnr Inkom  Beskrivning Kommentar

2018‐000105  2018‐03‐01  Motion från Hans‐Joachim Isenheim (MP) om 

IOP (idéburet offentlig partnerskap)

Anmäls till fullmäktige 2018‐03‐28

2018‐000036  2018‐01‐18  Motion från Karin Blomstrand (L) om 

information och tillgänglighet

Anmäldes till fullmäktige 2018‐02‐15

2017‐000444  2017‐10‐03  Motion från Ove Göransson (V) om 

ensamkommande flyktingbarn.

Anmäldes till fullmäktige 2017‐10‐26

2017‐000439  2017‐10‐02  Motionen från Karin Blomstrand (L) avseende 

översyn av KPR (Kommunala Pensionärsrådet) 

och KHR (Kommunala handikapprådet)

Anmäldes till fullmäktige 2017‐10‐26

2017‐000426  2017‐09‐26  Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka 

de ideella organisationernas ställning i 

välfärdsarbetet.

Anmäldes till fullmäktige 2017‐11‐23

2017‐000304  2017‐06‐07  Motion från Ann‐Sofie Alm för Moderaterna i 

Munkedal  (M) om samlad skoldag.

Anmäldes till fullmäktige 2017‐06‐07.

Skolutredning pågår. Svar på motionen kan ges först efter att 

utredningen är färdigställd.

2017‐000300  2017‐06‐05  Motion från Liberalerna i Munkedal (L) om 

kommunala musikskolan

Anmäldes till fullmäktige 2017‐06‐07. Motion för beslut i 

fullmäktige 2018‐04‐26

2016‐000207  2016‐05‐24  Motion från Ove Göransson (V) om införande av 

seniorkort inom Munkedals Västtrafiks område.

Anmäldes till fullmäktige 2016‐06‐08. Återremiss från KSAU 2018‐

01‐17 för vidare utredning. Utredning för beslut i KS 2018‐04‐11. 

Motion för beslut i fullmäktige 2018‐06‐27.

2012‐000084  2012‐02‐21  Motion från Hans‐Joachim Isenheim (mp) om att 

kommunfullmäktige inför gratis resor med 

kollektivtrafiken inom Munkedals kommun

Anmäldes till fullmäktige 2012‐03‐01. Återremiss från KSAU 2018‐

01‐17 för vidare utredning. Utredning för beslut i KS 2018‐04‐11. 

Motion för beslut i fullmäktige 2018‐06‐27.











 

 

      Munkedal 20180117 

 

Motion om information och tillgänglighet 

 

 

Munkedals kommun tar steg efter steg vad gäller tillgänglighet för alla i kommunen. 

På  den nya hemsidan, som  fortfarande är under uppbyggnad,  har vi idag talsyntes samt TD, 

 Tillgänglighetsdatabasen, ligger väl synlig på första sidan. 

Men, arbetet är inte klart med detta, och Liberalerna kommer att fortsätta att lyfta dessa  

frågor, så länge det behövs. 

Vi har idag en kommunikatör, ett medborgarcentrum och en turismansvarig, och dessa 

resurser, kanske kopplade till fler insatser, bör kunna leda till att vi tar ännu fler steg. 

Liberalerna vill att 

 Det skapas resurser för att i första hand uppdatera den befintliga listan som ligger nu; 

ta bort de objekt som inte stämmer/finns längre 

uppdatera/stryk så uppgifterna stämmer 

 

 Det skapas resurser för att lägga till de objekt som saknas; gärna i samarbete med de 

organisationer/föreningar/platser som ansvarar för de objekten 

 

För Liberalerna Munkedal 

 

Karin Blomstrand 





20170930           

 

Motion om Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet 

Med anledning av den kommande organisationsförändringen inom kommunala nämnder vill vi i 

Liberalerna ta tillfället i akt att även se över ovanstående råd. 

I arbetsordningen, som inte är daterad, står att råden, bland annat, skall;  

samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar, dialog, delaktighet, 

kommunikation. 

Pensionärsorganisationerna utser sex ledamöter samt sex ersättare,  funktionshindrades 

brukarorganisationer utser sex ledamöter samt sex ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är 

ordförande i båda råden, men kommunstyrelsen kan, via särskilt beslut, utse ordinarie ledamot från 

kommunstyrelsen till ordförande. Kommunstyrelsen utser även en ordinarie ledamot, eller ersättare 

till ledamot i råden, samt en person som ersättare. 

Liberalerna anser att det inom båda råden finns en omfattande kompetens, som inte till fullo 

utnyttjas i frågor som rör äldre och funktionsnedsatta. 

Liberalerna yrkar därför att det i det fortsatta arbetet inför omstruktureringen även skall ingå ovan 

nämnda råd där man belyser följande; 

 Storlek och sammansättning av råden 

 Vem som utser samt vilka som skall ingå i råden från kommunens sida 

 Rådens arbetsordning, i anledning av att höja delaktighet och påverkansmöjlighet från råden 



  
  

MOTION TILL MUNKEDALS  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet 
 
Alla ideella organisationer och föreningar som ställer upp där det offentliga samhället slutar är en 
viktig resurs som måste tas till vara och inte glömmas bort. En siffra som nämns i sammanhanget är 
att det ideella arbetet i Sverige motsvaras av cirka 300 000 heltidstjänster. Ideella organisationer 
benämns också som idéburna organisationer eller civila samhället. Eftersom benämningen centralt är 
idéburna organisationer används denna benämning i fortsättningen. 
 
På nationell nivå har överenskommelser gjorts ‐ både inom det sociala området och inom 
integrationsområdet ‐ mellan regering, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna 
organisationer. 
 
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra 
för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.  
 
Inom integrationsområdet är syftet att hitta samverkansformer när det gäller nyanlända och deras 
etablering i samhället. De idéburna organisationerna är en kraft för demokratisk förankring och 
vitalisering, för lokal och regional utveckling och för välfärdens förnyelse. Ett gott samspel mellan 
offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centralt för en god samhällsutveckling.  
 
På lokal nivå har flera kommuner ställt sig bakom och infört överenskommelserna. Eftersom den 
inom det sociala området kom först är det också där man hittills kommit längst.  
 
Information kring överenskommelsen finns bland annat på denna länk http://overenskommelsen.se  
 
I Munkedal  finns många idéburna organisationer; dels sådana som återfinns på riksplan men även 
många lokala föreningar. Alla dessa gör idag ett stort arbete, både inom det sociala området och 
inom integrationsområdet, och med hjälp av de överenskommelser som motionen hänvisar till kan 
det arbetet bli än mer strukturerat och genomtänkt. Genom att de olika aktörerna känner till 
varandra och sina olika roller kan det ideella arbetet verkligen få den uppskattning det förtjänar! 
Tanken är inte att de idéburna organisationerna ska ersätta det offentligas uppgift men de kan på 
olika sätt vara ett komplement i välfärdsarbetet.  
 
Vi  föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige: 
 
utreder förutsättningarna för att Munkedal  inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den 
centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala 
området och integrationsområdet.   
 
Karin Blomstrand, Liberalerna i Munkedal 
 
 



MOTION: Samlad Skoldag                                         

Moderaterna i Munkedal ser med stor oro på de sjunkande resultaten i våra grundskolor. Ett gott 

skolresultat är grunden för ett gott liv med livskvalitet. I ett led att vända skolresultaten till det bättre 

önskar vi införa sammanhållen skoldag på våra grundskolor. 

Det betyder kortfattat att alla barnen startar samtidigt på morgonen och slutar samtidigt. Det ger 

fritidspedagogiken, musikskolan, pulshöjande aktiviteter och kreativ utomhusvistelse möjlighet att 

finnas som en naturlig del i elevens skoldag. En samlad skoldag öppnar upp möjligheter till att satsa 

på lärandefrämjande aktiviteter inom skoldagen som inte har en ordinarie plats inom den 

lagstadgade verksamheten, dvs konkurrerar inte med den ordinarie skolundervisningen utan istället 

kompletterar den. 

Forskning visar att barn som regelbundet höjer sin puls och aktivt tränar också har lättare att ta till 

sig kunskap, dvs inverkar positivt på lärande och kognitiv aktivitet, såsom minne och exekutiva 

funktioner och därmed stärks skolframgången. Forskare rekommenderar mångsidig motion, som 

lämpar sig för elevernas ålders‐ och utvecklingsnivå, under skoldagen. Sådan motion stödjer barnens 

fysiska, psykiska och sociala växande och utveckling samt främjar deras hälsa, välbefinnande och 

lärande. Många skolor har infört dagliga pulshöjande aktiviteter vilket har visat sig inverka mycket 

positivt på skolresultaten.  

Annan forskning visar att barn som tränar på att spela instrument lättare tar till sig kunskap. Hjärnan 

byggs om varje gång vi lär oss nya saker. Och den byggs om på olika sätt hos olika personer, även när 

samma sak lärs ut på exakt samma sätt. Att musicera är komplicerat, och musikträning stärker 

därigenom arbetsminnet, som sedan i sin tur gör det lättare att ta till sig, förstå och lära sig de 

teoretiska ämnena.  

Den kreativa miljön i fritidspedagogiken är positiv ur flera perspektiv, där det sociala samspelet och 

fria leken är viktiga faktorer. Idag har bara de som har råd att betala möjlighet att närvara. En samlad 

skoldag involverar fritidspedagogiken på ett mer långtgående sätt för alla barn. Lärare och 

fritidspedagoger ges bättre förutsättningar och möjligheter att planera, schemalägga och strukturera 

skoldagen tillsammans för bästa möjliga skolresultat för varje individ. 

Ekonomisk vinst på kort sikt finns i att skolskjutsarna koncentreras och därmed blir billigare. 

Ekonomisk vinst med stora hälsofördelar finns även i en bättre arbetsmiljö för lärare och elever.   

Den ekonomiska vinsten på lång sikt är enorm, kan vi ge barnen bättre skolresultat ökar vi även den 

samhällsekonomiska vinsten. Men den personliga vinsten för varje individ är nog den största, att 

varje ungdom går ut skolan med bibehållna framtidsdrömmar, med vetskapen om att faktiskt kunna 

bli vad de vill. Det är en enorm kraft som vi ska förstärka och ta till vara.  

 

Moderaterna i Munkedal yrkar därför att: 

kommunfullmäktige hos kommunstyrelsen begär förslag om att införa samlad skoldag i syfte att 

höja varje elevs skolresultat och göra varje elev anställningsbar i enlighet om vad som anförts i 

motionen. 

 

Ann‐Sofie Alm för Moderaterna i Munkedal. 



    Motion om kommunala musikskolan i Munkedal 

 

Den nyss presenterade skolutredningen har genom fullmäktigebeslut fastställt att det skall vidare 

utredas om skolans innehåll och kvalité. I detta vill Liberalerna i Munkedal att det skall läggas in 

frågan om den kommunala musikskolan. 

Idag har musikskolan ca 170 barn i sin verksamhet, det har varit ca 220 barn. Räknat i procent spelar 

ca 22% något instrument, och just nu är det hög procentandel på Hedekas skola.  

Lärarna åker runt till de olika skolorna i kommunerna, och är välkända och välkomna på alla olika 

skolor.  Egentligen är de mest osynliga på Munkedalsskolan, eftersom de där inte rör sig i själva 

skolbyggnaden, utan håller till i kulturskolans lokaler. 

Musikskolan är i dag tillgänglig för alla elever, planeringen av instrumentspelningen är noga planerad 

i samråd med berörda lärare, allt för att det skall bli så bra som möjligt för den enskilde eleven. Att 

spela ett instrument ger ett positivt tillskott till att utveckla båda hjärnhalvor och får eleven att 

prestera bättre i skolan, tack vare musiken. Tack vare utbildning på främst blåsinstrument har 

Munkedal utvecklat sin Blåsorkester, som gör att enskilda ungdomar växer i sin utveckling samt att vi 

har en utmärkt reklampelare för kommunen. 

Den läroplanslagda musikundervisningen behöver kompletteras med den kommunala musikskolan 

för att målen skall kunna uppfyllas fullt ut. Att musikskolans ledare skall fungera som klasslärare är 

inte lösningen.  Kulturskoleutredningen har fått mycket kritik, och vi vet ännu inte hur direktiven 

kommer att se ut. 

Istället  för att avveckla vill vi utveckla, och Liberalerna i Munkedal vill 

 Att en genomgripande ekonomisk analys görs avseende om den kommunala musikskolan 

behålls i befintlig verksamhet eller avvecklas. 

 Att en genomgripande analys görs bland annat avseende konsekvenserna av en ev avveckling 

för elever, anställd personal i musikskolan, måluppfyllelse av skolplan, verksamheten i 

kulturskolan, konsekvenser för fritids, skolskjutsar med mera. 

 Att ett underlag för att i stället växla upp verksamheten tas fram, gällande ekonomi och 

konsekvenser; hur kan det bli en kulturskola fullt ut, hur musikskolan istället kan integreras i 

den ”vanliga skolan”, för att ge Munkedal den kvalité och särställning som kan lyfta hela 

skolundervisningen på kommunens alla skolenheter. 

 

Munkedal 24 maj 2017 

För Liberalerna i Munkedal 

 

Karin Blomstrand 







 

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 

 

  
  2018-03-13 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Reviderade Regler för kommunalt partistöd 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderade Regler för kommunalt partistöd. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-01 § 21 att inget nytt partistöd ska betalas 
ut före redovisningen av det kommunala partistödet från föregående år inkommit 
samt att regler för kommunalt partistöd skulle revideras. 
 
Efter kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-14 sammankallades gruppledarna 
för dialog om intentionen i fullmäktiges beslut om revideringar i Reglerna för 
kommunalt partistöd. 
 
I samband med revideringen har även rättning gjorts gällande laghänvisningar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  
De partier som tidigt lämnar in sin redovisning får partistödet snabbare. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Gruppledarna 
Författningssamling 
Kommunsekreterare 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 

linand001
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Regler för kommunalt partistöd Dnr KS 2014-353 

Typ av dokument:  
Regler 

Handläggare:  
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2014-09-24 

Revisionshistorik: 
2018-xx-xx § xx 

Giltighet: Tillsvidare 



 

 
 

 
 
 
 

Regler för kommunalt partistöd Munkedals kommun 
 

sida 1 

 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. 

 
I Munkedals kommun ska därutöver följande gälla: 

 
1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Munkedals kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § kommunallagen. 

 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av: 
- ett grundstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
- ett mandatstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 

 
3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet utbetalas 
för innevarande år. 

 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § kommunallagen. 

 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt sig av partistödet. Granskarens rapport ska 
bifogas redovisningen.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ska godkänna redovisningen. Om redovisningen inte är 
fullgod ska komplettering begäras. Det är partistödets mottagare som ansvarar för att 
komplett redovisning har inkommit senast den 30 juni.  
Har inte komplett redovisning och granskningsrapport för föregående år inlämnats inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för innevarande år. 

 
 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars efter beslut av fullmäktige. 
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  2018-03-15 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till 
Centerpartiet i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Centerpartiet i 
Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27 300 31 850 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och 
år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt 
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att 
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin 
redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att 
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Centerpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-02. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

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

 

linand001
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Beslutet expedieras till: 
Centerpartiet i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn 
d

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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  2018-03-15 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till 
Sverigedemokraterna i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 5 (6) 22 750 27 300 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och 
år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Enligt KL § 30 ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna för 
det. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. Vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt 
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att 
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin 
redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att 
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Sverigedemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-01-08. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 
 
2016-03-01 meddelade Länsstyrelsen att ny ledamot ej kunde utses efter att en 
fullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna avsagt sig sitt uppdrag. 

linand001
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Sverigedemokraterna har då fem av sex mandat tillsatta. Enligt Regler för 
kommunalt partistöd ska endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
beaktas. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

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

 
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Sverigedemokraterna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn 
d

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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