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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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  2017-09-13 Dnr: KS 2017-261
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Catarina Ross 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 
Anna Josefsson 

Kommunstyrelsen delårsbokslut augusti 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med verksamheternas 
effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 

Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delårsbokslut för andra tertialet är uppdelad per sektor där 
verksamheterna separat redovisar ekonomisk sammanställning med årsprognos 
samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning.  
 
Utfallet för investeringar jan-aug uppgår till 35,89 mnkr. Årsprognosen är att 57,74 
mnkr av den totala investeringsramen på 59,0 mnkr kommer förbrukas. 

 
Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till +10,64 mnkr och årsprognosen 
visar på ett positivt resultat om +5,09 mnkr.  

 
Resultat 
Resultatet för kommunstyrelsen landar på mnkr +10,64 per augusti månad. En 
förbättring med 2,07 mnkr i jämförelse med delårsbokslut april. Prognosen för 
året är nedjusterad med -1,34 mnkr från delåret per april och beräknas till 
+5,09 mnkr.  
 
Nettokostnaden har ökat från 350,29 mnkr (år 2016) till 367,39 mnkr (år 
2017) en ökning med 17,10 mnkr. Sektor Omsorg står för den största 
nettokostnadsavvikelsen med 16,29 mnkr. Orsaken är att intäkter från 
Migrationsverket minskat med -20,26 mnkr i jämförelse med samma period 
föregående år. Kostnaderna har minskat med 3,98 mnkr. Individ och 
familjeomsorgen inte har lyckat sänka sina kostnader för att få budget i 
balans. 
 
Då kostnaderna inte sänkts i samma takt som intäkterna är det därför 
väsentligt att fortsätta genomföra de åtgärder som är beslutade för att hålla 
ekonomin i balans. 
 
Investering 
Av det totala investeringsanslaget på 59,00 mnkr har det utnyttjats 35,89 mnkr 
under perioden. Prognosen beräknas till att 57,74 mnkr kommer förbrukas. Förvärv 
av Munkedals Utvecklingscentrum har skett utanför investeringsbudget om 28 mnkr. 
Totalt sett inom beviljad investeringsbudget. 
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Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Totalt har 29 resultatmål (delmål) antagits för 2016-2017. För 2017 
visar resultatmålen på en varierad måluppfyllelse. En överhängande del av målen är 
delvis uppfyllda. Åtta av målen uppfylls inte alls.  

 
Viktiga händelser  
Implementering av ny resursfördelningsmodell pågår i årets budgetprocess. Ny 
inköpsmodell med ett antal utbildningstillfällen under året. Med start slutet av maj. 
Rekrytering av kommunikatör samt näringslivsutvecklare har slutförts. Under året 
har ekonomienheten haft hög personalrörlighet på tre befattningar (ekonom, 
redovisningsekonom samt ekonomichef). Administrativa enheten pågår arbete med 
den nya hemsidan som har publicerats under juni. 

Arbetena med 28 nya tomter på Tegelverket har påbörjats. Uppstart av projektet 
måltidspedagogik inom förskolan är gjort under juni månad och fortlöper. 
Samarbetet inom mat och miljö tillsammans med våra samverkanskommuner Lysekil 
och Sotenäs utvecklas.  

Upphandling av skolskjuts inför ny avtalsperiod från och med hösten 2018 är klar. 
Munkedals utvecklingscentrum invigdes den 22 april. Under perioden har "Vision 
Dingle" utvecklats efter hand enligt upprättade planer. Kunskapens Hus har ingått i 
två olika projekt som har anknytning kring integration. Nya rektorer har anställts i 
Svarteborg och Hedekas samt ny förskolechef för Önnebacka. Tv förskoleavdelningar 
har upprättats, en i Dingle och en i centrala Munkedal.  
 
Ifo har under året haft stor personalomsättning. Allégårdens ombyggnad planeras. 
Sammanslagning av hemtjänsten i Dingle och Hällevadsholm förbereds. Ett HVB-
hem har lagts ner då underlaget drastiskt förändrats. Migrationsverkets förändrade 
ersättningsvillkor påverkar sektorns prognoser kraftigt. Sektorn har svårt att möta 
upp mot de förändrade intäkterna. 

Utmaningar framåt 
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans. 
Fortsätta arbetet med åtgärdsplan och genomförande av de strategiska beslut som 
fattats avseende äldreomsorg. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Verksamhetens nettokostnader ökar för året.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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Kommunledningskontor 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledningskontoret består av kommunchef med en stab bestående av 

personalenhet, ekonomienhet och en administrativ enhet. Här hanteras EU-projekt, 

marknadsförings- och värdskapsfrågor styr- och ledningsfrågor samt 

näringslivsutveckling. 

Personal ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, 

samverkan, jämställdhet och framtida personalförsörjningsfrågor. Lag och 

avtalsfrågor, förhandlingar samt råd och stöd till chefer inom personalområdet. 

Enheten arbetar med förebyggande insatser för att minska ohälsotalen och arbetar 

konsultativt i rehabiliteringsärenden. Bemanningsenheten är sedan årsskiftet 

placerad under personalenheten och bemannar timvikarier inom delar av 

kommunens verksamheter. 

Ekonomienheten handhar ekonomisk service till nämnder, styrelser och 

förvaltningar. Detta innefattar bl. a hantering av leverantörs- och kundfakturor, 

kravhantering, bokföringsorder samt rådgivning i ekonomifrågor till 

verksamheterna. En stor del av verksamheten är den s.k. Centrala 

ekonomihanteringen som innebär ansvar för bl. a budget, bokslut, ekonomisk 

uppföljning, finansfrågor, ekonomistyrningsfrågor och ekonomiska utredningar. 

Inom ekonomienheten finns också ett övergripande ansvar för kommunens 

upphandlings- och inköpsfrågor samt utvecklingsfrågor av ekonomiadministrativ 

art. 

Administrativa enheten ansvarar för den administrativa verksamheten kring 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd. Detta innebär bl. a 

sekreterarservice, post- och diariehantering, arkivvård, råd och stöd till andra, 

utrednings- och beredningsarbete, kommunrättsliga och civilrättsliga frågor m.m. 

Ansvaret för kommunens medborgarcentrum, folkhälsa och kommunikationsfrågor 

ligger även här. 

Viktiga händelser 

Rekrytering av kommunikatör samt näringslivsutvecklare har slutförts. 

Under året har ekonomienheten haft hög personalrörlighet på tre befattningar 

(ekonom, redovisningsekonom samt ekonomichef). Personalrörlighet på enheten 

innebär fokus på rekrytering samt att projekt stannar av eller helt skjuts på 

framtiden. Implementering av ny resursfördelningsmodell pågår i årets 

budgetprocess. Uppdatering av regler kring investeringar har skjutits på framtiden. 

Ny inköpsmodell med ett antal utbildningstillfällen under året. Med start slutet av 

maj. 

På administrativa enheten pågår arbete med den nya hemsidan som har publicerats 

under juni. Det pågår just nu ett omfattande arbete med att kvalitetssäkra och 

utveckla innehållet på hemsidan. Under augusti har kommunikatören börjat sitt 

arbete i kommunen. 
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Ekonomi 

 

Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) 

 

Per. utfall 
Jan - Aug 

2017 
Bud 

2017 

Periodens 

resultat 
Jan - Aug 

2017 
Bud helår 

2017 

Periodens 

resultat 
Jan - Aug 

2016 

Verksamhetens intäkter 11.94 2.50 9.44 3.75 7.88 

Verksamhetens kostnader -36.45 -35.89 -0.57 -53.92 -1.57 

Nettokostnader -24.51 -33.38 8.87 -50.16 6.31 

Kommunbidrag 35.54 35.54 0.00 51.97 0.00 

Resultat efter kommunbidrag 11.03 2.15 8.87 1.80 6.31 

Kapitalkostnader -2.41 -1.20 -1.21 -1.80 -0.79 

Årets resultat 8.61 0.95 7.66 -0.00 5.52 

 

Ökade intäkter jämfört med föregående år framförallt avseende statsbidrag samt 

också försäljning av fordon. Kostnaderna har ökat med ca 2,4%. 

Sammanställning av Kommunledningskontorets verksamheter (mnkr) 

 

 Periodens 

resultat 

Aug 

2017 
Årsprognos 

2017 

KOMMUNCHEF 6.02 8.00 

PERSONALENHETEN -0.31 -0.55 

EKONOMIENHETEN 0.89 0.60 

BILVÅRDSENHETEN 0.00  

ADMINISTRATIVA ENHETEN 1.06 0.25 

Summa 1-16Kommunlednin 

gskontor 
7.66 8.30 

 

Överskottet ökar något för kommunledningskontoret ökar något från 7,4 mnkr till 

en ny prognos på +8,3 mnkr. 

Kommunchefen räknar med ett överskott på 8,0 mnkr. Resultatet beror i hög grad 

på förfogande post samt överskott enligt åtgärdsplan. Dessa poster tillsammans 

uppgår till +7,2 mnkr (5,0 mnkr resp 2,2 mnkr). I övrigt underskott på politisk 

verksamhet -0,4 mnkr. Näringsliv +0,2 mnkr pga personalomsättning. Miljö +0,4 

mnkr, räddningstjänst +0,2 övriga poster +0,2 mnkr. 
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Personalenheten visar ett positivt resultat mot budget, vilket beror på fortsatt lägre 

kostnader för företagshälsovården. Ca 200 tkr kommer att användas till förlängd 

vikariatsanställning året ut, med uppdrag inom arbetsmiljöområdet, bl a stöd till 

chefer inom sektor omsorg och arbetet kommande samarbetsprogram med 

företagshälsovården kring att förebygga och sänka sjukfrånvaron. Årsprognosen 

beräknas till ca 100 tkr plus. 

Bemanningsenheten Negativ avvikelse beror på personalkostnader. Timvikarier till 

ett belopp på 88 000 ligger fel ansvar och ska läggas ut på de verksamheter som 

timvikarierna varit bokade på. Detta fel har legat under hela året och det går åt 

mycket tid till att gå igenom samma fel varje månad och se till så det läggs rätt. 

Det måste finna ett bättre sätt att arbeta. Från januari till sista augusti har jag haft 

en utökad tjänst som ej är budgeterad. Den upphörde sista augusti. Jag vet 

fortfarande inte hur de övriga verksamheter som kost & städ ska finansiera det 

arbete vi utför för dom. Underskottet har ökat med 137 000 från juli till augusti. Då 

ligger personal fel med 88 000 kr, vi har under denna månad betalat 53 000 för 

datorer 5 000 för proto och sedan kommer anknytningsavgiften. 

Ekonomienheten har under året haft personalomsättning vilket innebär överskott 

på personalkostnader men samtidigt också att vissa processer stannas av något. 

Enheten räknar med ett överskott på 0,2 mnkr. Bilvårdsenheten har ökade 

kostnader för leasingavgifter men räknar med ett överskott om ca 0,4 mnkr. Det 

beror på införande av alkolås är något försenat. 

Administrativa enheten visar just nu ett plusresultat. Tidigare redovisat underskott 

har hämtats hem genom att underlag för interndebitering av tele och data har 

erhållits och interndebiterats. Vidare har kostnader för posthantering kartlagts och 

fördelats. Det har samtidigt tillkommit kostnader som inte är budgeterade. Det är 

bl a kostnader för support och underhåll av diariesystemet samt startkostnader för 

det inom Fyrbodal gemensamt upphandlade systemet för e-arkiv. Det finns också 

en eftersläpning i Regionens ersättning för folkhälsoarbetet, vilket gör att området 

för tillfället redovisar ett underskott. 
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Investeringsuppföljning 

 Per. 

utfall 

Jan - 

Aug 

2017 

Årsbudge

t 

201

7 
Tilläggsbu 

dget 2017 

Budget 

tot 

2017 

Återstå

r 

Jan - 

Aug 

2017 

Progn

os 

årsförb

ruk 

ning 

1003 UTBYTE PC / SKRIVARE 1.52 1.30 0.06 1.36 -0.16 1.52 

1005 UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0.08 0.50 0.60 1.10 1.02 0.30 

1082 NÄTVERKSKOMP O 

DATASERV 
0.02 0.25 0.16 0.41 0.39 0.41 

1284 METAKATALOG   0.20 0.20 0.20 0.20 

1299 Fibernät -0.65    0.65  

1304 Konst i offentlig miljö   0.12 0.12 0.12 0.12 

1315 Nytt 

eHandelssys/ek.sys. 
0.09 1.00  1.00 0.91 0.20 

Summa Alla projekt 1.06 3.05 1.14 4.19 3.13 2.75 

 

Investeringsposten utbyte av PC/skrivare beräknas gå med underskott 2017. Det 

beror på att inköp av elevdatorer till alla åk 7 ht-17 har belastat kontot med ca 115 

datorer. Ett inköpsstopp av nya datorer till administrationen har införts. Vid behov 

av utbyte av dator finns ett mindre lager av datorer som ska användas. 

Fortsatt implementering av moduler i hypergene, för året handlar det om 

befolkning och nyckeltalsmodul. Under hösten kommer ev budgetmodul. Under 

hösten sker uppgradering av ek. systemet. 

Årsprognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas avseende 

konst i offentlig miljö. 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

Bemanningsenheten En rekryterare har slutat 31 augusti och jag tillsätter inte den 

tjänsten. Vi rekryterar för städ än så länge men vet fortfarande inte hur det ska 

finansieras. Vi får 3 kommunbidrag till bemanningen för att täcka upp kostnader för 

rekryterare. 

I övrigt följs åtgärdsplanen med överskott på 2,2 mnkr vilket är 0,4 mnkr bättre än 

beräknat. 
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 

 2015 

Jan - Aug 

 2016 

Jan - Aug 

 2017 

Bidrag -2.79 -0.64 -1.19 

Köp av huvudverksamhet -11.75 -11.66 -12.29 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -16.24 -16.30 -15.28 

Lokal- och markhyror -0.01 -0.45 -0.16 

Bränsle, energi, vatten -0.12 -0.03  

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -0.74 -0.61 -0.39 

Konsultkostnader -0.30 -0.05 -0.25 

Kapitalkostnader -1.35 -2.13 -2.41 

Övriga kostnader -8.87 -6.03 -6.89 

Summa Kostnadsutveckling -42.16 -37.90 -38.85 

 

Kostnaderna ökar med 2,4 %. Det rör i huvudsak övriga kostnader men också till 

del kapitalkostnader pga aktivering av uppföljningssystemet. 

Intäktsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 

 2015 

Jan - Aug 

 2016 

Jan - Aug 

 2017 

Externa intäkter 4.18 2.74 3.24 

- Taxor och avgifter 0.09  0.00 

- Bidrag 2.35 1.85 2.35 

- Övriga intäkter 1.74 0.89 0.90 

Interna intäkter 7.56 7.42 8.70 

Kommunbidrag 32.47 33.31 35.54 

Summa intäktsutveckling 44.21 43.48 47.48 

 

Interna intäkter ökar mycket tack vare ökat antal datorer samt för bilvårdsenheten 

avseende fler leasingbilar samt ökat antal nya bilar. Viss ökning har också skett på 

bidrag framförallt i samband med statsbidrag från Länsstyrelsen för projektet 

Attraktiva Munkedal. 
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Måluppfyllelse 

 

Resultatmål KLK: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala beslut. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Ett förslag till handlingsplan för implementering av Barnkonventionen är klar och ska 

behandlas politiskt under hösten 2017. Planen avser perioden 2018-2019. Handlingsplanen innehåller 

åtgärder och processer på olika nivåer i kommunen, däribland strukturer för analys och 

konsekvensbeskrivning inför beslut. Arbetet med att ta fram handlingsplanen har föregåtts av en 

kartläggning om kommunens befintliga arbete och förutsättningar när det gäller Barnkonventionen. Det 

förberedande arbetet har varit viktigt för att kommunen ska ha rätt riktning i arbetet med att 

implementera Barnkonventionen och för att avgöra vilka verktyg kommunen ska använda i 

implementeringen. För att inte föregå handlingsplanen har inga analysverktyg implementerats ännu, 

utan det kommer att ske snarast efter att handlingsplanen är antagen. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Andel beslut där barnchecklista beaktas 0,00% 100.00% 

2017Andel beslut där barnkonsekvensanalys har använts (utifrån 

barnchecklistan) 0,00% 
100.00% 

 

 
Resultatmål KLK: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala 

processer. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Endast 16 % av tjänsteskrivelserna hittills under året innehåller en 

konsekvensbeskrivning av 
folkhälsoperspektivet. För att folkhälsa ska kunna beaktas i beslut måste konsekvensbeskrivningarna 

utvecklas i både mängd och kvalitet. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av folkhälsoperspektivet i 

tjänsteskrivelser 
16 % 

100.00% 
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Resultatmål SB: Hållbar livsstil 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

 

  Utfall 

2017 
Mål 2017 

Genomföra inventering av farliga kemikalier och prodkukter som kan skada 

miljön och hälsa 
0 

 

1 

Genomföra inventering av källsortering 1  1 

 
Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Inventering av kommunens fordon pågår. 

 

  Utfall 

2017 
Mål 2017 

Inventering av energianvändningen från kommunens egna transporter 0  1 

Inventering av andelen energi (el och bränsle) som kommunen konsumerar för 

transporter som kommer från förnyelsebara källor 
0 

 

1 

 

Resultatmål KLK: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som 

attraktivt besöksmål 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Någon plan är inte framtagen. Arbete pågår men till följd av personalförändring så har 

arbetet avstannat. 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Färdigställa handlingsplan "Attraktivt besöksmål Munkedal" klart 2017 0 1 
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Resultatmål KLK: Utveckla servicekontorets verksamhet 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Någon egentlig utvärdering av medborgarcentrum finns inte i nuläget. Det är däremot en 

fortgående process att se över verksamheten. Det görs dels fortlöpande genom avstämningar, men 

också genom diskussioner om utveckling av kommunala processer i olika projekt. I det här fallet är 

deltagande i projektet Förenkla helt enkelt vägledande för utveckling av medborgarens och företagets 

kontakter och upplevelse av bemötande. Målsättningen är att medborgarcentrum ska vara första linjen 

mot allmänheten och kunna svara på de flesta frekvensfrågorna. Bedömningen är att både kvalitet och 

effektivitet kan öka genom att medborgarcentrums uppdrag renodlas mot medborgarkontakter. 

Möjlighet till deltagande i projekt, nätverk, utbildning och allmän omvärldsspaning är viktiga faktorer för 

bra verksamhet. Under 2017 har hittills deltagande skett vid HLR-utbildning. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Utvärdering av servicekontorets verksamhet under 2017 0 1 

Utbildningstillfällen för servicekontorets personal 0 1 

 

Resultatmål KLK: Utveckla och stärka lokala näringslivet 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Under arbete men till följd av personalförändringar har arbetet stannat upp under första 

tertialet. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Påbörjat genomförande av handlingsplan kopplad till näringslivsstrategin och 

budgetaslag 2017 
0 

1 

 

Resultatmål KLK: Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals 

kommun 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Minskad  

 

Kommentar: Under arbete men till följd av personalförändringar har arbetet stannat upp under första 

tertialet. 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Påbörjat genomförandet av handlingsplan kopplad till landsbygdsstrategi och 

budgetanslag 2017 
0 

1 
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Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Arbetsgruppen för upphandling i projektet Stärkt lokal attraktionskraft har träffats vid två 

tillfällen. Mötena har bland annat resulterat i en samsyn och en ambition i kommande 

livsmedelsupphandlingar som tar mer hänsyn till när/regionalt/svensk producerade råvaror. Upphandling 

av livsmedel görs idag i samverkan med sex andra kommuner i närområdet. Ett första steg i att 

förändra i livsmedelsupphandlingen skulle kunna vara att införa kompletteringsköp i närliggande butik. 

Arbetet med den nya upphandlingslagstiftningen följs med intresse för hur denna kan komma att 

förändra möjligheterna i kommande upphandlingar. Idag har kommunerna i norra Bohuslän ett 

samarbete kring upphandlingen. Nästa steg för Munkedals kommun blir att påbörja den lokala processen 

för en ny upphandlingspolicy, där varje kommun har möjlighet att ta egna inriktningsbeslut. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Reviderad upphandlingspolicy alt. framtagande av upphandlingsstrategi för 

innovativ upphandling 
0 

1 

 

Resultatmål KLK: Minska droganvändningen 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Målet att minska droganvändningen är delvis uppfyllt då andelen tobakskonsumenter är 

relativt låg. Däremot har trivseln i skolan minskat. Drogvaneundersökning 2016 visar att 72 % av 

eleverna i åk. 9 i Munkedal trivs ganska eller mycket bra i skolan. Det är en försämring av resultaten 

från 2013 då 77 % angav att de trivdes ganska eller mycket bra. I 
Drogvaneundersökning 2016 finns ingen indikator på andel tobaksfria elever i åk. 9. Separata frågor om 

rökning och snusning ställs istället. 6 % av eleverna i åk. 9 röker, vilket innebär att 94 % av eleverna 

inte gör det. 10 % av eleverna i åk. 9 snusar, vilket innebär att 90 % av eleverna inte gör det. 

Eventuella elever som både röker och snusar finns representerade i båda indikatorerna, vilket gör att 

ingen slutsats kan dras om den totala andelen tobaksfria elever. Andelen tobaksbrukande elever ligger 

dock så pass lågt att målet kan anses uppfyllt. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. 72.00%  

Andel tobaksfria elever i åk 9 94 %  

 

Framtid 

På personalenheten pågår arbete i samarbete med företagshälsovården, Avonova, 

att ta fram ett aktiveringsprogram för anställda som är i riskzon för sjukskrivning 

och ska utgå ifrån följande nyckelord: "Hållbart arbetsliv, hälsofrämjande 

arbetsplats, individanpassade insatser med målsättningar om ökat frisktal, ökad vi-

känsla samt genom bättre hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen kunna höja 

kvaliteten i verksamheten." Kursen beräknas kunna sjösättas i oktober/november. 

En tvärsektoriell arbetsgrupp kommer att sättas samman för framtagning av 
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handlingsplan/kompetensförsörjningsplan för "Attraktiv arbetsgivare". I denna 

kommer bl a lönebildning, arbetsmiljö, rekryteringsstrategier, kartläggning av 

kompetenser ingå. Kommunen kommer att behöva rekrytera många nya 

medarbetare de närmaste åren och för att kunna fortsätta att leverera 

välfärdstjänster av bästa kvalitet måste kommunen få de mest kompetenta 

medarbetarna att stanna kvar och de unga duktiga att söka sig till Munkedal. Det 

rör sig om allt från lärare, undersköterskor, sjukgymnaster, ingenjörer till 

ekonomer, samhällsplanerare och socialsekreterare. Ett starkt 

arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare när 80- och 90-talisterna kommer in på 

arbetsmarknaden. Den nya generationen har sannolikt andra förväntningar än den 

som lämnar. Därför ökar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare, att möta 

de unga på deras arenor och presentera bra information om utbildningar, arbets- 

och karriärmöjligheter för den framtida arbetskraften. Utredning pågår om att 

organisatorisk flytta Bemanningsenheten från kommunchefen till Personalenheten, 

vilket i så fall träder i kraft 1 jan 2018. Personal- och bemanning skulle då kunna 

samverka kring bemanningsfrågor för att stärka förutsättningar för arbetet med 

strategisk kompetensförsörjning. Exempel på samordnande uppdrag kan vara 

praktiksamordning, organisera återkommande utbildningsinsatser och 

rekryteringsmässor, delaktighet i arbetet med att marknadsföra jobben i Munkedals 

kommun samt utveckla och förbättra introduktionsprogram för nyanställda. 

För ekonomienheten handlar det om att fortsätta implementering av ny 

resursfördelningsmodell samt se över budgetprocessen. I samband med övergång 

till K3 redovisning införs nya regler kring investeringar. Detta kräver fortsatt arbete 

i kommande budgetarbete. Ny inköpsmodell sätts under året vilket ställer krav på 

enhetens arbete framöver - bl a avseende utbildningar och information. 

Administrativa enheten står inför flera utmaningar inom en snar framtid. Det är allt 

ifrån utveckling av rutinerna inom elektronisk ärendehantering, införande av e-

arkiv, utveckling av medborgarcentrums verksamhet, val 2018 samt anpassning av 

organisation utifrån en förväntad förändring av den politiska organisationen 

Övrig uppföljning 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

Personalenheten kommer att samordna fysisk skyddsrond i oktober för 

kommunhuset Forum. Enkät organisatorisk/social arbetsmiljö innehållande 

organisation, arbetsklimat, arbetsbelastning, ledning, förväntningar, 

kompetensutveckling och helhet, kommer att genomföras på APT i september. 

Personalenheten kommer även att samordna dessa enkäter per sektor och 

kommunövergripande för att analysera den organisatoriska/sociala arbetsmiljön 

enligt den nya föreskriften. Uppföljning och kartläggning av samtliga enheters 

sjukfrånvaro genomförs enligt rutin om två uppföljningar per år. Enkät om 

genomförda skyddsronder samt rutin för sjukskrivning har i början av sept skickats 

till samtliga chefer och kommer att analyseras och redovisas i internkontrollen för 

2017. 

 

Bemanningsenheten Vi har gjort Allmän skyddsrond och psykosocial arbetsmiljö. Vi 

har problem att komma in genom grindarna när vi börjar arbeta tidigt på morgonen 

vintertid. Detta är skickat till fastighet. Väntar på återkoppling. 
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För ekonomienheten är detta en fråga som diskuteras kontinuerligt på apt. 

Samtliga medarbetares fysiska arbetsmiljö har setts över. 

Administrativa enheten är arbetsmiljön är ett stående inslag vid APT-möten. Den 

psyko-sociala arbetsmiljön kommer att kartläggas via en medarbetarenkät under 

hösten, liksom att skyddsrond kommer att genomföras. 

Ohälsa 

 

 

Utfall Augusti 

2016 

Utfall Augusti 

2017 

Sjukfrånvaro kommunalt 

anställda totalt, (%) 
7.25% 10.25% 

 

Personalenhetens statistik för sjukfrånvaro är fortsatt mycket lågt. Utfall aug 2017: 

1,27 %. (aug 2016: 0,46 %.) Bemanningsenheten I poolen har jag två personer 

som är långtidssjukskrivna. De som har korttidsfrånvaro är uppbokade på 

rehabutredningar. Timanställda har en del korttidsfrånvaro där jag har skickat ut till 

respektive enhet att se över och prata med de personer det gäller. 

Ekonomienhetens sjukfrånvaro sjunker vilket beror på att flera personer med 

mycket lång sjukskrivning har avslutat anställning. Frånvaron i övrigt har i 

huvudsak inte varit relaterad till arbetet. 

För administrativa enheten har den högre sjukfrånvaron under 2017 varit beroende 

på en långtidssjukskriven medarbetare. Sjukskrivningsperioden har varat från 

slutet av oktober 2016 till slutet av mars. Därefter har arbetsträning pågått med 

begränsad tjänstgöring under tiden april och maj. Från slutet av maj till idag 

medarbetaren i etappvis ökad tjänstgöring, för närvarande 50%. Medarbetarens 

uppdrag har avgränsats och regelbundna uppföljningssamtal genomförs där 

pågående uppdrag och prioriteringar diskuteras. 

Jämställdhet 

Kontoret har en ojämn könsfördelning. Hänsyn till jämställdhet tas i bl a vid 

nyrekrytering. Av kontorets tillsvidareanställda är endast 7 av 61 anställda män. 

Medarbetare personalstruktur 

Antalet visstidsanställda ökar markant från 35 till 195. Detta beror på övertagande 

av bemanningsenheten från sektor Omsorg. Tillsvidareanställda ökar också i 

samband med det från 52 till 61. 

Intern kontroll 

Arbetet löper på med årets kontroller. Planer med vilka kontroller som ska 

genomföras under 2018 är påbörjade. 

För personalenheten har enkät om genomförda skyddsronder samt rutin för 

sjukskrivning i början av september skickats till samtliga chefer och kommer att 

analyseras och redovisas i internkontrollen för 2017. På administrativa enheten har 

två av enhetens fyra kontrollområden avklarats; webben och uppdaterad 

dokumenthanteringsplan. 
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Samhällsbyggnad 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda KS och en servar 

Byggnadsnämnden. 

Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler 

med god service och kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av 

grönytor inom bostadsområden, på kommunens fastigheter samt skötsel av 

kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning av 

egna vägar, offentlig belysning, bidrag till enskilda vägar, trafikfrågor och 

kartfrågor hanteras inom gata/mark. Kostenheten svarar för matlagning i 

kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg. Städenheten svarar för 

lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Tekniska enheten ansvarar för 

administration av energirådgivning med mera. 

Viktiga händelser 

Uppstart av projektet måltidspedagogik inom förskolan är gjort under juni månad 

och fortlöper. Samarbetet inom mat och miljö tillsammans med våra 

samverkanskommuner Lysekil och Sotenäs utvecklas. Förberedelser inför nya 

lagkrav inom vård och omsorgens nutrition genomförs tillsammans med vår MAS. 

Bemanningsenheten skaffar korttidsvikarier vid behov inom kost och städ. Totalt 6 

st lokalvårdare är nu yrkescertifierade. Ny enhetschef inom städenheten börjar 

under hösten. 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 
Per. utfall 
Jan - Aug 
2017 Bud 2017 

Periodens 
resultat 
Jan - Aug 
2017 

Bud helår 
2017 

Periodens 
resultat 
Jan - Aug 
2016 

Verksamhetens intäkter 14.50 8.35 6.15 12.53 2.38 

Verksamhetens kostnader -59.54 -59.63 0.09 -89.60 -0.01 

Nettokostnader -45.04 -51.28 6.24 -77.07 2.37 

Kommunbidrag 66.33 66.32 0.01 99.63 0.01 

Resultat efter kommunbidrag 21.29 15.04 6.25 22.56 2.37 

Kapitalkostnader -15.57 -15.04 -0.53 -22.56 0.50 

Årets resultat 5.72 0.00 5.72 -0.00 2.88 

 

Sektor samhällsbyggnad redovisar sammantaget ett positivt utfall på 5,7 mnkr, 

vilket är en ökning på ca 2,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. Den 

tidigare anställda personalen från kommunkoncernbolaget Munkbo har vid 

årsskiftet blivit anställda av kommunen och är nu placerade inom sektorn. Dessa 

personalkostnader är ej budgeterade för någon enhet. En avräkning mellan Munkbo 

och kommunen sker vid varje tertial där dessa kostnader vidarefaktureras, vilket är 

en förklaring till de ökade intäkterna i år för sektorn. Intäkterna ligger generellt 

högre jämfört mot budget för samtliga enheter inom sektorn, där fastighet- samt 
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tekniska enheten sticker ut då ovannämnda personalkostnader vidarefakturerats 

Munkbo, samt nerlagda kostnader för Dilab har fakturerats Dilab. Utökade 

verksamheter på Munkedals Utvecklingscentrum genererar högre intäkter för flera 

enheter inom sektorn, men främst för fastighet- samt kostenheten. 

Sektorns totala kostnader ligger trots ökade personalkostnader relativt i nivå med 

budget, vilket bedöms bero på lägre kostnader jämfört med budget för framför allt 

fastighetsunderhåll, vilket är en följd av överklagande av ramavtal gällande bygg 

och måleri som har lett till att underhållsarbete på fastigheterna inte blivit utförda i 

planerat utsträckning. Övriga driftkostnader som är lägre än budgeterat är 

bostadsanpassning, el- samt nätavgifter. 

 

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr) 

 Periodens 
resultat 
Aug 2017 

Årsprognos 
2017 

GATA- OCH MARKENHETEN 0.64 0.50 

TEKNISKA ENHETEN 0.03 0.10 

FASTIGHETSENHETEN 5.26 0.50 

PARK OCH SKOG -0.21 0.10 

KOSTENHETEN -0.19 -0.25 

STÄDENHETEN 0.19 0.12 

Summa 18 Sektor 
Samhällsbyggnad 5.72 1.07 

 

Gata och mark redovisar ett överskott om ca 0,600 mnkr till följd av lägre 

driftkostnader mot budgeterat för framför bostadsanpassning samt gatuunderhåll. 

Dessa kostnader förväntas dock öka under hösten. Årsprognosen sätts till +0,500 

mnkr till följd av ökade skogsintäkter samt ökade intäkter inom kartverksamheten. 

Tekniska enheten redovisar ett positivt resultat. Årets ökade intäkter avser främst 

vidarefakturering av nerlagda konsultkostnader för Dilab samt vidarefakturering av 

personalkostnader Munkbo. Föregående år erhölls intäkter från Sotenäs Kommun 

avseende försäljning av tjänst, vilket inte skett i år. Årets ökade kostnader beror på 

ovannämnda vidarefakturerade kostnader. Årsprognosen uppskattas bli +0,100 

mnkr. 

Fastighet redovisar ett stort överskott per sista augusti vilket beror på ökade 

externa intäkter på Munkedals Utvecklingscentrum samt överklagande av ramavtal 

på bygg och måleri som lett till att underhållsåtgärder ej blivit utförda som 

planerat. Under hösten kommer arbeten att beställas utifrån förfrågan på pris, 

därför kommer underhållsbudgeten att förbrukas och årsprognosen sätts till +0,500 

mnkr. 

Park och skog redovisar ett negativt utfall för enheten som helhet, vilket främst 

beror på att budget och utfall för säsongsanställda ej är fördelade på samma 

period, varav det negativa utfallet är något missvisande. Årsprognosen sätts till 

+0,100 mnkr. 
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Intäkter till och med augusti har ej fullt ut blivit bokförda för kostenheten, vilket 

resulterar i att enheten redovisar ett underskott. Beaktar man dessa intäkter håller 

enheten budget. Dock har verksamheten på Munkedals Utvecklingscentrum 

expanderat varav ökade personalkostnader är att vänta, varav årsprognosen sätts 

till -0,250 mnkr. 

Städenheten redovisar ett positivt utfall till följd av högre intäkter p.g.a. utökad 

verksamhet för t.ex. Munkbo. Årsprognosen beräknas till +0,120 mnkr. 

Investeringsredovisning (mnkr) 

 Per. 
utfall 

Jan Aug 
2017 

Årsbudget 
2017 

Tilläggsb 
udget 
2017 Budget 

tot 2017 

Återstår 
Jan - 
Aug  
2017 

Prognos 
årsförbru

kning 

1004 FIBERANSLUTN VHT -0.04 0.10  0.10 0.14 0.10 

1048 BYTE FORDON /  
REDSKAP P&M 0.25 0.30 

 
0.30 0.05 0.26 

1074 BELÄGGN O BROARB 0.96 0.80 0.25 1.05 0.09 1.05 

1075 Beläggning Västergård 0.00  0.24 0.24 0.24 0.24 

1077 Beläggning Myrbotten   0.49 0.49 0.49 0.49 

1092 Åtg. Dingle 
Naturbrukskola 

0.28 2.00  2.00 1.72 2.00 

1097 Munkedals brandstation  15.00  15.00 15.00 0.00 

1102 Åtgärder Vässjegården  0.50  0.50 0.50 0.00 

1103 Anpassning 
äldreboende 

0.50 6.00 0.42 6.42 5.92 0.80 

1104 SPRINKLER LSS  0.50 0.36 0.86 0.86 0.00 

1105 ÄLDREBOENDE FOSS  1.00 0.50 1.50 1.50 0.20 

1106 Munkedalsskolan 
skolgård 

1.76 1.00 0.93 1.93 0.17 1.93 

1109 Tillyggn Kunskapenshus 
mm 0.94 3.00 0.91 3.91 2.97 3.91 

1123 KÖK CENTRUMSKOLAN 
OMB. 0.00 2.50 0.45 2.95 2.95 0.20 

1140 BYTE AV 
ARMAT.GATUBELYSN 0.04 0.30 0.25 0.55 0.51 0.30 

1142 HANDIKAPPANPASSN 
FAST 0.01 0.10 

 
0.10 0.09 0.10 

1163 OMBYGGNAD 
ALLÉGÅRDEN 0.00 

   
0.00 

 

1169 SÄKERHETSHÖJANDE 
ÅTGÄRDER 

 
0.40 

 
0.40 0.40 0.40 

1200 STRAT 
FASTIGHETSFÖRV 

0.00 0.30  0.30 0.30 0.00 

1204 OMB KOMMUNALA 
FASTIGHETER 

 
0.80 0.96 1.76 1.76 1.76 

1212 UTB BOSTADSOMR 0.03 0.30  0.30 0.27 0.05 
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1214 TILLBYGGNAD 
ÖNNEBACKA FSK 

0.10 
 

1.00 1.00 0.90 0.10 

1215 UTBYGGN MYRBOTTEN 0.00    0.00  

1230 BRUKSVÄGEN 
VÄGFÖRBÄTTRING 0.00 

   
0.00 

 

1233 HANDIKAPPÅTGÄRDER 
BADPLAT 0.22 0.25 

 
0.25 0.03 0.22 

1249 Köp av Dingleskolan 28.00    -28.00  

1253 HANDIKAPPÅTGÄRDER 0.00    0.00  

1256 ENGERGIÅTGÄRDER 0.24 1.00 0.24 1.24 1.00 1.24 

1259 KOMMUNAL FLYGKARTA  0.10 0.10 0.20 0.20 0.00 

1260 Inventarier 
Dingleskolan 

  1.30 1.30 1.30 1.00 

1269 UTB BOSTADSOMR 
TEGELVERK 0.42 1.00 

 
1.00 0.58 1.00 

1270 GC-BRO 
BRUKSVÄGEN/ÄL 
VEN 

 

1.00 

 

1.00 1.00 1.00 

1273 
SAMHÄLLSFÖRBÄTTRAND 
E ÅTG 0.07 0.50 0.42 0.92 0.85 0.92 

1282 Kök ombyggnad 
Kungshöjden 0.09 2.35 

 
2.35 2.26 0.30 

1300 P-PLATSER M. 
CENTRUM 

0.22    -0.22  

1308 Möevägen GC o 
Vägförb. 

0.00    0.00  

1313 Kost 10 år 0.11 0.30  0.30 0.19 0.30 

1316 Städ allmänt 0.08 0.20  0.20 0.12 0.20 

Summa Alla projekt 34.29 41.60 8.82 50.42 16.13 20.07 

 

Ombyggnation brandstationen har avbrutits av Regionen. Kök Centrumskolan 

avvaktar beslut om projektering. Ombyggnad Vässjegården ej aktuell till följd av 

nerläggningsbeslut. Ombyggnad Allégården påbörjas våren 2018. Kungshöjdens 

kök pågår projektering och byggstart planeras vid årsskiftet. I övrigt förväntas 

investeringsbudgeten förbrukas. Förvärv av Munkedals Utvecklingscentrum har 

skett utanför investeringsbudget om 28,0 mnkr. Totalt sett inom beviljad 

investeringsbudget. 

 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

Kostenheten redovisar en negativ årsprognos till följd av utökade verksamheter 

inom Munkedals Utvecklingscentrum. För att enheten skall kunna täcka efterfrågan 

krävs en utökning av personalstyrkan. Ett äskande om utökad budget kommer att 

lämnas in till KS för beslut i oktober. 
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
 2015 

Jan - Aug 
 2016 

Jan - Aug 
 2017 

Bidrag -1.97 -1.73 -1.65 

Köp av huvudverksamhet 0.00 -0.31 -0.14 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -21.21 -22.45 -29.39 

Lokal- och markhyror -5.98 -6.60 -6.26 

Bränsle, energi, vatten -6.38 -6.72 -7.59 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -4.54 -5.02 -5.81 

Konsultkostnader -0.20 -0.37 -0.37 

Kapitalkostnader -15.92 -15.05 -15.57 

Övriga kostnader -8.75 -7.59 -8.26 

Summa Kostnadsutveckling -64.95 -65.83 -75.05 
 

Ökade personalkostnader beror främst av att personal från Munkbo sedan årsskiftet 

är anställda i kommunen. Utökning av personalstyrka har även skett för kost- samt 

städ enheten i samband med övertagandet av verksamhet inom Munkedals 

Utvecklingscentrum. Ökade driftkostnader såsom bränsle, energi och vatten samt 

förbrukningsinventarier i samband med köp av Munkedals Utvecklingscentrum som 

skedde i februari i år. 

 

Intäktsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
 2015 

Jan - Aug 
 2016 

Jan - Aug 
 2017 

Externa intäkter 5.87 6.25 10.51 

- Taxor och avgifter 0.24 0.02 0.24 

- Bidrag 1.90 1.74 1.29 

- Övriga intäkter 3.73 4.49 8.99 

Interna intäkter 1.27 2.47 3.98 

Kommunbidrag 59.29 60.00 66.33 

Summa intäktsutveckling 66.43 68.72 80.83 
 

Minskade bidrag i form av främst lönebidrag för sektorn under året till följd av 

förändring i personalstyrkan. Köp av Munkedals Utvecklingscentrum (Tidigare 

Dingle Naturbruksgymnasium) har medfört ökade intäkter för sektorn, interna och 

externa i form av framför allt hyresintäkter men det har även lett till utökade 

verksamheter för kost- och städ enheten. Vidarefakturering av personalkostnader 

till Munkbo samt vidarefakturering av nerlagda kostnader Dilab är ytterligare en 

anledning till att årets intäkter ökat jämfört med tidigare år. 
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Måluppfyllelse 

 

Resultatmål SB: Hållbar livsstil 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Inventering av kemikalier är genomförd inom sektorn och visar att kost har 61 % 

miljömärkta kemikalier, städ 63 % och Park o Skog ca 60 %. Ambitionen är att utbyte till mer 

miljövänliga produkter skall ske där det är möjligt. Ingen inventering av sortering matavfall har hittills 

skett. Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de kommunala 

verksamheterna. under 2018 ska 10 % sorteras, 25 % under 2019 och 50 % 2020. Inventering av 

källsortering är genomförd och visar på stora förbättringspotentialer. Viss källsortering sker men 

problemet är ofta logistik och kostnad för dessa tjänster. Kanske blir det enklare med nytt 

insamlingssystem. 

 

 Utfall 
2017 Mål 2017 

Genomföra inventering av farliga kemikalier och produkter som kan skada miljön 
och hälsa 1 1 

Genomföra inventering av sortering av matavfall 0 1 

Genomföra inventering av källsortering 1 1 

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

 

Resultatmål SB: Biologisk mångfald 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: En översiktlig inventering av de kommunala parkgrönytan har utförts, vilket visar på att 

ca 70 % av de totala ytorna utgörs av ängsmark. Ängsmarken slås en gång per år, med start vid 

midsommar. 

 Utfall 
2017 

Mål 2017 

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

Ängsmark ska slås antal gånger om året 1 1 

 

Resultatmål SB: God vattenstatus 

Status: 

Delvis 

uppfyllt 

 

Trend: 

Oförändr

ad  

Kommentar: Utfall gällande resultatmålet redovisas i årsbokslutet. Uppgifterna kommer från 

Miljönämnden. 
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 Utfall 
2017 Mål 2017 

Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska minska  -1.70% 

Genomförd inventering av antal enskilda avlopp  1 

Antal fastigheter med enskilda avlopp  2 310 

 
Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. 

Status: 

Delvis 

uppfyllt 

 

Trend: 

Ökad 

 

Kommentar: Uppföljning för resultatmålet redovisas i årsbokslutet då uppföljning sker under hösten. 

 Utfall 
2017 Mål 2017 

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

 

160 

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

 

98.00% 

Inventering av energianvändningen från kommunens egna transporter  1 

Inventering av andelen energi (el och bränsle) som kommunen konsumerar 
för transporter som kommer från förnyelsebara källor 

 

1 

 

Resultatmål SB: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Ekologiska livsmedel: utvärderingen pågår, med de ekonomiska 

ramar vi har för livsmedelsinköp kan vi inte genomföra fler byten av produkter. 

Inventering pågår kring andelen inköpta närproducerade livsmedel. Modellen för 

definition av vad närproducerat antogs politiskt i juni 2017. 

 Utfall 
2017 Mål 2017 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 18,30% 15.50% 

Andelen inköpta närproducerade livsmedel (Västra Götaland) ska vara större än 
år 2016 

 
1 
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Resultatmål SB: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Arbetet pågår och redovisas vid årsbokslutet, åtgärder vidtas successivt. 

 

 Utfall 
2017 Mål 2017 

Förbättra nyttjandegraden jämfört med 2016 1=JA eller 2: Nej  1 

 

Framtid 

Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till "rätt pris" bör 

även fortsatt vara god. Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och 

ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a äldreomsorg, skola, förskola, 

stödverksamhet mm. 

Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga lösningar och kostnader. Arbetet 

med industriområden och marknadsföring av dessa fortsätter. Förhoppningen är att 

kunna locka ytterligare företag att etablera sig. 

En utökad personalstyrka inom park och skog enheten krävs då enheten har tagit 

över en del av Munkbos grönytor i Hedekas samt grönytor vid Munkedals 

Utvecklingscentrum i Dingle. Höstens fokusområde inom kostenheten är: * 

Projektering av om och nybyggnationer. * Uppstart av ny livsmedelsupphandling. * 

Uppdatering av hemsidan. * Livsmedelsberedskap - planer tas fram. Förändringar 

av städområden kan att innebära omflyttning av personal samt utökad eller 

minskad personalstyrka. 

Övriga nyckeltal 

Måltider i Kostens samtliga enheter 

Enhet Lunch 
varav 
specialkost övriga måltider kommentar 

Bruksskolan  200 35 111 fritids 

Kungsmarkskolan 655 134 154 fritids 

Dingleskolan  180 70 122 
frukost (100)  samt Ungbo internat 
(22) 

Hällevadsholms 
skola  87 5 58 fritids 

Centrumskolan  175 51 80 fritids 

Sörbygården 160 10 90 Hedekas skola 

Allégården 223 80 267   

Dinglegården 25 1 57   

Vässjegården 18 1 33   

Inspiratören fsk 80 8 76 frukost samt mellanmål 

Önnebacka fsk 121 12 133 frukost samt mellanmål 

Dingle fsk 70 16 95 frukost samt mellanmål 

Hedekas fsk 67 5 64 frukost samt mellanmål 

Kungshöjdens fsk 59 13 57 frukost samt mellanmål 

Summa antal 2120 441 1397   
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Underhåll av kommunala fastigheter 

  Utfall 170831 Utfall 160831 

Driftkostnader vht "planerat underhåll" 7,28 kr/kvm 12,74 kr/kvm 

Förvaltad yta per fastighetstekniker 8293 kvm 6017 kvm 
 

Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

Tabell över tillbud: 

 

 2016 j-a 2017 Jan-aug 

2017 

Städ 2 1 2 

Kost 16 4 12 

Fastighet 0 0 0 

Park o skog 0 3 3 

Övriga 

Samhällsbyggnad 

0 0 0 

 

Ohälsa 

 Utfall Augusti 
2016 

Utfall Augusti 
2017 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 8.00% 5.20% 

 

Sjukskrivningsstatistik För perioderna första tertialet 2016 respektive 2017 ser 

sjukstatistiken för olika grupper inom Samhällsbyggnadssektorn ut så här: 

 

  jan-april 

2016 

jan-aug 

2016 

2016 jan-april 

2017 

Jan-aug 

2017 

Fastighet  0,77 0,57 0,40 2,53 2,13 

Gata/mark  0,00 0,00 0,69 0,44 1,00 

Park o Skog 15,80 11,30 7,78 2,20 4,55 

Städ  5,69 6,12 5,41 5,18 6,33 

Kost 15,80 13,62 9,04 7,96 6,79 

Övr samhällsb  0,00 1,16 0,66 6,50 3,92 

Samhällsb tot  9,71 8,61 6,18 5,32 5,20 

Kommunen tot  8,80 8,38 8,14 8,70 8,38 

 

En stor del av sjukfrånvaron beror på icke arbetsrelaterad sjukdom, tex förkylning, 

influensa, olyckor mm. Inom Park o Skog har långtidssjukskrivningar minskat. 

Inom kost finns viss arbetsrelaterad frånvaro, tex ryggbesvär och allergi. 

Långtidssjukskrivning, både arbetsrelaterad och ej arbetsrelaterad, finns. 

Rehabåtgärder har satts in för att komma till rätta med dessa. Två av tre är åter i 

tjänst. 

Intern kontroll 

Arbetet pågår och redovisas vid årsbokslutet. 
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Barn- och utbildning 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Sektorn innefattar kommunens förskolor och skolor. Förskolor syd består av 

Önnebacka med 7 avdelningar. Förskolor centrum består av fem förskolor, 

sammanlagt 10 avdelningar varav 3 är en-avdelningar. Förskolor Norr består av tre 

förskolor, Dingle, Hedekas samt Hällevadsholms förskolor, sammanlagt 12 

avdelningar varav en i modul i anslutning till Dingle förskola. Centrala resursen 

består av följande verksamheter; Resursteamet, Familjecentral, 

Modersmålsundervisning och två olika träningsskolegrupper. Sektorn har 5 

grundskolor åk F-6 med tillhörande fritidshem, en skola 7-9, Processtekniska 

Gymnasiet som även utbildar inom vuxenutbildning, IM-programmet samt 

vuxenutbildning. Till sektorn hör även Musikskolan samt Kultur och fritid. 

Viktiga händelser 

Skolinspektionen har under perioden gjort en återföring till huvudmannen utifrån 

beslut efter tillsynen. Åtgärderna handlar om det systematiska kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå och att ett skolbibliotek måste upprättas på Kunskapens hus. 

Samtliga förelägganden är åtgärdade. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att 

befintlig skolstruktur ska behållas framöver. Förvaltningen har i samband med 

beslutet fått i uppdrag att utreda hur likvärdighet, kvalitet och ökad måluppfyllelse 

kan förbättras och sedan bibehållas. Upphandling av skolskjuts inför ny 

avtalsperiod från och med hösten 2018 är klar. Kommunen har upphandlat enbart 

skolskjuts och därigenom kan bussarnas tider anpassas på ett mer flexibelt sätt. 

Åtgärder för att hantera krissituationen på Hedekas skola har genomförts. 

Kungsmarksskolan och Kunskapens Hus har haft två större inbrott som inneburit 

stora kostnader för verksamheterna. 

I syfte att kunna rekrytera behörig personal har en del insatser genomförts under 

perioden, t ex arbetsmarknadsdagar på Högskolan Väst, rekryteringsmässor och 

mer utvecklad annonsering. 

Antal besökande ungdomar till Örekilsgården har ökat avsevärt under perioden. 

Ungdomarna ordnar ständigt nya aktiviteter. Fritidsgården har ett väl utvecklat 

samarbete med kaféet på Kungsmarksskolan. 

Munkedals utvecklingscentrum invigdes den 22 april. Dingle gymnasium AB 

startade upp med naturbruksprogrammet ht-17. Västra Götalandsregionen (VGR) 

bedriver fortsatt trädgårdsutbildning för vuxna i lokalerna. Under perioden har 

"Vision Dingle" utvecklats efter hand enligt upprättade planer. 

När det gäller Yrkesvux så söker vi medel via vårt SML-samarbete (Sotenäs, 

Munkedal, Lysekil) vilket innebär att kommunerna mer kan kraftsamla kring 

yrkesutbildningar. Kunskapens Hus har ingått i två olika projekt som har 

anknytning kring integration. Dels ett projekt tillsammans med Skolverket som 

syftar till att ta fram ett kartläggningsmaterial för att lättare kunna ta tillvara de 

nyanländas praktiska kunskaper. Det andra projektet är ett Interreg-projekt 

tillsammans med Fredrikshamn, Sotenäs och Innovatum. Syftet med projektet är 

att nyanlända ska stöttas och utbildas för att få en anställning eller starta eget. 

Projekttiden är tre år. Det har varit ett väldigt tryck på våra yrkesutbildningar och 

så även på Processtekniska som vi ser som ett bra betyg för våra utbildningar. 
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Nya rektorer inom Barn och Utbildning har anställts i Svarteborg och Hedekas. 

Sektorn har tecknat en överenskommelse med Skolverket avseende nyanländas 

lärande vilket innebär att de kommer att finansiera ett antal insatser som ska 

genomföras under tre terminer framåt. 

Familjecentralen firade 10-årsjubileum under perioden. 

Centrala resursteamet har förstärkts med 2,5 personal och ytterligare en 

anställning planeras. 

Arbetsmiljökartläggning har genomförts i Hedekas och Svarteborg. 

Munkedalsskolan har fått en ny fin skolgård. 

Sedan april månad har antalet nyanlända på Bruksskolan minskat drastiskt. Vid 

höstens skolstart var det endast 3 elever. 

Alla skolenheter startade höstterminen med behöriga lärare. 

Ny förskolechef för Önnebacka började sin anställning i början av året. Ytterligare 

två förskoleavdelningar har upprättats, en i Dingle och en i centrala Munkedal. 

Beslut togs om att erbjuda personalen i förskolorna gratis pedagogiska måltider 

fr.o.m. ht-17. Ett samarbete har påbörjats med kostenheten för att implementera 

måltidspedagogik på alla förskolor. Förskolorna startade upp terminen med en 

fortbildningsdag på alla enheterna. All personal fick information kring nya "Riktlinjer 

för mottagande av flerspråkiga" och Unikum. Förskolor Centrum arbetar med 

lärgrupper och kommer under hösten att vara delade i tre områden. 

Matematiklyftet, Flera språk i förskolan och en grupp som jobbar med samverkan 

vid en planerad flytt av förskola. Munkedal fick avslag på statsbidrag för minskade 

barngrupper. Det saknas förskolelärare främst i syd och centrum. Behörigheten är 

däremot hög på förskolorna i Svarteborg vilket påverkar stabiliteten i 

verksamheten. Unikum är implementerat och används som ett redskap i 

kvalitetsarbetet och ut till föräldrar. 

Munkedals Blåsorkester har deltagit i projektet "4 orkestrar" tillsammans med 

Uddevalla, Stenungsund och Vänersborg. Konsert genomförd i Uddevalla 2 april. 

Hela skolan sjunger genomfört i alla F-6 skolor. 
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Ekonomi 

Resultaträkning (mnkr) 

 

Per. utfall 
Jan - Aug 

2017 
Bud 

2017 

Periodens 

resultat 
Jan - Aug 

2017 
Bud helår 

2017 

Periodens 

resultat 
Jan - Aug 

2016 

Verksamhetens intäkter 43.06 125.48 17.58 38.22 7.97 

Verksamhetens kostnader -176.46 -169.20 -7.26 -253.25 -5.06 

Nettokostnader -133.40 -143.72 10.32 -215.02 2.90 

Kommunbidrag 144.57 144.50 0.07 216.20 0.01 

Resultat efter kommunbidrag 11.17 0.78 10.39 1.17 2.92 

Kapitalkostnader -0.80 -0.78 -0.02 -1.17 0.01 

Årets resultat 10.37 0.00 10.37 0.00 2.92 

 

Sektor Barn- och utbildning visar för perioden ett positivt resultat på 10,37 mnkr. 

Historiskt har periodiseringar avseende bidrag från Migrationsverket för 

asylsökande gjorts med stor försiktighet. När nu sökta bidrag utbetalas för 2015, 

2016 blir det som följd ett överskott 2017. Överskottet beror även på intäkter 

avseende statsbidrag för Lågstadiesatsningen som avsåg 2016 och påverkar 

resultatet för perioden. Förskolor har problem att rekrytera behöriga förskollärare 

vilket leder till låga personalkostnader. 

 

Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 

 2015 

Jan - Aug 

 2016 

Jan - Aug 

 2017 

Bidrag -0.76 -2.12 -2.28 

Köp av huvudverksamhet -29.12 -25.47 -30.32 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -93.74 -107.16 -121.23 

Lokal- och markhyror -0.29 -1.34 -1.15 

Bränsle, energi, vatten -0.01 -0.21 -0.18 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -1.96 -2.68 -3.26 

Konsultkostnader -0.05 -0.03 -0.25 

Kapitalkostnader -0.56 -0.60 -0.80 

Övriga kostnader -13.27 -20.55 -17.79 

Summa Kostnadsutveckling -139.76 -160.18 -177.26 

 

Kostnaderna har ökat med totalt 17,076 mnkr mellan åren 2016 - 2017 per augusti 

månad för sektor Barn och utbildning. Det är först och främst personalkostnader 

som har ökat i jämförelse med föregående år, 14,064 mnkr, 13,12 %. Bakgrunden 

är nyöppnade förskoleavdelningar, utökning av den egna kommunala 
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gymnasieverksamheten och vuxenutbildning samt utökning av personal inom 

grundskola för att möta upp behovet kring nyanlända elever. Det statliga 

lärarlönelyftet har höjt lönerna för grundskolelärarna och även löneläget i övrigt är 

hett då lärare med legitimation är mycket eftersökta i alla kommuner.  

 

Intäktsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 

 2015 

Jan - Aug 

 2016 

Jan - Aug 

 2017 

Externa intäkter 15.26 23.75 41.38 

- Taxor och avgifter 4.74 5.14 5.45 

- Bidrag 7.84 14.77 32.33 

- Övriga intäkter 2.68 3.84 3.60 

Interna intäkter 1.35 1.45 1.68 

Kommunbidrag 123.85 137.91 144.57 

Summa intäktsutveckling 140.46 163.11 187.63 

 

Intäkterna har ökat totalt med 24,522 mnkr, ca 15 %, för sektor Barn och 

utbildning mellan 2016-2017 period augusti. Den största ökningen kommer från 

externa intäkter, 17,575 mnkr, som motsvarar ca 74 % ökning i jämförelse med 

samma period föregående år. Det är framför allt bidrag från Migrationsverket för 

asylsökande som tidigare varit eftersläpande som nu kommit ikapp med 

utbetalningar. Även riktade insatser beviljade av Skolverket har ökat. 

Kommunbidraget har ökat med 4,8 % i jämförelse med föregående år, 6,661 mnkr.  

 

Barn- och utbildnings verksamhetsområden (mnkr) 

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017 

Barn och Utbildning 
Utfall 
helår 

Utfall  
helår 

Utfall 
per aug 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Diff 
Budget 

  (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (Mnkr) 
 vs 

Utfall 

Barnomsorg 40,1 45,0 34,04 53,80 52,58 1,22 

Grundskolan 78,4 83,7 52,24 84,65 82,32 2,33 

Särskolan 11,7 11,0 7,90 11,06 11,66 -0,6 

Gymnasieskola 41,2 41,5 24,42 44,46 40,16 4,3 

Vuxenutbildning 4,2 6,0 4,24 5,67 6,47 -0,8 

Bibliotek-fritid-kultur 3,3 12,1 8,34 12,23 12,81 -0,58 

Övrig verksamhet 4,5 4,7 2,97 4,32 4,32 0 

Totaler 183,4 204,0 134,15 216,19 211,32 5,87 

 

Helårsprognosen är beräknad till 5,875 tkr där sektorn tar höjd för under hösten 

utökade kostnader i Hedekas, obudgeterade förskoleavdelningar samt till extra 

resurs för elever med särskilda behov. Även beviljat föreningsbidrag, 500 tkr, som 

för sektorn inte är budgeterat för. Sektorn kommer även under hösten genomföra 

inventering av arbetsmarknaden i kommunen med hjälp av en konsult. 
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Barnomsorg +1,22 mnkr 

Förskoleverksamheten, skolbarnomsorg och familjedaghem visar ett överskott på 

2,23 mnkr för perioden. Få antal behöriga förskollärare gör att kostnaderna för 

personal är låga. Verksamheten har under 2017 fått en ramökning på 5,957 mnkr 

för utökning av avdelningar i Dingle, centrala Munkedal och Hedekas samt 

friförskolans etablering och fortsatta verksamhet. Eftersläpande, ej periodiserade 

intäkter, från Migrationsverket bidrar även till resultatet 

Antal barn inom Barnomsorg 201408 201508 201608 201708 

Barnomsorg totalt 924 952 962 1 011 

Fritidshem 468 490 462 483 

Förskola 428 427 448 466 

Köpta platser 5 8 25 40 

Pedagogisk omsorg 23 27 27 22 

 

Antalet barn inskrivna i Barnomsorg har ökat med 49 barn jämfört med samma 

period föregående år, från 962 till 1 011. Ökningen är störst i centrala Munkedal 

samt Dingle men även köpta platser av andra aktörer har ökat.  

 

Grundskola +2,33 mnkr 

Grundskolan inkl. förskoleklass visar på ett överskott på 4,24 mnkr för perioden 

jan-augusti 2017. Intäkterna har ökat med närmare 147 %, dvs. 9,81 mnkr i 

jämförelse med samma period föregående år. Dessa är fördelade bl a på 

Lärarlönelyft, Lågstadiesatsningen, Karriärtjänster, ersättning från Migrationsverket 

för asylsökandes skolgång samt Schablonersättning. Under perioden har även ett 

statsbidrag slutredovisats utan återbetalningskrav. I årsprognosen har hänsyn 

tagits till ökade kostnader i Hedekas och insatser för elever med särskilda behov. 

Antal elever inom grundskolan 201408 201508 201608 201708 

Grundskola totalt 1 111 1 136 1 203 1 165 

Bruksskolan 182 187 211 196 

Centrumskolan 141 146 160 150 

Hedekas Skola 111 109 116 109 

Hällevadsholms Skola 93 86 84 71 

Kungsmarksskolan 314 324 349 343 

Munkedalsskolan 270 284 283 296 

 

Antalet elever har minskat med 38 i jämförelse med samma period föregående år, 

från 1 203 elever till 1 165 elever i förskoleklass och grundskola. Alla skolor i 

kommunen har färre elever förutom Munkedals skola som har ökat något till 

antalet.  

 

Gymnasieskola + 4,3 mnkr 

Gymnasieskolan visar för perioden ett överskott på 5,19 mnkr. Verksamheten har, 

trots fler elever, samma kostnader i jämförelse med föregående år. Detta beror på 

färre antal köpta gymnasieplatser och fler sålda platser till andra kommuner. 

Intäkter från bl.a. Migrationsverket har ökat med 3,86 mnkr i jämförelse med 

föregående år. 
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Antal elever inom Gymnasiet 201408 201508 201608 201708 

Gymnasieskola totalt 396 424 409 441 

Fristående annan kommun 52 57 45 40 

Fristående egen kommun 9 9 11 12 

Kommunal annan kommun 258 258 236 257 

Kommunal egen kommun 66 90 110 126 

Region annan kommun 2 5 7 6 

Region egen kommun 9 5 0 0 

 

Antalet elever har totalt ökat med 32 i jämförelse med samma period föregående 

år, från 409 till 441 elever. Antalet som går Kommunal verksamhet annan kommun 

är fler i jämförelse med föregående år, en ökning med 21 elever. Kommunens egna 

kommunala program har ökat elevantalet varje år och har nu 126 elever, varav 20 

är platser som säljs till andra kommuner. Elever som går fristående gymnasieskola 

har minskat.  

Vuxenutbildning – 0,8 mnkr 

Vuxenutbildningens underskott för perioden med 0,47 mnkr är en konsekvens av 

obudgeterad hyreskostnad. Verksamheten har utökat sin personal för att möta 

det ökade trycket av elever. 

  

Verksamheten har ett samarbete med Lysekil och Sotenäs gällande bidragsansökan 

för Yrkes Vux, Lärlings Vux samt Utbildning som kombineras med traineejobb, där 

Munkedal är samordnande ansökningskommun.  

 

Kultur och Fritidsverksamhet -0,58 mnkr 

Kultur och fritidsverksamheten har sammantaget ett underskott på 0,202 mnkr 

för perioden per augusti månad. Ökade kostnader för föreningar, utlovade medel 

har inte förts över till fritid från central budget. Dessa medel har ökad 

integrationsfrämjande aktiviteter inom föreningslivet.  

 

På musikskolan har elevantalet minskat inför hösten, 50 färre elever än samma 

tid föregående år. En minskning med 28,5 %. Detta kommer spegla årsprognosen 

med minskade intäkter för musikskoleavgifter. 

 

Investeringsredovisning (mnkr) 

 Per. 

utfall 

Jan-Aug 

2017 
Årsbud-

get 2017 

Tilläggs 

budget 

2017 Budget 

tot 2017 

Återstår 

Jan - Aug  

2017 

Prognos 

års-

förbruk-

ning 

Summa alla projekt BoU 0.46 0.90 0.68 1.58 1.12 1.58 

 

Sektorn förväntas utnyttja sin investeringsram innan årets utgång. Under perioden 

har det bl a investerats i klassuppsättningar, upprustning av lokaler inkl. 

personalutrymmen, maskiner till slöjdsalar och verkstäder. 
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Måluppfyllelse 

 

Resultatmål SB: Hållbar livsstil 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Kommentarer från diskussion inför processen att ta fram verksamhetsmål: "Inventering 

av kemikalier är ännu inte implementerad i hela organisationen. Förutsättningar för källsortering 

inväntas under höstterminen. På Kungsmarksskolan och Processtekniska Gymnasiet har en 

genomgripande genomgång av alla kemikalier genomförts. Hällevadsholms skola är certifierade enligt 

Grönt flagg. Centrumskolan väntar på att bli certifierade. Förskolorna i Svarteborg kommer troligtvis att 

påbörja arbetet höstterminen 2017." Det finns inga verksamhetsmål inlagda ännu. Kommer att 

processas under hösten och ska vara klart i december 2017. 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Genomföra inventering av farliga kemikalier och produkter som kan skada miljön 

och hälsa 
0 1 

Genomföra inventering av källsortering 0 1 

Enheter på förskolor och skolor ska påbörja certifiering utifrån "grön flagg" 2 4 

 
Resultatmål BoU: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag använda 

utemiljö i sin pedagogiska verksamhet. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Förskolorna arbetar efter barnens intressen och utformar uteverksamheten så att alla 

barn får möjlighet att utvecklas. Det kan vara lekar, miljön runt omkring, odling, bygg och konstruktion 

samt utflykter. Utemiljön på förskolorna ger barnen möjlighet till lek, utveckling och lärande. 

Pedagogerna följer barnens påvisade intressen och lärandet sker i både planerad miljö och naturmiljö. 

Material i utemiljö placeras tillgängligt. Förskolorna dokumenterar i det systematiska kvalitetsarbetet om 

sina olika utomhusaktiviteter ex. kompostering, magnetpromenad (tekniktema), flyta/sjunka projekt, 

bokstavsjakt m.m 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Återrapportering av utemiljöverksamhet 8 10 

 

Resultatmål BoU: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 

kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: En av våra större elevgrupper är IM-programmets språkintroduktion. Merparten av dessa 

elever är ensamkommande flyktingbarn. Runt dessa elever har vi ett nära samarbete med sektor stöd, 

som ansvarar för ungdomens boende och fritid. Rent allmänt är vi öppna för samarbete/samverkan med 

andra verksamheter i kommunen. Vi har startat en yrkesutbildning i samarbete med ME-skolan. Ser 

även Skolverkets projekt för att bättre ta tillvara de nyanländas praktiska erfarenheter som ett verktyg 

för att kunna matcha utbildningar mot dessa. 

40



 

Sida 29 av 51 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder. 100.00% 100.00% 

 
Resultatmål BoU: Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter utifrån 

kommunens aktivitetsansvar. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Munkedals kommuns IM-program har utarbetat funktionella metoder och arbetssätt vad 

gäller individuella åtgärder. Allt från nationellt gymnasieprogram (processtekniska gymnasiet) till 

förberedande gymnasiestudier, samt flera yrkesutbildningar så som omvårdnad, fordon och 

fastighetsskötare. Studier kan även kombineras med praktik eller APL. Nu har vi utvecklat IM-yrk där 

elever som inte är behöriga till nationellt program kan läsa gymnasieyrkeskurser och på så sätt få en 

anställning. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Mätning av antal ärenden 2 ggr/år 1 2 

Erbjuda alla ungdomar aktivitet enligt kommunens aktivitetsansvar. 100.00% 100.00% 

 
Resultatmål BoU: Främja samverkan och samarbete mellan kommunens 

olika verksamheter för gott resursutnyttjande.  

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Gemensam uppstart med all personal från förskoleklass till komvux med föreläsning i 

språkutvecklande arbetssätt. Alla kommunens förskolor hade också en gemensam uppstart för 

personalen med information bl a kring riktlinjer för mottagning av nyanlända. Förstelärarnas arbete med 

det kommunövergripande utvecklingsarbetet har startat. Vi fortsätter det kollegiala lärandet i 

ämnesnätverk inom grundskolorna. 11 nätverk arbetar med analyser och utveckling av ämnena. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Antal nätverksmöten 2 2 

 
Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Samordna fritidsverksamheter och 

behovet av mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: En temporär lösning vad gäller Allaktivitetshus har skapats i f.d. Sohlbergs lokaler. 

Fortsatt dialog med sektor samhällsbyggnad för framtida utveckling sker. Under sommaren har Ung 

Fritid haft ett samarbete med Museiföreningen Munkedals Jernväg. 
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 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Skapa ett Allaktivitetshus. (Klart 2017) 0 1 

Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet. 1 3 

Skapa en kulturskola. (Klart 2017) 0 1 

 

Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Fortsätta bredda verksamheten i 

biblioteket. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 2 2 

Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) 24 24 

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 2.00% 5.00% 

Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med 

andra aktörer 
2 5 

Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang 3 5 

 

Framtid 

Högsta prioritet för sektorn är att höja alla elevers måluppfyllelse inom alla 

skolformer. En mängd projekt är iscensatta. Utmaningen blir att genomföra dessa 

och att det blir den genomslagskraft som är målet. 

Det är fortsatt stora svårigheter att rekrytera förskollärare, fritidspedagoger, lärare 

och rektorer. Arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare behöver intensifieras. En 

arbetsgrupp kommer att utarbeta förslag på handlingsplaner i syfte att stärka 

arbetsgivarens attraktionskraft. Arbetet med att sänka sjuktalen på de enheter som 

har höga sådana behöver fortsatt främjas. Upprättad IT-strategi kommer att följas. 

Kommande elever i åk7 kommer att förses med en till en datorer. Fr.o.m. hösten 

2018 kommer hela högstadiet att ha en till en. 

Renovering av Kungshöjdens förskola och ombyggnation av köket där kommer att 

påbörjas vid årsskiftet. Inom kort kommer arbetet inför att bygga ny förskola i 

Dingle starta. Det finns även behov av att bygga en ny förskola med fem 

avdelningar i centrala Munkedal. Det kommer att införskaffas arbetskläder till 

förskolans personal under hösten. 

Antalet nyanlända elever i Dingle ser ut att vara relativt konstant även framåt. 

Antalet elever i Hällevadsholm sjunker något de närmaste åren, vilket medför att 
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sammanslagning av klasser kommer att vara nödvändiga. Budget för pedagoger 

täcker inte timplanekravet. 

Alla skolenheter skall renoveras. Bruksskolan, Centrumskolan samt 

Munkedalsskolan ska även byggas ut i samband med detta. 

En stor utmaning för Kunskapens hus är att hitta möjliga yrkesutbildningar för vår 

elevgrupp. Många av dem är nyanlända med låg utbildningsbakgrund. För att 

utbildningen ska ge ett gott resultat måste språkstöd kunna ges i befintliga och 

planerade utbildningar. Samt ett utökat samarbete med näringslivet och 

lokalsamhället. Arbetet med Vision Dingle kommer att utvecklas vidare. Skolverket 

kommer tillsammans med Högskolan Väst att genomföra riktade insatser för 

nyanländas lärande. Alla som arbetar inom förskoleklass till gymnasiet kommer att 

beröras av insatserna. 

Resursteamet och familjecentralen kommer att flytta till nya lokaler som just nu 

renoveras på Bruksvägen 4. 

Munkedalsskolan kommer att fortsatt ha över 300 elever. Det finns därför stora 

behov av att få större och mer ändamålsenliga lokaler. Även Bruksskolan är redan 

nu synnerligen trångbodd. 

En parlamentariskt sammansatt Skolgrupp ska tillsammans med representanter 

från förskola och skola utgöra referensgrupp utifrån utredningsuppdraget hur alla 

elever i Munkedals kommun ska få en likvärdig, högkvalitativ utbildning. Alla elever 

skall bli behöriga till gymnasiet och anställningsbara. Munkedal har blivit beviljad 

att ta del av Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel. En behovsanalys 

kommer att genomföras. Därefter ska en insats presenteras och genomföras. 

Insatserna ska riktas mot barn mellan 0-12 år. Utifrån anslag från KOBRA 

(Fyrbodal) kommer en behovsinventering av Munkedals kommuns kompetens- och 

arbetskraftsförsörjning genomföras. 

Att hitta alternativ lokal till Örekilsgården börjar bli akut. 

Resultat av Kulturskoleutredningen ska presenteras i november 2017. Viktigt att få 

upp elevantalet i instrumentalundervisningen. Musikskolan strävar efter ett utökat 

samarbete med skolan. 

Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

Brandskyddskontroller och brandövningar genomförs regelbundet. Brandutbildning 

och HLR är planerat att genomföras med all personal under höstterminen. 

Kommunens säkerhetssamordnare har tillsammans med ledningsgruppen arbetat 

fram en risk- och sårbarhetsanalys för alla enheter inom sektorn. 

Under 2017 har de två nystartade förskoleavdelningar haft besök av miljöenheten 

med genomgång. En livsmedelshanteringsutbildning genomfördes i april med 

personal från båda ställen. Under sommaren har det genomförts besiktning av 

förskolan gårdar med flera anmärkningar. I maj genomförde miljöenheten "rökfri 
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skolgård" utan anmärkningar. Alla avdelningar har under våren genomfört 

brandövning. Vi planerar in brandutbildning och barn HLR för all personal på dagtid 

under vecka 40 och 41. 

Enheterna arbetar systematiskt med arbetsmiljön för både elever och personal. I 

samband med de årliga medarbetarsamtalen diskuteras arbetsmiljön på 

individnivå. Alla enheterna har APT en gång i månaden och arbetsmiljö är en 

stående punkt på dagordningen. LOKSAM genomförs regelbundet på enheterna och 

minnesanteckningar skrivs. I central samverkan analyseras 

tillbudsrapporter/skadeanmälningar två gånger om året och protokollförs. Det finns 

en gemensam rutin för tillbudsrapportering för både elever och personal. Det finns 

också rutiner för hur kränkningsärenden ska hanteras. 

Skyddsronder genomförs på våren och följs upp på hösten. Resultaten av 

skyddsronderna dokumenteras I det gemensamma systemet Zu Casa. Varje höst 

görs en psykosocial arbetsmiljökartläggning bland personalen som följs upp i 

februari. Varje vår genomförs en trivselenkät för våra elever och vårdnadshavare 

samt fritidshem. Enkäterna analyserar i personalgruppen och trivselenkäten för 

elever analyseras även i elevrådet och tillsammans hittas åtgärder för förbättring. 

Medarbetare personalstruktur 

Medelåldern inom sektor Barn och Utbildning är 46,4 år bland de 

tillsvidareanställda. Detta kan anses vara en god fördelning. Fördelningen mellan 

män och kvinnor är 20% män och 80% kvinnor och är naturligtvis ett 

utvecklingsområde. Framförallt inom de arbetsplatser som arbetar med barn i de 

lägre åldrarna. De senaste åren ser vi att antalet anställda som är över 67 år har 

ökat. Det beror på svårigheter att rekrytera behörig personal. 

Ohälsa 

 Utfall 

Augusti 

2016 

Utfall 

Augusti 

2017 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 6.94% 7.21% 

 

Ohälsotalen sjönk i jämförelse med föregående år första kvartalet för att under 

andra kvartalet höjas något igen. Det är några enheter som visat på oroväckande 

sjuktal; Hedekas, förskolorna i centrum och Svarteborgs rektorsområde. Efter 

arbetsmiljökartläggning i Hedekas har omfattande åtgärder vidtagits. 

Sjuktalen har därmed minskat. Arbetsmiljökartläggning genomförs under början av 

höstterminen i Svarteborg och förhoppningen är att sjuktalen även där ska minska. 

När det gäller förskolorna i centrum kommer lokalerna att renoveras och 

tjänsteskrivelse framställas om att bygga en ny enhet. Dessutom kommer 

personalenheten att stödja arbetet med rehabilitering m.m. 

Förskolorna har under en längre tid haft svårt att rekrytera behörig personal och 

vid tillfällen svårt att även rekrytera vikarier. Ett ökat tryck på tillsvidareanställda 

kan leda till en ökad känsla av stress. En arbetsgrupp kommer att utarbeta förslag 

på handlingsplaner i syfte att stärka arbetsgivarens attraktionskraft. Tydliggöra att 
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vi är en attraktiv kommun med olika former av arbetsförmåner. Pedagogiska 

måltider som genomförs from v. 32 och arbetskläder är ett led i detta. 

Skyddsronder har genomförts och de behov som framkommit har eller ska inom 

kort genomföras. 

Jämställdhet 

Jämställdhet är ett utvecklingsområde som hela tiden är aktuellt. Förskolorna 

arbetar utifrån Jämställdhetsplanen för förskolorna. Personal som arbetar i 

förskoleklass till årskurs 9 är mestadels kvinnor. Man kan konstatera att 

fördelningen mellan män och kvinnor jämnas ut på högstadiet och i synnerhet på 

gymnasiet och vuxenutbildningen. Det finns också ett tydligt samband med 

löneläget. En jämlik fördelning mellan könen påverkar inte bara arbetsklimatet 

bland de vuxna. Det skapar också bättre förutsättningar när det gäller förebilder för 

barnen. 

Intern kontroll 

Vi har tre interkontrollpunkter för året 2017. 

 Arbetet med ELOF-planen, en handlingsplan som syftar till att minimera 

elevernas frånvaro. Handlingsplanen är implementerad och vi mäter utfallet. 

 

 Samverkan mellan skola och Socialtjänst. Inplanerade nätverksmöten, 

Västbusmöten, socialsekreterare med på APT m.m. Vi märer en förbättring 

när det gäller samverkan. 

 

 Likvärdig överlämning mellan olika stadier. Vi har ett fungerande 

överlämningssystem. Ute på enheterna genomförs regelbundna APT med 

dagordning som hanterar arbetsmiljö. Skyddsronder genomförs och vi har 

en rutin för hur kränkande särbehandling hanteras. 

Kvalitetsredovisning 

Kvalitetsarbetet pågår löpande inom sektorn och redovisas vid årsbokslutet. 
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Omsorg 

Verksamhetsbeskrivning 

Sektor omsorg samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och 

familjeomsorg och Stöd under sig. Sektorns primära uppdrag är att ta ett samlat 

grepp kring de utmaningar socialtjänsten står inför och lever med. 

Avdelning Individ och familjeomsorg. Avdelningen samlar de verksamheter som 

utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen), familjebehandling och 

missbruksvård samt verksamhet i samverkan med primärvård såsom 

ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen har även sen årsskiftet en 

enhet som arbetar med myndighetsfrågor gällande integration. Avdelningen består 

av en avdelningschef, 1: sekreterare, socialsekreterare, familjebehandlare och 

kuratorer 

Avdelning stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade), socialpsykiatri, integration och arbetsmarknadsenheten. 

Avdelningen består av en avdelningschef och fem enhetschefer. 

Avdelning Vård & omsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, 

hemsjukvård, kommunal rehabilitering, hjälpmedel, dagverksamhet, anhörigstöd 

samt särskilda boende för äldre. Avdelningen leds av avdelningschefen och dess 

enhetschefer. Biståndsenheten och bemanningsenheten ingick tidigare i 

avdelningen men ligger numer direkt under sektorchefen i sektor Omsorg 

respektive kommunchef. 

Viktiga händelser 

Från och med januari 2017 är kuratorn på ungdomsmottagningen anställd av 

Närhälsan vilket innebär att sektorn kommer faktureras kuratorns lön men inte ha 

arbetsgivaransvaret. Samverkansavtalet med regionen kring 

ungdomsmottagningen fortsätter dock. 

Under början av 2017 har 10 personer sagt upp sig från IFO vilket delvis kan 

förklaras med ett förändrat arbetssätt och delvis med att konkurrensen på 

arbetsmarknaden är mycket hög. Detta har påverkat hela avdelningen på många 

olika sätt då det varit ett tyngre arbete för de som är kvar då de alla ställt upp för 

att verksamheterna skall fungera. Alla tjänster utom en är rekryterade. I samband 

med de nya personalförändringarna omorganiserar avdelningen och slår ihop vissa 

grupper för bättre samverkan och tydligare uppdrag. Genom egenkontrollarbete har 

avdelningen kunnat upptäcka fel och brister hos både konsulter och utförare som 

inte uppfyllt det uppdrag de fått betalt för att göra. Detta har hittills resulterat i 

återkrav på leverantörer på ca 0,5 mnkr. 

Allégårdens ombyggnad planeras och förbereds, den nuvarande planeringen ligger 

att byggstart blir i februari nästa år. Rehabverksamheten kommer flytta till nya 

lokaler efter ombyggnad av gamla Kunskapens Hus och detta har nyligen påbörjats. 

Trolig flytt för rehab enheten är tidigast 2018. Arbetet tillsammans med "Ung 

omsorg" pågår där 25 ungdomar på högstadiet och gymnasiet har aktiviteter för de 

äldre på några äldreboende på helgerna. Syftet är att ge en guldkant i vardagen för 

de äldre, skapa möten mellan olika generationer, locka ungdomar till att utbilda sig 

inom omsorgsyrken, samt ge möjlighet för ungdomar till extrajobb. Avdelningen 
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har tre rekryteringar på enhetschefstjänster. Extratjänster i omsorgen startades i 

somras och hittills har sektorn anställt fem stycken perser. 

"Hållbar hemtjänst" är ett arbete som startat för att utveckla nya arbetssätt och 

förbättra förutsättningar, effektivitet och kvalitet inom hemtjänsten. Två 

undersköterskor med särskilt ansvar för tekniken anställs som kommer ansvara för 

all installation av larm, phonirolås, trygghetskameror och vara med i införandet av 

ny teknik. En sammanslagning av hemtjänsten i Dingle och Hällevadsholm 

förbereds. 

Det särskilda avtal FLISA, som tecknats mellan arbetsgivare och kommunal har 

efter utvärdering sagts upp. De som inom ramen av FLISA avtalet fått 

heltidstjänster kommer att få behålla dessa. Tillsammans med personalenheten 

pågår ett arbete med en handlingsplan som ska beskriva förutsättningarna och 

strategier för att möjliggöra heltid som norm. 

Ett HVB-hem (hem för vård och boende) för BoU (barn utan vårdnadshavare) har 

lagts ner då underlaget drastiskt förändras. Det innebär att sektorn inom loppet av 

ett år startat och avvecklat samma verksamhet. Detta har påverkat både personal 

och ekonomi. Migrationsverkets förändrade ersättningsvillkor påverkar sektorns 

prognoser kraftigt. Sektorn har svårt att möta upp de förändra intäkterna och 

bedriva den vård man startade upp för två år sen och som förväntas bedrivas på 

samma kvalité (om inte bättre) på sämre ersättningsvillkor. Migrationsverket avslår 

också till stor del de ersättningar som tidigare kunde betecknas som extraordinär 

kostnader för kommunerna. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört två tillsyner på sektorns 

område där den ena resulterat i ett positivt utfall för sektorns sida. Den andra har 

IVO inte i skrivande stund återkopplat på. 
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Ekonomi 

 

Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 

Per. utfall 
Jan - Aug 

2017 Bud 2017 

 

Periodens 

resultat 
Jan - Aug 

2017 

Bud helår 

2017 

 

Periodens 

resultat 
Jan - Aug 

2016 

Verksamhetens intäkter 58.74 27.85 30.89 42.69 22.69 

Verksamhetens 

kostnader 
-223.16 -179.17 -43.99 -269.47 -22.58 

Nettokostnader -164.43 -151.32 -13.10 -226.78 0.11 

Kommunbidrag 152.02 152.00 0.01 227.79 14.4 

Resultat efter 

kommunbidrag 
-12.41 0.68 -13.09 1.02 124.2 

Kapitalkostnader -0.70 -0.68 -0.02 -1.02 -0.04 

Årets resultat -13.11 0.00 -13.11 0.00 0.08 

 

Den största förändringen mellan intäkterna 2016 och 2017 januari till augusti, är de 

minskade intäkter från migrationsverket. Differensen mellan åren är 20 mnkr 

jämfört med samma period förra året. Dels beror det på färre barn men också den 

minskade ersättningen från 1900kr/ dygn till 1350kr/ dygn. Det var även högre 

antal anställda som sektorn erhöll bidrag för i olika former från bland annat 

arbetsförmedlingen, 3,7 mnkr. 

De högre kostnaderna januari till augusti, kan delvis förklaras med att i 2016 års 

utfall ingår Bemanningsenheten samt köket på Sörbygården. 2016 gick köpet av 

Dingleskolan igenom. Den renoveringen som behövdes göras bekostandes till stor 

del av sektorn vilket medför en differens av kostnaderna mellan åren på 2,5 mnkr. 

IFO´s kostnader ser ut att ha gjort en kraftig uppgång sen förra året men det 

bygger till hög del på att de 2017 tagit över Integrations kostnader gällande 

placerade barn samt familjehem. En kostnad som däremot minskat är livsmedel då 

antalet barn utan vårdnadshavare minskat, 0,6 mnkr. Under 2017 har det inte 

köpts lika mycket platser av diverse placeringar. Dels beror det på att inom LSS 

köper man inte lika många platser 2017 utan har försökt med 

hemmaplanslösningar. Vi ser också att kostnaderna för placeringar i stort har 

minskat under 2017. 

Avsaknad av personal på främst IFO men också inom LSS har gjort att 

konsultkostnaderna ökat. Men hoppas på att den utvecklingen kommer att bromsa 

under de resterande månaderna 2017. 
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Sammanställning av sektorns enheter (mnkr) 

 Periodens 

resultat 

Aug 

2017 
Årsprognos 

2017 

30-31 Avdelning Vård och 

Äldreomsorg 
-0.33 1.35 

32 -33 Avdelning Individ och 

familjeomsorgen 
-8.08 -7.90 

34-35 Avdelning Stöd 0.51 0.70 

39 Ledning sektor Omsorg -5.21 -4.30 

Summa 3 Sektor Omsorg -13.11 -10.15 

 

Utfallet visar på -13 mnkr men 3 mnkr kommer att hämtas hem via ökade intäkter 

från bland annat arbetsförmedlingen och minskade kostnader inom LSS och 

äldreomsorgen. 

Att periodens resultat är avsevärt försämrat beror på två anledningar. Den första är 

att Individ och familjeomsorgen inte har lyckat sänka sina kostnader i den 

utsträckning som budget ligger på. Utfallet för avdelning har dock minskat och 

prognosen på året visar på ett lägre utfall på ca 3,5 mnkr jämfört med förra året 

men differensen till budgeten är ändå 8 mnkr och det är mängden placerade barn 

som sektorn ansvarar för som är den största orsaken till differensen. 

Den andra orsaken beror på migrationsverkets minskade ersättningar och att 

sektorn inte hunnit ställa om i den takt som de förändringarna sker. Sektorn 

prognos gällande integration låg initialt på ett plus på 6 mnkr. Som det ser ut nu 

arbetar sektorn för fullt för att gå jämt ut. Anledningarna är bland annat att många 

delar av kommunkollektivet (så även vi) misstolkat migrationsverkets ersättningar 

om de tidigare avtalens upphörande. Vidare har sektorn haft en del 

åldersuppskrivna 18 åringar där ersättning inte ges. Skillnaden på sektorns intäkter 

från migrationsverket uppgår idag till ca 7,5 mnkr men väntas stiga ännu mer över 

helåret. Dessutom bokades en del extraordinära (ca 2mnkr) kostnader från 2016 

upp som migrationsverket nu inte kommer att bevilja. 

Sektorns historiska underskott gentemot budget kommer inte att rättas till i år 

heller men den positiva trenden att sektorns avdelningar minskar utfallet på sina 

kostnader jämfört med tidigare år fortsätter. VoÄ kostar ca 4,5 mnkr mindre, IFO 

3,5 och stöd 0,5mnkr i år exkluderat omsorgsprisindex som ligger på 2,6%. 
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 I utfallet för 2015 och 2016 ingår bemanningsenheten som numera ingår i 

Kommunledningskontoret. 

  REDOVISNING REDOVISNING REDOVISNING 

Personalkostnader   FÖREG ÅR 2-ÅR BAKÅT 

Sektor Omsorg 
Jan 17 - Aug 

17 
Jan 16 - Aug 

16 
Jan 15 - Aug 

15 

Avdelning ÄO -91,36 -94,86 -95,48 

Avdelning IFO -17,87 -15,29 -10,43 

Avdelning Stöd -48,15 -51,26 -40,23 

Ledning sektor 
omsorg 

-5,32 0 0 

Total -162,7 -161,41 -146,14 

 

Mellan åren har verksamheter flyttats både inom och ut från sektorn. 

Trots löneökning så har personalkostnaderna endast ökat med 1,2 mnkr för hela 

sektorn. Dock ska paralleller dras mellan personalkostnader, konsultkostnader samt 

Bemanningsenheten och Sörbygårdenskök.  

 

Omsorgens ledning (-4,30 mnkr) 

 
 

Integration 

  
Genomsnitt 

BuV 2016 
Genomsnitt 

BuV 2017 
  Jan-aug Jan-aug 

Eget HVB 41 20 

Köpt HVB 7 5 

Köpt familjehem 14 8 

Privat familjehem 17 18 

Utsluss 9 5 

Stödboende 0 10 

Totalt 88 66 

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Sektor Omsorg Utfall helår Utfall helår Utfall jan-aug per Budget Prognos helår Diff Budget

(mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr)  vs Prognos

Totaler -235,38 -225,41 -165,13 -227,79 -241,44 -10,15

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Omsorgen Ledning Utfall helår Utfall helår Utfall jan-aug per Budget Prognos helår Diff Budget

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

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

FÄRDTJÄNST-RIKSFÄRDTJÄNST -1,17 -1,07 -0,71 -2,00 -2,00 0,00

Integration 4,71 17,87 -2,09 0,00 0,00 0,00

Biståndsenheten -2,84 -3,23 -1,88 -1,81 -2,61 -0,80

Resursfördelning 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,50 -3,50

GEM KOSTNADER ON 0,00 0,00 -4,35 -5,54 -5,54 0,00

Totaler 0,70 13,57 -9,03 -9,36 -13,66 -4,30
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 Differensen mellan åren där många barn blivit uppskrivna i ålder, vilket innebär att vi därmed 

inte kommer få ersättning från Migrationsverket. 

 

Avdelning Individ och familjeomsorgen (-7,90 mnkr) 

 
 

Barn Institution 

Avdelningen har infört ett annat arbetssätt som förväntas ge effekt på antalet 

placeringar. Dessvärre gjorde det stora personalbortfallet, att arbetet stannade upp 

men förväntas ta fart så snart alla de nya medarbetarna är på plats.  

Även om antalet placerade barn fortfarande är högt ser vi att orosanmälningar 

minskar något. 

 

År 
Genomsnitt antal 

i HVB 

Genomsnitt 
antal i egna 

fam.hem 

Genomsnitt 
antal i köpta 

fam.hem 

Genomsnitt 
totalt placerade 

antal 

2015 10 12 8 31 

2016 7 18 10 35 

2017 tom aug 6 19 13 38 

 

 

Försörjningsstöd 

Kostnaderna för försörjningsstöd, exkl integration, ligger nästan på samma nivå 

som förra året till och med lite under. Arbetet fortgår med att få ner det totala 

antalet klienter, och de som under en längre tid fått försörjningsstöd.  

I diagrammen nedan kan ses hur kostnaderna korrelerar med antalet minskade 

utbetalningar. 

 

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Individ- och familjeomsorgen Utfall helår Utfall helår Utfall jan-aug per Budget helår Prognos helår Diff Budget

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

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

INSTITUTIONSVÅRD VUX 21- -3,10 -2,93 -1,52 -1,22 -1,73 -0,51

INSTVÅRD B O U 0-20 ÅR -16,20 -11,91 -7,83 -7,67 -10,94 -3,28

FAMILJEVÅRD VUX 21- 0,00 -0,52 -0,10 0,00 -0,10 -0,10

FAMHEMSVÅRD B O U 0-20 ÅR -10,84 -17,12 -13,28 -16,98 -18,78 -1,80

EKONOMISKT BISTÅND -8,90 -9,53 -6,52 -9,54 -10,01 -0,47

Glappet/ Integration 0,00 0,00 -0,31 0,00 0,41 0,41

GEM KOSTNADER IFO -12,58 -13,99 -8,22 -9,19 -11,35 -2,16

Totaler -51,60 -56,00 -37,79 -44,60 -52,50 -7,90

0
200 000
400 000
600 000
800 000

1 000 000
1 200 000

Totalt utbet ek bistånd 2017

ek bistånd till hushåll 16-24 år
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 Diagrammet visar totalt antal utbetalda bidrag tillskillnad från måluppfyllelsen som visar totalt antal 

hushåll som erhåller bidrag mellan januari till augusti. 

 

Avdelning Stöd (+0,70 mnkr) 

 
Avdelning Stöd förväntas gå bättre än prognosen i april. Den största förändringen 

är AME samt de gemensamma kostnaderna. 

Under de gemensamma kostnaderna ligger cheferna och då de går kort på chefer 

så är prognosen positiv.  

Avdelning Vård och äldreomsorgen (+1,35 mnkr) 

 

 I utfallet för 2015 och 2016 ingår bemanningsenheten som numera ingår i 

Kommunledningskontoret. 

Prognosen har försämrats sen förra delårsbokslutet vilket främst kan förklaras med 

en riktigt dyr sommar med kostsamma personallösningar. 

0
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Totalt antal hushåll som erhållit
bistånd

Antal hushåll mellan 16 - 24 år

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Stöd Utfall helår Utfall helår Utfall jan-aug per Budget helår Prognos helår Diff Budget

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

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

VÅRD O OMS ENL SOL O HSL -6,78 -5,43 -3,42 -6,41 -6,48 -0,07

INSATS ENL LSS -38,93 -38,22 -24,72 -39,92 -39,92 0,00

ARBETSMARKN ÅTGÄRDER -2,36 -2,14 -2,36 -1,96 -1,64 0,32

ETABLERING/ Integration 0,00 0,87 0,27 0,00 0,15 0,15

GEM. KOSTN. STÖD -2,25 -3,56 -1,79 -0,59 -0,29 0,30

Totaler -50,33 -48,48 -32,02 -48,87 -48,17 0,70

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Äldreomsorg Utfall helår Utfall helår Utfall jan-aug per Budget Prognos helår Diff Budget

(mnkr) (mnkr) (mnkr) helår (mnkr)

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

Hemtjänsten -40,77 -40,75 -26,33 -36,27 -40,02 -0,25

Rehab -7,53 -7,93 -5,17 -7,42 -7,72 -0,30

Hemsjukvården -17,09 -16,55 -11,67 -17,30 -17,55 -0,25

Dagligverksamhet -1,93 -1,93 -1,27 -1,86 -2,07 -0,21

Särskiltboende & Korttids -58,56 -58,78 -37,12 -55,90 -53,64 2,26

Öppen verksamhet -0,43 -0,46 -0,28 -0,46 -0,46 0,00

Gemensamma -7,84 -8,10 -4,45 -5,75 -5,65 0,10

Totaler -134,14 -134,50 -86,29 -124,96 -127,11 1,35
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Investeringsredovisning (mnkr) 

 Per. 

utfall 

Jan 

Aug 2017 
Årsbudge 

t 2017 

Tilläggsb 

udget 

2017 
Budget 

tot 

2017 

Återstår 

Jan - Aug  

2017 

Prognos 

årsförbru 

kning 

2308 ÄO ARBETSTEKN 

HJÄLPMEDEL 
0.07 0.15 0.02 0.17 0.10 0.17 

2325 ÄO-GEM INVENTARIER 0.01    -

0.01 
 

2333 GEM INVENTARIER ÄO 0.00 0.45 1.46 1.91 1.91 1.81 

2335 ÄO LARM 0.00 0.10 0.13 0.23 0.23 0.23 

2336 Inv MuSoLy Magna Cura  0.10 0.40 0.50 0.50 0.40 

Summa Alla projekt 0.08 0.80 2.01 2.81 2.73 2.61 

 

2333: I samband med omstrukturering i äldreomsorgen, flytt av 

rehabverksamheten och ombyggnad på Allégården kommer det vara nödvändigt 

med att investera i div möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp och annan inredning. 

2335: Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är 

dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås, en åtgärd enligt målsättning 2016-

2018 om att förbättra och skapa en tryggare miljö för personer med 

demenssjukdom. Investeringen får göras i takt med den pågående och planerade 

strukturförändringen av kommunens äldreboende. 

2336: På grund av förhandlingar med leverantör som inte kunnat leverera de 

delar/moduler enligt kravlista har inte investeringarna blivit gjorda 2016. Det pågår 

fortfarande förhandlingar med leverantör och jurist är inkopplad. Förändringar i 

lagstiftning och nationella krav kräver kompletteringar och förändringar i 

verksamhetssystemet inom såväl ÄO, Stöd som IFO. 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

Sektorns åtgärder för att nå budget i balans är redan påbörjade 2016 och handlar 

om att arbeta mer effektivt och vara tydligare i de beslut som tas från 

myndighetsidan. Men samtidigt som sektorn sänker sitt utfall kraftigt så kommer 

sektorn att behöva göra ytterligare effektiviseringar då tidigare inte gett effekt eller 

flyttat över kostnaderna på andra delar i sektorn istället. Det är samtidigt inte 

möjlig att effektivisera i allt för snabb takt när det handlar om lagstadgade 

områden. Risken att sektorn inte kan upprätthålla lagstadgad verksamhet om 

effektiviseringarna går för fort är överhängande och medarbetarna måste få 

processa de nya arbetssätt som effektiviseringar innebär. 

När intäkterna till kommunen minskar så påverkas också sektorns utfall mot budget 

i negativ riktning. De administrativa tjänsterna når full effekt först 2018 men 

sektorn står just nu utan någon form av övergripande administrativ resurs. 
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Det är svårt att göra prognoser på biståndsbedömning för hemtjänsttimmar men 

klart är att sektorn behöver sänka antalet beviljade biståndstimmar för att nå 

budget i balans. Ett arbete är påbörjat för att se över möjligheten att sänka de 

beviljade timmar genom att sänka kvalitén på de beslut som myndighetsdelen 

beviljar och vi ser en antydning till positiv effekt. Dock fortsätter de delegerade 

HSL-timmarna att öka. Trots ökade timmar totalt (SoL-HSL) så sjunker kostnaden 

för området. 

Myndighetsutövningen på IFO arbetar intensivt för att inte få fler placerade barn 

som är den största orsaken till underskottet på sektorn. Avdelning Stöd har lyckat 

få ner kostnaderna betydligt på att köpa plats i stället för att driva i egen regi. 

Sektorn gör ständiga dagliga analyser på personalbehov ute på enheterna och 

samtliga enheter försöker på olika sätt komma åt de höga sjuklönekostnaderna 

som slår hårt mot budgeten. 

Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
 2015 

Jan - Aug 
 2016 

Jan - Aug 
 2017 

Bidrag -10.60 -10.43 -11.10 

Köp av huvudverksamhet -25.88 -33.72 -30.68 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -146.14 -161.41 -162.70 

Lokal- och markhyror -0.77 -1.22 -1.39 

Bränsle, energi, vatten -0.06 -0.06 -0.06 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -3.56 -4.61 -3.22 

Konsultkostnader -2.13 -3.43 -4.24 

Kapitalkostnader -1.18 -0.90 -0.70 

Övriga kostnader -7.61 -11.52 -9.77 

Summa Kostnadsutveckling -197.91 -227.29 -223.84 

 

De högre kostnaderna januari till augusti 2016, kan delvis förklaras med att i 2016 

års utfall ingår Bemanningsenheten samt köket på Sörbygården. 

Personalkostnader: Trots löneökning så har denna post endast ökat med 1,2 mnkr 

för hela sektorn. 

Dock ska paralleller dras mellan personalkostnader, konsultkostnader samt 

Bemanningsenheten och Sörbygårdenskök. Förbrukningsinventarier: Då två nya 

HVB-hem skulle möbleras samt att öppnandet av det sk Barnkullen genomfördes 

2016 så ökade kostnaderna förbrukningsinventarier och material. 

Konsultkostnader: Avsaknad av personal på främst IFO men också inom LSS har 

gjort att konsultkostnaderna ökat. 
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Intäktsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 

 2015 

Jan - Aug 

 2016 

Jan - Aug 

 2017 

Externa intäkter 42.36 79.00 57.97 

- Taxor och avgifter 2.21 2.44 2.77 

- Bidrag 27.64 63.94 44.53 

- Övriga intäkter 11.59 11.79 10.66 

Interna intäkter 0.92 0.83 0.76 

Kommunbidrag 140.31 149.19 152.02 

Summa intäktsutveckling 182.67 228.19 210.75 

 

Bidrag: Den största förändringen mellan intäkterna 2016 och 2017 januari till 

augusti, är de minskade intäkter från migrationsverket. Differensen mellan åren är 

20 mnkr jämfört med samma period förra året. 

Måluppfyllelse 

Resultatmål SB: Hållbar livsstil 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Sektorn har inte deltagit eller utfört några aktiviteter riktade mot målet. Ett tydligare 

arbete behöver startas upp, framförallt när det gäller källsortering på vård- och omsorgsboendena. 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Genomföra inventering av farliga kemikalier och prodkukter som kan skada 

miljön och hälsa 
0 1 

Genomföra inventering av källsortering 0 1 

 

Resultatmål Stöd och IFO: Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan 

utifrån sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje 

individ för att nå en god livskvalité 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Samverkan sker genom tvärprofessionella inom sektorns samtliga områden. Möten mellan 

olika professioner, organisationer och enheter har skett för att samverka kring uppdrag eller den 

enskildes behov. En mall för en SIP (samordnad individuell plan) finns och. I samtliga beslut som skickas 

till brukare finns det information om SIP. Det har utarbetats en plan på gemensamma mötesplatser, 

konsultation och gemensamma utbildningar. Samverkan med arbetsförmedlingen kring extratjänster i 

välfärden är påbörjad och har genererat fem extratjänster inom äldreomsorgen. 
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Utfall 

2017 
Mål 2017 

Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att kunna 

begära en individuell plan 
100.00% 100.00% 

 
Resultatmål Stöd: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 

kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Målet berör sektor omsorg genom att det sker samverkan med skolan kring målgruppen. 

Däremot är det skolan som erbjuder kompensatorisk utbildning, och målet redovisas därför där. 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100.00% 

 

Resultatmål IFO: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och 

utvecklas i syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och 

förhindra eller senarelägga mer omfattande insatser 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Antalet barn och ungdomar som får dygnsvård utanför hemmet (köpta familjehem och 

barn placerade på HVB) ligger på samma nivå som tidigare. De placerade barnen kvarstår dock i 

andra behandlingsformer än tidigare vilket ökar möjligheten för att en lyckad hemtagning kan ske. 

Barnkullen arbete på hemmaplanslösningar är en stor del till att antalet placeringar totalt inte ökat 

mer än det gjort. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd visar på en lägre nivå en tidigare vilket är 

positivt. De unga vuxna med ekonomiskt bistånd sjunker kraftigt under detta tertial vilket troligtvis 

beror på att sommaren har genererat sommarjobb till denna målgrupp och därför har behovet av 

försörjningsstöd minskat. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn 4 628 3 700 

Antal hushåll som erhållit försörjningstöd 181 197 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,67% 4.30% 

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 3,63% 7.80% 
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Resultatmål ÄO: Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det 

ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Ett arbete att förändra boendestrukturen för en bättre anpassad boendemiljö pågår. Att 

lämna dåligt anpassade boendemiljöer skapar nya möjligheter att effektivt bemanna och utföra arbetet. 

En ombyggnation på Allégården var planerad under året men är försenat till februari nästa år istället. 

Ombyggnaden för Rehabs lokaler är påbörjad och blir klar i början av nästa år samtidigt som 

dagverksamheten för personer med demenssjukdom flyttar till Ekebacken. Sektorn är en del av den plan 

för att omstrukturera vård- och omsorgsboendena. Mindre och möjliga åtgärder såsom färgsättning, 

larmutveckling mm sker kontinuerligt i befintliga bostäder och boenden. Satsningen på 

undersköterskornas kompetensutveckling inom demensområdet fortsätter som tidigare. 

Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober 2017. 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Antal miljöanpassningar 5 10 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 0.00% 84.00% 

Andel personal med eftergymnasial demensutbildning 47.00% 50.00% 

Andel tills vidareanställd personal som genomfört demens ABC 100.00% 100.00% 

 

Resultatmål ÄO: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån 

handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens 

verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare 

tillsammans med 
frivilliga. Föreläsning av de spelberoendes förening på Uddevalla museum. Utbildningar och 

samtalscirklar för närstående till demenssjuka kommer erbjudas under hösten. Må-bra-aktiviteter för 

anhöriga på Tanumstrand gemensamt med Tanums kommun. I samarbete med Sotenäs och Lysekil 

planeras stödinsatser för anhöriga till personer med missbruksproblem. Det planeras både föreläsningar 

samt samtalsgrupper. 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare 3 4 

 

Resultatmål ÄO: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till 

en fungerande samverkan - internt och externt, för att genom detta kunna 

utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Sektorn har ordförandeskapet i den lokala närsjukvårdsgruppen. Detta samverkansforum 

behandlar de äldres situation utifrån flera olika aspekter. Tillsammans med Närhälsan som tillika har vice 

ordförandeskap samlas olika professioner för att försöka underlätta arbetet i vardagen och på så sätt 
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utveckla kvalitén hos de direkta berörda. Ett gemensamt team med Närhälsan och sektorn har startas 

upp för att förbättra omsorgen till personer med demenssjukdom. Lokala seniornätverk finns för att 

bland annat öka möjlighet till samverkan med frivilligföreningar. Det finns nätverk för volontärer som vill 

engagera sig frivilligt inom äldreomsorgen. På samtliga äldreboenden finns ett samarbete med frivilliga 

som kommer och har olika aktiviteter som läsgrupper, promenader, bakning, allsång, underhållning etc. 

Sektorn har fortfarande inte haft några betalningsdagar på grund av sena hemtagningar från sjukhus. 

 

 Utfall 
2017 

Mål 2017 

Återinläggning på sjukhus  5.00% 

Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsklar 0 3 

Aktiviteter i samverkan med andra kommuner 3 4 

 
Resultatmål Stöd: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika 

individers specifika behov. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Nätverk i verksamheterna och datorer har installerats för att möjliggöra IT-användning 

både i gemensamhets utrymmen och enskilda utrymmen. Utbildningsinsatser fortlöper för att öka 

kunskapen och kunna erbjuda ännu mer individuellt anpassade insatser. Kvalitetsmåtten har 

implementeras genom bl.a. boendebroschyren där kvalitetsmåtten är beskrivna. Implementeringen sker 

genom att broschyren bearbetas i personalgrupper på APT och skickas till alla boende och gode män. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng  75.00% 

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov 1 1 

Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering sker under 2017  1.0 

 
Resultatmål Stöd: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 

försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens 

olika sektorer. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: I samverkan mellan kommunen och externa arbetsgivare har fler personer fått arbete. 

Detta syns dessutom i statistiken kring unga som uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenhetens 

har startat upp DuA projektet (delegationen för unga till arbete) som i samverkan mellan sektorns 

avdelningar och Arbetsförmedlingen bidragit till att få ut unga i arbete. Äldreomsorgens projektarbete 

med Ung Omsorg tillser att ungdomar får praktik och arbete i omsorgen på en löpande basis. 
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 Utfall 

2017 Mål 2017 

Antal OSA-anställningar 10 10 

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal 

praktikplatser (KAS) 
4 

40 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. 

Börjat arbeta, andel (%) 
 

10.00% 

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 

kommunala verksamheten. (Antal platser) 
13 

9 

 

Resultatmål ÄO: Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett 

ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Arbetet med att forma en ny struktur för äldreomsorg och äldreboenden är genomförd. En 

boendeutredning är presenterad nästa steg i fasen är påbörjad. 

 

 Utfall 

2017 
Mål 2017 

Påbörjad detaljplan 1.0 1.0 

 

Framtid 

Sektorn står inför en utmanande framtid inom samtliga delar i sektorn. Den sociala 

omsorgen förväntas bli mer utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Under 

2015 och 2016 fick kommunerna i Sverige en indikation på hur verksamhet kan 

uppstå för att i nästa stund planeras för att läggas ner och/eller ändra inriktning. 

De snabba omställningarna drabbar den sociala sektorn hårt, både brukare och 

finansiellt, därför är utmaningen att bli bättre på att analysera läget och ställa om 

verksamhet i en snabbare takt. 

Vi lever redan i dag och kommer framgent att bli än mer påverkade och det svåra 

rekryteringsläget. Sektorn har många av de yrkesgrupper som är extra utsatta för 

rekryteringskonkurrens. Redan idag saknas flera medarbetare och behovet kommer 

att öka under de närmaste åren, detta samtidigt som flera av våra medarbetare 

kommer att gå i pension. Vissa verksamheter kommer att expandera under de 

närmaste åren vilket gör att sektorn kommer behöva medarbetare som både har 

ett stort engagemang och hög kompetens. Tidigare år har det varit möjligt att 

rekrytera via annons och urvalet har varit stort. Numer har urvalet minskat 

drastiskt och kraven på arbetsplatsen och arbetsgivare är högre och kommer att 

öka i takt med att färre och färre väljer att arbeta emot sektorns målgrupper. 

Sektorn har påbörjat ett internt arbete där en grupp är tillsatt för att arbeta med 

rekryteringsfrågan. 
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Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara sektorn utan hela 

kommunen under flera år framåt. Barn utan vårdnadshavare har minskat men 

prognoserna gällande övriga människor på flykt minskar inte. Det kommer att bli 

viktigt att konstruera plattformar som möjliggör för människor att komma in på 

arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning i stället för en tillvaro 

grundad på våra försäkringssystem. Nya arbetssätt för att hitta möjliga insteg för 

att nå arbetsmarknaden behöver utvecklas i samverkan mellan stat och kommun, 

detta för att kunna etablera nya former av stöd för personer inom målgruppen. Vi 

behöver skapa nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna stötta personer med 

behov av sysselsättning och/eller stödja till ordinarie arbetsmarknad. Vi ser 

samtidigt att en kostnadsökning kommer att ske inom området samtidigt som den 

statliga ersättningen minskar. Prognoserna som finns idag gör gällande att intäkten 

från staten inte kommer att täcka den totala kostnaden som kommunen har för att 

bedriva grundläggande integrationsarbete. Vi ser även att våra sociala 

försäkringssystem påverkas redan nu. De flyktingar som kom tidigt i processen har 

inte längre etableringsersättning från staten och kostnaderna kommer med all 

sannolikhet landa på kommunerna i form av ökade kostnader för försörjningsstöd. 

Sektorn har redan gjort vissa anpassningar men utmaningen ligger i att kunna 

anpassa verksamheten efter ersättningarna som staten ger och samtidigt ge den 

vård och omsorg som krävs. 

Det är viktigt att det arbete som påbörjats med att förändra och utveckla 

boendestrukturen inom äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov. 

Detta innebär att det blir en kedja av åtgärder och anpassningar samt en hel del 

lokal- och personalförändringar i verksamheterna. Men strukturförändringen i 

äldreomsorgen handlar inte bara om vård- och omsorgsboende, det handlar även 

om att skapa bra och tillgängliga bostäder för äldre som t.ex seniorboende och 

trygghetsboende men också fler mötesplatser. Detta är viktigt för att 

kostnadsdämpa den äldre-bom som förvänta slå till om ett par år. För utan bra 

bostäder för äldre så kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och 

mest resurskrävande boendeformen, ett vård- och omsorgsboende. 

På uppdrag av regeringen finns nu ett förslag till nationell handlingsplan för 

äldreomsorgen. Det är svårt att säga ännu vad det kommer innebära för Munkedals 

kommun men några exempel på förslag i planen är: - legitimation för 

undersköterskor Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst 

och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning - nationellt inriktningsmål för antal 

anställda per chef - strategier för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag 

till kommuner för innovationer. 

Den föreslagna Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården förväntas 

träda i kraft 1 januari 2018. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om 

samverkan mellan landsting och kommun. Huvudmännen ska fastställa 

gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas 

ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens 

betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas. 
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Övrig uppföljning 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

Sektorn har genomfört betydande organisationsförändringar och effektiviseringar 

under en lång period nu. Detta innebär att organisationen är trött och pressad. 

Samtliga enheter har arbetat hårt med effektiviseringar och det innebär att 

samtliga medarbetare måste lära sig nya arbetsuppgifter för att ta över eller kunna 

stötta för de som inte ersätts. Det är dessutom inte bara sektorns effektiviseringar 

som ställer krav på nya arbetssätt utan även målgruppen förändras i snabb takt 

och kraven kommer fortare än socialtjänsten klarar av att ställa om. 

Våld och hot har blivit vanligare i sektorn då de utsatta grupperna har ökat, 

dessutom är målgruppen som utsätter medarbetarna ofta själva oförmögna att 

kontrollera sina handlingar. Detta gäller framförallt inom demens, funktionshinder 

och socialpsykiatriomsorgen. 

Flertalet utbildningar till chefer och medarbetare inom arbetsmiljöföreskrifter har 

skett under året. 

Det finns tydliga rutiner kring avvikelser och dessa ska hanteras i samtliga 

avdelningar och arbetsmiljö ronder genomförs med arbetsplatsombud och ansvarig 

chef på respektive arbetsplats. 

Ohälsa 

 

 Utfall Augusti 

2016 

Utfall Augusti 

2017 

Sjukfrånvaro kommunalt 

anställda totalt, (%) 
10.32% 9.76% 

 

Sektorn har sänkt sitt ohälsotal från förra delårsbokslutet. Detta är samtidigt den 

första riktiga jämförelse som går att gör då tidigare resultat har innefattat andra 

verksamheter. Det är fortsatt vård och äldreomsorgen som fortsätter den positiva 

trend som de haft tidigare under året. Trots en tuff sommar med höga 

sjukskrivningstal sänker vård och äldreomsorgen sina siffror med nästan 1%. 

Sektorn har haft ohälsan som ett prioriterat område under 2017 och kommer att 

fortsätta under 2018. Ett projekt pågår tillsammans med personalenheten med 

förhoppningen att ytterligare sänkningar kommer att ske. 

Avdelning Stöd har haft en tuff period med höjda sjukskrivningstal som bedöms 

bero på den osäkra situation som medarbetarna i verkställighet integration har 

haft. Då medarbetare har varslats och osäkerheten kring sin framtida 

arbetssituation varit osäker har sjuktalen ökat. 
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Jämställdhet 

Sektorn är en kvinnodominerande arbetsplats och vi brottas med lika möjligheter 

till jämlika arbetsvillkor såsom rätten till heltid och med det normala arbetstider och 

miljöer. Personalavdelning ser tillsammans över med sektorn hur vi kan fortsätta 

arbetet med att erbjuda heltid till en acceptabel arbetsmiljö. Sektorn har alltid med 

i beaktande kring kön i våra rekryteringar samtidigt får det inte bli den avgörande 

faktorn i då kompetens alltid går före. 

Intern kontroll 

Internkontrollpunkter som sektorn arbetar med är: 

Nattfasta inom Vård och omsorgsboendena Lex Sarah- Hur förstår och känner 

personal till lag och rutin. Elektronisk rapportering av tillbud, arbetsskador och 

avvikelser. Säkerställer sektorn att nyanställda får en introduktion på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Samtliga kontrollpunkter är påbörjade och kommer att redovisas i ett senare skede. 
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  2017-09-24 Dnr: KS 2017-261
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Bertil Andersson  
Redovisningsekonom 
Ekonomienheten 

Munkedal kommuns delårsbokslut jan-augusti 2017 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-augusti 
2017. 
 

Sammanfattning 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 41,6 mnkr för perioden januari-augusti 
2017. Helårsprognosen för kommunen 2017 uppgår till 62,6 mnkr vilket är 50,0 
mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,6 mnkr. Överskottet beror i 
huvudsak på vinst vid försäljning av fastigheter, förfogandeposter och överskott på 
finansiella poster.  

Drift 
Nämnderna redovisar ett överskott mot budget på 10,6 mnkr för perioden januari-
augusti. För helåret är prognosen 5,6 mnkr, varav 5,0 mnkr är medel till 
kommunstyrelsens förfogande. Under hösten 2016 antogs ett åtgärdsprogram inom 
kommunstyrelsen som beräkna ge minskade kostnader om 9,2 mnkr.  

Skatteprognosen för 2017 är positiv och visar på ett överskott på 2,5 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 40,8 mnkr. Dessa poster består 
av bland annat anslag till kommunfullmäktiges förfogande, överskott på 
kapitalkostnader samt överskott på reavinst. 

Balansräkningen har förbättrats under året genom att skulderna minskat och det 
egna kapitalet förstärkts.  

Investeringar 
Under perioden jan-aug har det investerats för 36,1 mnkr, varav 28,0 mnkr för köp 
av tidigare Dingle naturbruksgymnasium. Kommunens totala investeringsutgifter 
beräknas uppgå till 56,0 mnkr för hela 2017 vilket är lägre än budget som uppgår till 
60,8 mnkr inklusive överföring från föregående års budget. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är god för året och bedömningen som kommunstyrelsen gör är att 
för verksamhetsår 2017 uppfylls målen för god ekonomisk hushållning.  
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1. Inledning 
1.1 Organisation 
Kommunens verksamhet bedrivs till största del via de kommunala nämnderna och i 
förvaltningsform. Till det kommer kommunens koncernföretag (Munkedals Bostäder 
AB, Munkedals vatten AB, Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB) 
samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening 
Grönskan och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän). IT-, Miljö- och 
Löneverksamheten bedrivs i nämndform tillsammans med Sotenäs och Lysekils 
kommun. 

 

1.2 Delåret i sammandrag 
1.2.1 Ekonomi 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 41,6 mnkr för perioden jan-augusti 
2017. För året prognosticeras ett resultat på 62,6 mnkr. Budgeterat resultat är 12,6 
mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på +50,0 mnkr och uppfyller därmed det 
finansiella resultatmål som Kommunfullmäktige beslutat. Kommunen har under 
perioden amorterat lån på 32,5 mnkr. Det goda resultatet beror i hög grad på 
försäljning av skog, budgeterat resultat samt överskott på finansiella poster. 

Nämnderna beräknas ha ett överskott på 5,6 mnkr, främst beroende på anslaget till 
kommunstyrelsens förfogande. Där beräknas 5,0 mnkr finnas kvar vid årets slut. 

1.2.2 Verksamhet 

Under året har större förvärv samt försäljning av fastigheter skett. I februari 
förvärvades fastigheten Dingle 2:56 av Västra Götalands läns landsting. Vid samma 
tidpunkt såldes en del av det förvärvet till Göteborgs Stift. Till det kommer försäljning 
av skogsfastigheten Suttene. Kommunfullmäktige  beslutade också under året om 
avtal med Munkedals Bandyklubb om överlämnande av Ishallen till föreningen.  

Att få igång bostadsbyggande är viktigt för kommunen. Nytt exploateringsområde på 
Tegelverksområdet har påbörjats. Totalt beräknas 28 nya tomter färdigställas, varav 
försäljnings- och optionsavtal har tecknats med 24 tomter. Första spadtaget togs i 
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slutet av april. Beslut om utbyggnad av industrifastigheten Dilab innebär ett stort 
antal nya arbetstillfällen.  

Kommunfullmäktige har under våren fattat beslut om att befintlig skolstruktur ska 
behållas framöver. Förvaltningen har i samband med beslutet fått i uppdrag att utreda 
hur likvärdighet, kvalitet och ökad måluppfyllelse kan förbättras och bibehållas. 

Omstruktureringsbeslutet avseende Vård- och äldreomsorg börjar genomföras under 
året detta med avveckling av Vässjegården.  
 

1.3 Omvärldsanalys 
 
Högkonjunktur förstärks i år och nästa år 
Sveriges ekonomi har utvecklats mycket starkt under första halvan av 2017. Detta 
beror i hög utsträckning på ökningen produktionen inom byggsektorn som en följd av 
växande byggnadsinvesteringar. Under resterande del av året förväntas dock 
ökningen av investeringarna att mattas av.  
 
Den positiva utvecklingen i den svenska ekonomin innebär att sysselsättning och 
skatteunderlaget fortsätter att växa i relativ snabb takt i år och nästa år. Också 
arbetslösheten förväntas pressas tillbaka och mot slutet av året nå ner mot 6,5 %.  
 
Under 2019 och 2020 förväntas konjunkturläget att normaliseras. BNP, sysselsättning 
och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. Det innebär en 
särskilt problematiskt situation för kommunsektorn med växande befolkning och 
ökade behov inom skola, vård och omsorg. 
 

 
Källa: Cirkulär 17:42 Sveriges kommuner och landsting 
 

Stora investeringsbehov i skola, sjukvård och äldreomsorg 
Inom de närmaste fyra åren beräknas även behovet av investeringar att öka kraftigt. 
De 233 kommuner, som har svarat på SKL:s enkät, kommer att bygga cirka 600 
förskolor, 350 grundskolor och gymnasieskolor, 350 gruppbostäder och äldreboenden 
och 150 nya idrottsanläggningar. Därutöver finns ett betydande behov av att bygga 
nya bostäder samt rusta upp befintliga byggnader och anläggningar. För landstingens 
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del handlar det främst om att bygga ut kollektivtrafiken, uppgradera 
sjukhusbyggnader och medicinteknisk utrustning. 

Källa: Ekonomirapporten april 2017, Sveriges kommuner och landsting 

Effektiviseringar och ökade statsbidrag behövs 
För att kostnader inte ska överstiga intäkter framöver kommer en rad olika åtgärder 
behöva vidtas. Kommuner, landsting och regioner behöver effektivisera verksamheten 
med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård, medan staten behöver skapa 
förutsättningar för att det ska kunna ske. 

– Den statliga detaljstyrningen måste minska, samtidigt som staten behöver skjuta till 
mer resurser till våra olika välfärdsområden. Riktade statsbidrag måste omvandlas till 
generella och värdesäkrade för att varje enskild kommun, landsting och region ska 
kunna planera och sätta in insatser där de gör störst nytta, säger Lena Micko, 
ordförande Sveriges Kommuner och Landsting. 

– Andra värdefulla åtgärder är att se till att möjligheterna till avtalssamverkan 
förenklas kommuner och landsting emellan. Och för att öka skattekraften är det också 
viktigt att se till att vi på ett tidigt stadie kan få fler utrikes födda i arbete, säger Lena 
Micko. 

Källa: Ekonomirapporten april 2017, Sveriges kommuner och landsting 

Inflationstakten 2,1 procent augusti 2017 
Förändringen av inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i augusti och har då sjunkit 
med 0,2 procent från juli månad. Under motsvarande period 2016 sjönk KPI med 0,1 
procent.  

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (6,8 procent) med 0,3 
procentenheter. Högre boendekostnader (0,3 procent) bidrog med ytterligare 0,1 
procentenhet, huvudsakligen beroende på högre priser på el. 

Uppgången motverkades främst av prissänkningar på paketresor (-20,7 procent) som 
bidrog nedåt med 0,4 procentenheter och utrikes flygresor (-25,3 procent) som bidrog 
nedåt med 0,3 procentenheter. 

Källa: Statistiknytt 2017-09-12 SCB 

Reporäntan oförändrad 
Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. För att inflationen 
ska ligga kvar nära 2 procent även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt 
expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad 
på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att höja räntan först i mitten av 
2018.  

Den svenska konjunkturen är stark; BNP växte snabbt andra kvartalet och 
sysselsättningsgraden är historiskt hög. Inflationen har fortsatt att stiga och har de 
senaste månaderna varit oväntat hög. Utfallen förklaras delvis av tillfälliga faktorer 
men även bortsett från det har inflationen utvecklats starkare än väntat. 

Det har dock tagit tid att få upp inflationen och inflationsförväntningarna och det har 
krävts mycket stöd av penningpolitiken. Även om det på senare tid har skett en 
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bredare uppgång i tjänstepriserna behöver konjunkturen fortsatt sätta avtryck i 
prisutvecklingen. Detta understryks bland annat av en svag utveckling av 
kostnadstrycket hittills i år. För inflationsutvecklingen är det också viktigt att kronans 
växelkurs inte stärks alltför snabbt.  

Mot denna bakgrund har Riksbankens direktion beslutat att behålla reporäntan 
oförändrad på −0,50 procent och räknar med att höja den först i mitten av 2018. Med 
fortsatt stöd av penningpolitiken väntas KPIF-inflationen vara nära 2 procent de 
kommande åren. 

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som 
nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt 
till att öka riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. För att 
utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras 
med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. 

Källa: Sveriges Riksbank 2017-09-07 

Ny lagstiftning 
Förslag på ny kommunal redovisningslag (KRL). Förslag till ny KLR innebär förslag till 
en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Utredningen har 
genomgående lagt förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn 
och en ökad jämförbarhet. Det gäller både jämförbarhet över tid och jämförbarhet 
mellan olika kommuner respektive landsting. Värdet av jämförbarhet visar sig i 
möjligheten att bedöma effektivitet och underlätta för politiker och medborgare att 
bedöma den ekonomiska utvecklingen. 

Utredningen föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i 
balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal 
förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning, exempelvis tydligare reglering av 
innehållet i förvaltningsberättelsen och den sammanställda redovisningen, samt vissa 
förändringar av värdering av finansiella tillgångar m.m. 

Utredningen var ute på remiss. Den nya lagstiftningen föreslogs träda i kraft den 1 
januari 2018. Men då någon proposition inte finns med på regeringens 
propositionsförteckning våren 2017 kan den tidigast börja gälla från och med den 1 
januari 2019. 

Källa: Sveriges kommuner och landsting. 

Kommunutredning (Fi 2017:02) 
Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bl.a. till 
följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att 
kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en 
kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. 
 
En parlamentariskt sammansatt kommitté har därför fått i uppdrag att utarbeta en 
strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera 
sina utmaningar. Kommittén ska utifrån kommunernas varierande förutsättningar dels 
identifiera och analysera de utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på deras 
förmåga att klara av sina uppgifter, dels analysera i vilken utsträckning som 
kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en 
asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka 
deras förmåga att möta samhällsutvecklingen. Kommittén ska mot bakgrund av denna 
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analys föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur en genomförandeprocess kan 
utformas. De åtgärder som föreslås ska kunna genomföras inom dagens system för 
finansiering av den kommunala sektorn och ska inte innebära en ökning av statens 
utgifter. Eventuella förslag om kommunsammanläggningar ska bygga på frivillighet. 
Kommittén ges även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna 
generella möjligheter till avtalssamverkan. 
 
Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan ska redovisas senast den 17 
oktober 2017. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 15 oktober 2019. 
 
Källa: Statliga offentliga utredningar. 

Munkedal 

Arbetslöshet 
Arbetslöshet 18-24 år i kommunen, andel (%) 
av befolkningen 

2015 2016 2017

 Munkedal 6,1 4,9 4,0
 Västra Götaland 7,1 6,2 5,3
 Riket 8,1 6,9 6,3
Antal personer 18-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 18-24. 
Arbetslösheten avser statistik från augusti månad. Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

Arbetslöshet 16-64 år i kommunen, andel (%) 
av befolkningen 

2015 2016 2017

 Munkedal 3,9 4,3 4,2
 Västra Götaland 5,5 5,2 5,1
 Riket 6,0 5,8 5,8
Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 16-64 år dividerat med antal invånare 16-64 år. Avser statistik från 
augusti månad. Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Antalet öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år minskar något för 2017 och uppgår 
till 4,2 %. I åldersgruppen 18-24 år har Munkedal fortsatt låga tal. Och ligger väl till i 
förhållande till både regionen och riket. Varför minskningen är så stor är något som 
förvaltningen måste undersöka vidare.  

Befolkning 
Under 2016 steg befolkningstalet rejält och landade vid årsskiftet på 10 361 invånare. 
Nedanstående tabell visar på utvecklingen för 2017. Det höga befolkningstalet ser ut 
att stå sig och uppgår i augusti till 10 375 invånare.  Glädjande för är också att 
födelsenettot är positivt (+9).  
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Tabellen visar befolkningen i olika ålderskategorier. 

 

Prognosen för året visar på en marginell ökning av åldersgrupperna 0-5 (+3), 6-15 (+ 
8), 65-79 (+3) 80+ (+4) jämfört med årsskiftet 2016. Åldersgruppen 16-64 beräknas 
minska med -13.  

Källa: Kolada 201708 

Statsbidrag/skatteintäkter 
Bruttokostnaderna för verksamheten ökade 2016 med 11,9 % procent i löpande 
priser. En stor del av den ökningen berodde på det stora antalet asylsökande och 
nyanlända. Kommunen fick också stor ökning av riktade och generella bidrag under 
föregående år. Ökningen av riktade och generella bidrag ser inte ut att vara lika stor 
under året. Tilldelning sker av de sk välfärdsmiljarderna med ca 13,4 mnkr. I övrigt 
sker en omställning av ersättningsnivåer vilket medför lägre bidrag. Riktade bidrag 
beräknas uppgå till samma nivå som för 2016. Däremot har en förskjutning skett, 
bidragen ökar inom sektor Barn- och utbildning och minskar inom sektor Omsorg.  
En allt större andel av kommunens verksamhet finansieras numera av de riktade 
statsbidragen.  

Investeringsbehov 
Munkedal har under de senaste åren haft en relativt låg investeringstakt. Inför 
kommande år står stora investeringsutgifter för dörren. Det handlar om ny- och 

2016 2017
Jan Feb Mars April Augusti Prognos helår

 Invånare totalt, antal 10361 10 335 10 361 10 367 10 368 10 375 10 366
         Invånare 0-5 år 706 590 613 632 642 674 709
         Invånare 6-15 år 1120 1 127 1 131 1 134 1 136 1 136 1 128
         Invånare 16-19 år 468 452 456 457 460 466 458
         Invånare 20-64 år 5540 5 522 5 524 5 518 5 510 5 513 5 537
         Invånare 65-79 år 1811 1 853 1 850 1 846 1 844 1 829 1 814
         Invånare 80+ 716 791 787 780 776 757 720

2017
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ombyggnationer inom äldreomsorg och barn- och utbildning samt reinvesteringar i 
befintliga lokaler. Till viss del kommer verksamhetskostnaderna att kunna minska då 
planering av den dagliga driften kan göras mer kostnadseffektivt än med befintliga 
lokaler, men driftsmedel behöver avsättas för att hantera de kommande ökade 
avskrivningarna samt räntekostnader.  

Investeringarna kommer också kräva ökad nyupplåning. Kommunen blir därmed mer 
finansiellt sårbar på sikt. 

1.4 Finansrapport augusti 2017 
Finansavsnittet avses informera om kommunens finansiella ställning. Rapporten gäller 
för perioden januari – augusti 2017 och endast för kommunen. 

Likvida medel 
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närvarande till 42,9 mnkr. Ökning av 
skatteintäkter, högre statsbidragsintäkter framförallt avseende ersättning från 
Migrationsverket är en bidragande orsak. 

Upplåning 
Under året har amortering skett med 32,5 mnkr. Kommunen har också förvärvat 
tidigare Dingle Naturbruksgymnasium från Västra Götalands Regionen utan någon 
nyupplåning.  

Totalt innebär det att upplåningen uppgår till 184,7 mnkr.  

Prognosen för årets investeringar förväntas uppgå till ca 56 mnkr av investerings-
planen som totalt är på 60,8 mnkr. I investeringsplanen ingår överföring av 
investeringsprojekt från 2016 på 13,7 mnkr. I planen för året finns även med 
ombyggnad av Munkedals brandstation, vilket i huvudsak avsåg ombyggnad för 
ambulansverksamheten. Under året har Västra Götalands Regionen beslutat att det 
förnärvarande inte är aktuellt med en ombyggnad. Det innebär lägre investerings-
volym än beslutat. Samtidigt kommer investeringsutgifterna kommer ändå att öka 
jämfört med budget beroende på att köp av tidigare Dingle Naturbruksgymnasium nu 
är genomfört.  

Då kommunen har en god likviditet innebär det att det för året inte kommer vara 
aktuellt med nyupplåning.  

Under våren har merparten av kommunens lån placerats om. Samtliga lån är 
placerade hos Kommuninvest.  

Lån 2015 2016 2017 
Kommuninvest 196,7 217,2 184,7 
SEB 20,5  
 217,2 217,2 184,7 
  
Derivat - Ränteswapar 2015 2016 2017 
SEB 125 125 125 
Swedbank 35 35 35 

 160 160 160 
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Finansiell risk 
Genomsnittliga räntebindningstid per 31/8-17 är 3,47 år. Snitträntan för perioden 
januari till augusti är 2,32 %. Räntan exklusive derivat (swap) är -0,13 %.  

Genomsnittlig kapitalbindningstid per 31/8-17 uppgår till 1,31 år. 

Tabellerna nedan visar en prognos över kommunens räntekostnader 2017-2019 (givet 
samma låneskuld samt ränteswapar). Översta tabellen visar på en ökning av 
räntekostnader från 4,9 mnkr till 5,2 mnkr under förutsättning att räntorna utvecklar 
sig enligt marknadens förväntningar. Skulle räntorna däremot stiga med 1 % utöver 
vad marknaden förväntar sig kommer räntekostnaderna att uppgå till 5,1 mnkr 2017 
och öka till 5,4 mnkr. Räntorna ser ut att ligga på en fortsatt låg nivå över denna 
period.  

Kommunens kommande behov av investeringar och därmed ev ökning av låneskuld 
har inte tagits med i beräkningen nedan.   

 

 

Avstämning finanspolicy 
Avstämning visar att i princip är samtliga kriterier uppfyllda. Endast ett kriterium är till 
del uppfyllt. Det avser att minst två långivare bör eftersträvas. Orsaken till att 
kommunen endast har en långivare i dagsläget beror på att det endast är 
Kommuninvest som har negativ ränta.  Övriga banker har räntegolv eller liknande.   

2. God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att hushålla i tiden och över tiden. Kravet på god 
ekonomisk hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha förutsättningar 
för att klara av befolkningens behov både< nu och i framtiden. 

Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål 
samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska 
följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning i Munkedals kommun har 
kommunfullmäktige fattat beslut om 3 finansiella inriktningsmål och 7 inriktningsmål 
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för verksamheten. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision. 
Verksamhetsmålen (inriktningsmålen) i sin tur konkretiseras av varje nämnd i form av 
resultatmål. Målen visar för förvaltningen vad som ska göras.  

2.1 Finansiell analys 
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt resultat om 41,6 mnkr och prognosen 
visar på ett resultat om 62,6 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en avvikelse 
på 50,0 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 89,9 % i förhållande 
till skatter och statsbidrag.  

Syftet är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har 
god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen utgår ifrån den så kallade RK-
modellen, vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och 
kontroll. Till varje perspektiv kopplas ett antal ekonomiska begrepp. Nyckeltal som är 
kopplade till finansiell analys finns på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten 
görs endast en kortfattad och förenklad finansiell analys.  

Resultat 
Resultat före jämförelsestörande poster 
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en god balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. Måttet som används här är resultatet före 
jämförelsestörande poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kost-
nader och intäkter och bör i förhållande till skatter och statsbidrag ligga mellan 2–3% 
över en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att 
finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder 
till att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång 
sikt. 

För 2015 uppgick resultatet före jämförelsestörande poster i förhållande till skatter 
och statsbidrag till -0,8 % för att under 2016 förstärkas till 6,5 %. Prognosen för 2017 
är 9,9 %, vilket innebär att kommunen har en förbättrad resultatutveckling och 
stärker egna kapitalet inför framtiden.  

Det finansiella målet är därmed uppfyllt för 2017 med nuvarande prognos.  

Skattefinansiering av investeringar 
För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när den löpande driften finansierats, en 
tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investe-
ringar. Detta mäts genom nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden av investeringarna”, 
kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett värde 100 % eller mer, innebär att 
kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. 
Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 % kan 
användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.  

Munkedals siffror uppgick till 46 % för 2015 och 294 % för 2016. Prognosen för 2017 
ser ut att landa på 152 %. Detta innebär att kommunen för åren 2016 och 2017 
kommer att ha finansierat investeringar själv utan upplåning. För reinvesteringar 
beräknas självfinansieringsgraden till 318 %. Finansiella målet att reinvesteringar ska 
ha en självfinansieringsgrad på över 100 % bedöms med nuvarande prognos bli 
uppfyllt.  
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Kapacitet 
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den 
visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. 
Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I detta nyckeltal 
används ”soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt” för att få 
med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför 
balansräkningen. Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme.  

Soliditeten inkl pensionsförpliktelser har förstärkts de senast åren. 2016 uppgick 
soliditeten till 0,9 % vilket var första gången som den var positiv i Munkedals 
kommun. Förbättringen beror på att utbetalningar i av pensionsskuld intjänad innan 
1998 fortlöper. Detta påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrar 
sin ställning något. Tack vare amortering, prognosen för investeringar samt det goda 
resultatet så beräknas soliditeten förstärkas och uppgå till 11,3 % inklusive 
pensionsförpliktelser vid årets slut. 

Det finansiella målet att amortera på låneskulden är uppfyllt för året.  

Risk 
Kassalikviditet 
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En 
ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett 
tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.  

Mellan 2015 och 2016 förbättrades Munkedals kassalikviditet. Under 2017 har 
kassalikviditeten minskat obetydligt och uppgår vid delåret till 101,4 %. Normalt 
eftersträvas ett riktvärde på 100 %. Det innebär att korta tillgångar är lika stora som 
korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder ingår dock en semesterlöneskuld 
som utgör ca 20-30% av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i någon 
större omfattning under året och utgör därför ingen större belastning på likviditeten. 
Detta innebär att en nivå på över 60 % tryggar den kortsiktiga 
betalningsberedskapen. Munkedals nivå på 101,4 % innebär därför att kommunen 
klarar av att finansiera oväntade finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.  

Åtaganden utanför balansräkningen 
Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför balansräkningen är två stora 
poster som medför en ökad risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.  

De borgensåtagande som kommunen ingått ökar från 2013 på 175 mnkr till att för 
2016 uppgå till 288,4 mnkr. Under 2017 kommer borgensåtagandet förmodligen öka 
med ytterligare ca 30 mnkr till Munkbo till följd av stamrenoveringar.  
Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker och har så gjort de senaste åren. Nuvarande 
prognosen visar på att vid årsskiftet kommer pensionsskulden att uppgå till 222 mnkr 
inklusive löneskatt. En del av minskningen beror på förändrade inkomstbasbelopp men 
även att utbetalningar sker av skulden. Totalt sett innebär dessa ökade åtaganden en 
högre risk.  
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Kontroll 
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Kommunens prognos 
redovisar en positiv budgetavvikelse för året. Det kan finnas en viss osäkerhet i 
prognosen då det finns en benägenhet att ta höjd för ökade kostnader men inte för 
ökade intäkter. 

2.2 Finansiella mål 

Inriktningsmål 
De finansiella inriktningsmålen är antagna av kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning”. De gällande inriktningsmålen för perioden 2015-2019 
reviderades inför budget 2017. Med nuvarande prognos är samtliga finansiella mål 
uppfyllda för 2017. 

1. Resultatmål - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 %. 
 
Årsprognosen innebär att det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren 
uppgår till 5,7 %, vilket innebär att målet kommer att uppfyllas. 
 

2. Soliditetsmål - Soliditeten ska förbättras 
Med nuvarande prognos bedöms målet vara uppfyllt. 
 

3. Investeringsmål- Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 100 % 
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar beräknas uppgå till 152 %, vilket 
innebär att målet kommer att uppfyllas. 
 

Resultatmål 
De finansiella resultatmålen är antagna av kommunfullmäktige i budget 2017 (MRP).  
Utgångspunkten för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen ovan.  

Finansiella resultatmål 2017 Mål 
Prognos 
2017 

Året resultat  2,0 % 9,9 % 

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad 
för individ- och familjeomsorg ska minska <51,6 mnkr 52,5 mnkr 

Soliditet: Amortera 4,3 mnkr på låneskuld 4,3 mnkr 32,5 mnkr 

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 152 % 
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2.3 Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål för verksamheten 

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen 
Till inriktningsmålet är kopplat två resultatmål. Det ena riktat mot implementering av 
barnkonventionen och det andra att folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla 
kommunala beslut. 

Måluppfyllelsen är något mer positiv i detta bokslut. Då arbetet med implementering 
av barnkonventionen börjar ta form. Ett förslag till handlingsplan som avser perioden 
2018-2019 har tagits fram. Planen kommer att behandlas politiskt under hösten 2017. 
Handlingsplanen innehåller åtgärder och processer på olika nivåer i kommunen, 
däribland strukturer för analys och konsekvensbeskrivning inför beslut.  

Däremot visar en genomgång av tjänsteskrivelser under året att endast 16 % 
innehåller en konsekvensbeskrivning av folkhälsoperspektivet. För att folkhälsa ska 
kunna beaktas i beslut måste konsekvensbeskrivningarna utvecklas i både mängd och 
kvalitet. 

Resultatmål Utfall 
Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala beslut. Delvis uppfyllt 

Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala processer. 
Ej uppfyllt 

 

Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i 
verksamheten antagna av kommunfullmäktige 2016-06-08 §38 
Kommunfullmäktige antog under 2016 övergripande miljömål. Inför budget 2017 
reviderades kommunfullmäktiges inriktningsmål och fyra resultatmål kopplades till 
detta mål. De fyra målen utgår ifrån hållbarhet avseende livsstil, biologisk mångfald, 
vattenstatus och energikonsumtion.  

Av de fyra resultatmålen har endast återredovisning skett för två av målen. 
Uppföljningen visar på låg måluppfyllelse. 

För målet främjande av hållbar livsstil har inventering av användande av kemikalier 
genomförts inom sektor Samhällsbyggnad. Inventeringen visar att för 
kostverksamheten är 61% miljömärkta kemikalier, städverksamheten 63% och Park o 
Skog ca 60%. Ambitionen är att utbyte till mer miljövänliga produkter ska ske där det 
är möjligt. Inventering saknas för kommunens övriga verksamheter.  

Motsvarande inventering av källsortering är genomförd och visar på stora 
förbättringspotentialer. Viss källsortering sker men problemet är ofta logistik och 
kostnad för dessa tjänster.  

Målet biologisk mångfald har en översiktlig inventering av de kommunala 
parkgrönytan utförts, vilket visar på att ca 70 % av de totala ytorna utgörs av 
ängsmark. Ängsmarken slås en gång per år. 
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Resultatmål Utfall 

Hållbar livsstil Ej uppfyllt - 

Biologisk mångfald Ej uppfyllt - 

God vattenstatus Ej redovisat 

Hållbar energikonsumtion. Ej redovisat 
 

Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög 
kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och framåt. 
Inriktningsmålet är omhändertaget av kommunstyrelsen och sektor Barn- och 
utbildning samt Omsorg. Totalt finns sju resultatmål kopplade till målet. 

Ett antal insatser pågår som också visar på en positiv riktning av måluppfyllelsen. Som 
ex kan nämnas utemiljön inom förskolan som en viktig del den pedagogiska 
verksamheten för barnens lärande och utveckling. Det kan vara lekar, miljön runt 
omkring, odling, bygg och konstruktion samt utflykter. 

Gemensam uppstart med all personal från förskoleklass till komvux med föreläsning i 
språkutvecklande arbetssätt. Alla kommunens förskolor hade också en gemensam 
uppstart för personalen med information bl a kring riktlinjer för mottagning av 
nyanlända. 

Inom vuxenutbildningen pågår, i samarbete med Lysekil och Sotenäs kommuner, för 
att erbjuda fler individuella lösningar för elever. Samarbete gäller också mellan sektor 
Barn- och Utbildning och Sektor Omsorg samt också tillsammans med aktörer som 
Försäkringskassa och Arbetsförmedling. En mall för en SIP (samordnad individuell 
plan) finns och. I samtliga beslut som skickas till brukare finns det information om 
SIP. Det har utarbetats en plan på gemensamma mötesplatser\, konsultation och 
gemensamma utbildningar. Samverkan med arbetsförmedlingen kring extratjänster i 
välfärden är påbörjad och har genererat fem extratjänster inom äldreomsorgen. 

Munkedals IM-program har utarbetat funktionella metoder och arbetssätt vad gäller 
individuella åtgärder. Allt från nationellt gymnasieprogram (processtekniska 
gymnasiet) till förberedande gymnasiestudier samt flera yrkesutbildningar så som 
omvårdnad, fordon och fastighetsskötare.  

 Resultatmål Utfall 

Varje avdelning inom förskolan ska varje dag använda utemiljö i sin 
pedagogiska verksamhet. Helt uppfyllt 
Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk utbildning 
inom vuxenutbildningen. Delvis uppfyllt 

Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter utifrån kommunens 
aktivitetsansvar. Helt uppfyllt 
Främja samverkan och samarbete mellan kommunens olika 
verksamheter för gott resursutnyttjande. Helt uppfyllt 

Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån sina specifika 
uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ för att 
nå en god livskvalité Helt uppfyllt 

80



 
 

Sida 16 av 37 

 
 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •    Organisationsnummer 21 20 00-1330 

Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk utbildning 
inom vuxenutbildningen. - 

Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i syfte att 
förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller 
senarelägga mer omfattande insatser Delvis uppfyllt 

 

Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får de stöd som behövs, 
när det behövs utifrån behov. 
Trygghetsmålet är omhändertaget inom sektor Omsorg. 

Ett arbete att förändra boendestrukturen påbörjas nu med genomförandet färre 
särskilda boenden och därmed en bättre anpassad boendemiljö. Ombyggnation på 
Allégården startar under året.  Att lämna dåligt anpassade boendemiljöer skapar nya 
möjligheter att effektivt bemanna och utföra arbetet.  

Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare 
tillsammans med frivilliga. Föreläsning av de spelberoendes förening på Uddevalla 
museum. Utbildningar och samtalscirklar för närstående till demenssjuka kommer 
erbjudas under hösten. Må-bra-aktiviteter för anhöriga på Tanumstrand gemensamt 
med Tanums kommun. I samarbete med Sotenäs och Lysekil planeras stödinsatser för 
anhöriga till personer med missbruksproblem.  

Samverkan mellan olika aktörer pågår bla genom den lokala närsjukvårdsgruppen 
arbetet här syftar till att försöka underlätta arbetet i vardagen och på så sätt utveckla 
kvalitén hos de direkta berörda. Ett gemensamt team med Närhälsan och sektorn 
startas upp för att förbättra omsorgen till personer med demenssjukdom. Lokala 
seniornätverk finns för att bland annat öka möjlighet till samverkan med 
frivilligföreningar. Det finns nätverk för volontärer som vill engagera sig frivilligt inom 
äldreomsorgen. 

Nätverk i verksamheterna och datorer har installerats för att möjliggöra IT-
användning både i gemensamhets utrymmen och enskilda utrymmen. 

Resultatmål Utfall 

Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det ökade behovet 
av stöd och boende för personer med demenssjukdom. Helt uppfyllt 

Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån handlingsplanen och 
ska byggas upp i samarbete med kommunens verksamheter, 
Närhälsan och frivilligorganisationer Helt uppfyllt 

Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till en 
fungerande samverkan - internt och externt, för att genom detta 
kunna utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov 

Helt uppfyllt 
Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika individers 
specifika behov. Helt uppfyllt 
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Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att 
skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 
Munkedal som en aktör för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling 
pågår genom målsättningar som att marknadsföra kommunen, utveckla 
servicekontoret, utveckla och stärka lokala näringslivet, utveckla innovativa metoder 
för upphandling mm. Totalt finns sju resultatmål kopplade till målen. 

Tillsammans med Tillväxtverket pågår åtgärder för utveckling av samarbetet med 
kommunens näringsliv och utveckling av besöksnäringen i kommunen. Ett antal 
företagsbesök har genomförts under perioden. Ett första utkast till näringslivsstrategi 
är framtagen. Plan för marknadsföring av Munkedal som attraktivt besöksmål är ännu 
ej framtagen. 

Ytterligare ett område som ingår i arbetet är att se över och föreslå innovativa former 
för upphandlingar i enlighet med lagen om offentlig upphandlingar (LOU) samt 
utarbeta en landsbygdsstrategi för Munkedals kommun. Inom detta verksamhetsmål 
har upphandlare och kostchef arbetat med att öka dialogen med leverantörer i 
närområdet och upphandla på mindre områden som ligger utanför det övergripande 
livsmedelsavtalet. Ökad dialog kring upphandling har, enligt 
upphandlingsmyndigheten, många positiva effekter och kan bidra till en ökad 
förståelse/ökat intresse mellan näringslivet i området och kommunen. 

För att medborgarcentrum fortsätter projektet Förenkla helt enkelt med utveckling av 
kommunala processer. Målsättningen är att medborgarcentrum ska vara första linjen 
mot allmänheten och kunna svara på de flesta frekvensfrågorna och därmed ökad 
information. 

Resultatmål Utfall 

Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som attraktivt besöksmål 
Ej uppfyllt 

Utveckla servicekontorets verksamhet Ej uppfyllt 

Utveckla och stärka lokala näringslivet Delvis uppfyllt 
Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals kommun Ej uppfyllt 

Utveckla innovativa metoder för upphandling Delvis uppfyllt 

Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka Delvis uppfyllt 

Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd 
och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens olika 
sektorer. Helt uppfyllt 

 

Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra 
boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 
Till målet är kopplat tre resultatmål. Det ena avser att förbereda och planera för 
Äldrecenter. Arbetet med att forma en ny struktur för äldreomsorg och äldreboenden 
är genomförd. En boendeutredning är presenterad. Förberedelse inför projektering är 
också påbörjat.  
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Det andra målet avser ökat samutnyttjande av lokaler. Arbetet pågår gemensamt 
genom lokastyrgruppen vilken leds av fastighetschefen. Gruppen har till uppdrag att 
minska externt inhyrda lokaler. Under året har ett kontrakt sagts upp. Ett arbete 
avseende översyn av internhyreskontrakt har också startats upp. 

Tredje målet syftar till förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden. Detta bl a genom 
att förkorta handläggningstider för plaer. En försämring har skett sedan tidigare 
uppföljning. Detta beror på personalförändring under året. 

Resultatmål Utfall 
Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler. Delvis uppfyllt 

Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett ökat behov av 
boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg Helt uppfyllt 
Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden Delvis uppfyllt 

 

Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjuda 
idrott- fritids- och kulturaktivitet av varierande karaktär och god kvalitet. 
Ökad dialog med föreningslivet pågår bl a genom uppsatt mål om samordning av 
fritidsaktiviteter och breddad verksamhet inom biblioteket. 

En temporär lösning vad gäller Allaktivitetshus har skapats i f.d. Sohlbergs lokaler. 
Fortsatt dialog med sektor samhällsbyggnad för framtida utveckling sker. Under 
sommaren har Ung Fritid haft ett samarbete med Museiföreningen Munkedals Jernväg. 

En positiv ökning har till tillgängligheten i biblioteket har skett genom det sk 
självbetjäningssystemet. Detta har bidragit till en ökning med 10 timmar/vecka. 
Ytterligera faktor som bidragit till ökad tillgänglighet är samarbete med 
Medborgarcentrum har som inneburit att målet för utlåning redan är uppnått. Därtill 
genomförs ett antal aktiviteter som  Litteraturcirklar, after-noon tea,,IT-café med 
pensionärsgruppen mm.  

Målet att minska droganvändningen är delvis uppfyllt då andelen tobakskonsumenter 
är relativt låg. Däremot har trivseln i skolan minskat.  

Resultatmål Utfall 
Samordna fritidsverksamheter och behovet av mötesplatser under 
samlingsbegreppet Allaktivitetshus. Ej uppfyllt 
Fortsätta bredda verksamheten i biblioteket. Delvis uppfyllt 

Minska droganvändningen Delvis uppfyllt 
 

2.4 Sammanfattning god ekonomisk hushållning 
Måluppfyllelsen har förstärkts avseende de finansiella målen jämfört med årsbokslut.  

Samtliga de finansiella inriktninsmål är, med nuvarande prognoser, uppfyllda.  Årets 
resultat uppgår till 9,9 %, självfinansieringsgrad av reinvesteringar 152 %, amortering 
har skett av låneskulden. Måluppfyllelsen för de finansiella resultatmålen visar på god 
måluppfyllelse, undantaget nettokostnadsminskningen inom IFO.  
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Av de sju verksamhetsmålen är övervägande delen delvis uppfyllda. Endast två av  
målen är inte alls uppfyllda.  

Den kortfattade finansiella analysen visar en positivare utveckling än i tidigare 
delårsbokslut. Den prognostiserade resultatnivån för 2017 är viktig förutsättning för 
att nå god ekonomisk hushållning.  Viktigt är att vidhålla en resultatnivå för att skapa 
en ökad beredskap för nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunktur, 
investeringar, ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar etc).  

Resultatnivån bör minst ligga på 2-3 procent i förhållande till skatteintäkter och 
statsbidrag. En viktig förutsättning för det är att verksamhetens nettokostnader 
fortsättningsvis inte överstiger 98 % av skatteintäkter och statsbidrag. För året 
beräknas nettokostnadsandelen uppgå till 89,9 % en sänkning jämfört med bokslut 
2016. Detta beror på höga intäkter framförallt avseende statsbidrag. 

Sammantaget gör kommunstyrelsen bedömningen att för verksamhetsåret 2017 
uppnår kommunen god ekonomisk hushållning. Detta med utgångspunkt från att 
samtliga finansiella inriktningsmål är med god marginal uppfyllda och att majoriteten 
av inriktningsmålen för verksamheten är helt eller delvis uppfyllda. Bedömningen 
bygger på nuvarande prognoser.  
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3. Verksamhetsredovisning 

3.1 Driftsredovisning 
Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2016 2017 2017 2017 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, 
valnämnd          
och överförmyndarnämnd -2,2 -2,6 -2,6 0,0
Kommunstyrelsen -557,5 -590,6 -595,7 5,1
varav       
 - Kommunledningsstab -39,3 -50,4 -58,7 8,3
 - Sektor samhällsbyggnad -89,2 -97,9 -99,0 1,1
 - Sektor Barn & Utbildning -204,0 -207,4 -213,3 5,9
 - Sektor Omsorg -225,0 -234,9 -224,7 -10,2
Byggnadsnämnden -0,9 -1,5 -2,0 0,5
Lönenämnden -2,6 -2,5 -2,5 0,0
Summa nämndverksamhet -563,2 -597,2 -602,8 5,6
          
Gemensamma kostnader och intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8
Summa gemensamma kostnader 
och intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8
       
Summa verksamhetens 
nettokostnad -566,4 -570,8 -617,1 46,3
          
Skatteintäkter 438,5 461,1 458,5 2,6
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 169,7 173,8 173,9 -0,1
Finansiella intäkter 2,8 3,5 2,9 0,6
Finansiella kostnader -5,0 -5,0 -5,6 0,6
Summa Skatter och finansnetto 606,0 633,4 629,7 3,7
          
Jämförelsestörande post        
Årets resultat 39,6 62,6 12,6 50,0
 

Helårsprognosen för Munkedals kommun är ett resultat på 62,6 mnkr vilket är 50,0 
mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,6 mnkr. Vinst vid försäljning av 
fastigheter medför ett budgetöverskott på 29,9 mnkr och anslag till kommunstyrelsens 
samt kommunfullmäktiges förfogande bidrar till överskottet med 11,2 mnkr. 

Nämnderna 
Den angivna årsprognosen uppgår till +5,6 mnkr vid årets slut varav merparten är 
inom kommunstyrelsen verksamhetsområde. Kommunstyrelsens prognos innefattar 
+5,0 mnkr för anslaget till KS förfogande samt lägre kostnader på 9,2 mnkr till följd 
av åtgärdsplanen som beslutades 9 november 2016. 
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Finansförvaltningen 

Gemensamma verksamhetskostnader 
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett överskott på 40,8 mnkr mot 
budget. Under gemensamma posterna finns anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande samt ej fördelade kapitalkostnader. Dessa poster beräknas ha ett överskott 
om 11,2 mnkr tillsammans. Av anslaget till KFs förfogande beräknas 4,5 mnkr kvarstå 
vid årsskiftet, av dessa är 0,6 mnkr öronmärkta för ev merkostnader för Dingle. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
För 2017 budgeterades skatteintäkter och generella statsbidrag till 632,4 mnkr. Den 
senaste skatteprognosen från SKL (cirkulär 17:42) visar på ett överskott om totalt 2,5 
mnkr.  

Budget för skatteintäkterna bygger på 10 220 invånare och utfallet 1 november 2016 
blev 10 360 vilket beräknas ge ett överskott på 5,7 mnkr gentemot budget. 

Slutavräkningen för 2016 är förbättrad sedan årsskiftet (83 kr/inv) och beräknas till 
+0,8 mnkr. Slutavräkningen för 2017 är däremot negativ (-390 kr/inv) och ger ett 
underskott på -4,0 mnkr. Netto för åren -3,2 mnkr. 

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ha ett litet underskott på -0,1 
mnkr. 

(mnkr) Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 
Skatteintäkter 458,5 464,3 5,8 
Slutavräkning  -3,2 -3,2 
Generella statsbidrag 173,9 173,8 -0,1 
  632,4 634,9 2,5 
 

Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter beräknas ha ett överskott på 0,6 mnkr jämfört med budget. 
Främst beror det på intäkter i form av överskottsmedel från Kommuninvest. 

Finansiella kostnader 
Ränteläget är fortsatt lågt och beräknas ge ett överskott om 0,6 mnkr. 
Genomsnittsränta, på lån och derivat, för perioden jan-augusti 2017 är 2,3 %.  
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3.2 Sammanställning av nämnders resultat och årsprognos 

 

Lönerevisionen 2017 är klar och budgetkompensation har tilldelats samtliga nämnder.  
 
Nämndernas prognoser visar på ett överskott om 5,6 mnkr en försämring med 1,3 
mnkr jämfört med prognosen i april. Nämndernas nettokostnader beräknas öka med 
6,0 % mellan 2016 och 2017. I ökningen ingår nya löner för 2017 och ökade 
persoanalkostnader. Till del avser ökningen förändringen efter årets lönerevision men 
framförallt handlar det om fler tillsvidareanställda.  

Vid årsskiftet 2016 uppgick antalet tillsvidareanställda till 895 (+48 jämfört med 
2015). Fram till augusti 2017 sker en ökning med +42 till totalt 937. Den största 
ökningen sker inom Kommunstyrelsens sektor Barn- och Utbildning +23, Sektor 
Samhällsbyggnad + 17 och Sektor Omsorg + 14.   

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall i augusti på +10,1 mnkr, årsprognosen uppgår 
till 5,1 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade hösten 2016 om åtgärdsplan för ekonomi 
och verksamhet i balans. Verksamheterna ska under 2017 uppvisa lägre kostnader, 
jämfört med budget, på motsvarande 9,95 mnkr.   

I kommunstyrelsens resultat återfinns också förfogandeanslag på 5,0 mnkr.  

Styrelsens intäkter ökar med 4,1 % framförallt försäljning av verksamhets-
entreprenad vilket i huvudsak har att göra med intäker från Munkbo och Dilab. 
Intäkterna för statsbidrag uppgår till totalt 80 mnkr vilket är en minskning med 1,7 
mnkr jämfört med föregående år. Däremot så sker en stor förändring inom 
sektorerna där statsbidragen ökar markant för sektor Barn- och utbildning 
motsvarande minskning ses för sektor Omsorg. 

Bruttokostnaderna för sektorn ökar med 4,1 %. Största ökningen sker avseende köp 
av verksamhet samt för personalkostnader.   

Nämnd 2015 2016 Årsprognos 2017

Kommunstyrelsen 552,2 557,5 590,6
Varav
 -Kommunledningsstab 45,6 39,3 50,4
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 87,8 89,2 97,9
 -Sektorn för Barn & utbildning 183,4 204,0 207,4
 -Sektorn för Omsorg 235,4 225,0 234,9
Byggnadsnämnden 0,9 0,9 1,5
Lönenämnd 2,5 2,6 2,5
Övriga nämnder 2,5 2,2 2,6
Summa nettokostnader 558,1 563,2 597,2
Tilldelad budget 540,6 576,0 602,8
Utfall mot budget -17,5 12,7 5,6

Sammanställning nettokostnader Sektor/nämndsnivå (mnkr)
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Kommunledningsstab/kontoret (+8,3 mnkr) 
Kommunledningskontoret redovisar ett utfall på +7,7 mnkr för perioden jan-augusti 
2017. Årsprognosen uppgår till +8,3 mnkr, varav 5,0 mnkr är anslaget för KS 
förfogande. Åtgärdsplanen som beslutades hösten 2016 genererar 2,2 mnkr i 
överskott på kommungemensamma poster. Detta är något bättre +0,4 mnkr än 
tidigare prognoser. 

Sektorn för samhällsbyggnad (+1,1 mnkr) 
Sektor samhällsbyggnad redovisar sammantaget ett positivt utfall på 5,7 mnkr, vilket 
är en ökning på ca 2,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. Prognosen 
förbättras något jämfört med i april.  

Den tidigare anställda personalen från kommunkoncernbolaget Munkbo har vid 
årsskiftet övergått till kommunen och är nu placerade inom sektorn. Detta faktureras 
därefter Munkbo, Det innebär ökade kostnader men också högre intäkter för sektorn.  

Intäkterna ligger generellt högre jämfört mot budget för samtliga enheter inom 
sektorn, där fastighet- samt tekniska enheten sticker ut då ovannämnda 
personalkostnader vidarefakturerats Munkbo, samt nerlagda kostnader för Dilab. 
Utökade verksamheter på Munkedals Utvecklingscentrum genererar högre intäkter för 
flera enheter inom sektorn, men främst för fastighet- samt kostenheten. 

Sektorns totala kostnader ligger trots ökade personalkostnader i nivå med budget 
vilket i huvudsak beror på lägre kostnader för framför allt fastighetsunderhåll. Detta är 
en följd av överklagande av ramavtal gällande bygg och måleri som har lett till att 
underhållsarbete på fastigheterna inte blivit utförda i planerat utsträckning. Övriga 
driftkostnader som är lägre än budgeterat är bostadsanpassning samt el- och 
nätavgifter. 

Utfallet på underhållsåtgärder under året uppgår till totalt 1,9 mnkr vilket innebär 
35,23 kr/m2. Fördelat enligt nedanstående tabell.  

0,394 mnkr   planerat underhåll 
0,084 mnkr  icke planerat underhåll 
1,427 mnkr  anläggningar 
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Sektorn för Barn och utbildning (+5,9 mnkr) 

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017 

Barn och Utbildning 
Utfall 
helår 

Utfall  
helår 

Utfall 
per aug 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Diff 
Budget 

  (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (Mnkr) 
 vs 

Utfall 

Barnomsorg 40,1 45,0 34,04 53,80 52,58 1,22

Grundskolan 78,4 83,7 52,24 84,65 82,32 2,33

Särskolan 11,7 11,0 7,90 11,06 11,66 -0,6

Gymnasieskola 41,2 41,5 24,42 44,46 40,16 4,3

Vuxenutbildning 4,2 6,0 4,24 5,67 6,47 -0,8

Bibliotek-fritid-kultur 3,3 12,1 8,34 12,23 12,81 -0,58

Övrig verksamhet 4,5 4,7 2,97 4,32 4,32 0

Totaler 183,4 204,0 134,15 216,19 211,32 5,87
 
Sektor Barn- och utbildning redovisar ett utfall på +10,4 mnkr för perioden januari-
augusti 2017, främst beroende på en försiktighet avseende bidrag från migrations-
verket för tidigare år samt effekter av beslutad åtgärdsplan. Helårsprognosen är 
beräknad till 5,9 tkr där sektorn tar höjd för under hösten utökade kostnader i 
Hedekas, obudgeterade förskoleavdelningar samt till extra resurs för elever med 
särskilda behov. Även beviljat föreningsbidrag, 500 tkr, som för sektorn inte är 
budgeterat för.  
 
Sektorns intäkter har ökat totalt med 24,5 mnkr, cirka 15 % mellan 2016-2017 period 
augusti. Den största ökningen kommer från externa intäkter, 17,6 mnkr, som 
motsvarar ca 74 %. Det är framför allt bidrag från Migrationsverket för asylsökande 
men även riktade insatser beviljade av Skolverket har ökat. Kommunbidraget har ökat 
med 4,8 % i jämförelse med föregående år, 6,7 mnkr.  
 
Kostnaderna har ökat med totalt 17,1 mnkr mellan åren 2016 - 2017 per augusti 
månad. Det är först och främst personalkostnader som har ökat i jämförelse med 
föregående år, 14,1 mnkr, 13,1 %. Bakgrunden är nyöppnade förskoleavdelningar, 
utökning av den egna kommunala gymnasieverksamheten och vuxenutbildning samt 
utökning av personal inom grundskola för att möta upp behovet kring nyanlända 
elever. Det statliga lärarlönelyftet har höjt lönerna för grundskolelärarna och även 
löneläget i övrigt har ökat då lärare med legitimation är mycket eftersökta i alla 
kommuner. Sektorns nettoskostnader beräknas öka med 3,4 %. Kostnadsökningen 
dämpas  av de mycket högre intäkterna.  
 
Antalet tillsvidareanställda inom sektorn fortsätter att öka. Denna förändring 
finansieras i hög utsträckning av de ökade externa intäkterna samt utökat 
kommunbidrag. Extra angeläget att ha god kontroll över de riktade statsbidragen 
framöver.  
 
Nettokostnadsökningen är störst inom sektorns förskoleverksamheter. En stor ökning 
av tillsvidareanställda har också skett under året. Antalet barn har fortsatt att öka, 
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5 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen av barn är dock inte lika stor 
som ökningen av de prognostiserade nettokostnaderna. Det beror till del på ökade 
kostnader avseende iordningställande av mark för moduler men också på antalet 
få/en-avdelningar.  

Inom grunskolan och gymnasiet sjunker nettokostnaderna. Det beror framförallt på 
högre externa intäkter. Antalet barn inom grundskolan sjunker – gymnasiet fortsätter 
att öka.  

Sektorn för Omsorg (-10,2 mnkr) 
Sektor omsorg redovisar ett utfall på -13,1 mnkr för perioden januari-augusti. Det 
negativa utfallet förväntas i årsprognosen minska till -10,2 mnkr beroende på 
minskade kostnader inom LSS, äldreomsorg samt ökade intäkter från arbets-
förmedlingen. Underskottet fortsätter dock att öka för sektorn vilket är oroväckande.   

Största underskottet, -7,9 mnkr, återfinns inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
som inte har lyckats sänka sina kostnader i den utsträckning som budget ligger på. 
IFOs utfall beräknas ändå minska jämfört med jämfört med förra året. Orsaken är  
antalet placerade barn.  

I övrigt förväntas underskott inom Ledning och stöd för resursfördelning till 
äldreomsorgen vilket beror på ökat antal beviljade timmar inom hemtjänsten. 

Inäkterna sjunker något jämfört med föregående år. För perioden uppgår de till 58,7 
mnkr (59,2 mnkr). Minskningen beror på förändrad ersättningsnivå från 
Migrationsverket.  

Bruttokostnaderna ökar marginellt jämfört med augusti föregående år. Då sektorn 
inför 2017 lämnade över ansvaret för kommunens bemanningsenhet borde 
kostnaderna sjunkit mer. Omställning av verksamhet inom integration har inte hunnits 
med i takt med förändrade ersättningsnivåer ses som huvudorsaken till detta.  
 
Nettokostnader IFO 
 

 
 
Avdelningen erhöll ökat kommunbidrag med 6,0 mnkr. Trots negativ prognos 
beräknas nettoskostnaderna för IFO att minska och förväntas understiga 2016 års 
utfall. Resultatmålet riktat till IFO beräknas dock inte uppfyllas med nuvarende 

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Individ‐ och familjeomsorgen Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐aug per Budget helår Prognos helår Diff Budget

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

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

INSTITUTIONSVÅRD VUX 21‐ ‐3,10 ‐2,93 ‐1,52 ‐1,22 ‐1,73 ‐0,51

INSTVÅRD B O U 0‐20 ÅR ‐16,20 ‐11,91 ‐7,83 ‐7,67 ‐10,94 ‐3,28

FAMILJEVÅRD VUX 21‐ 0,00 ‐0,52 ‐0,10 0,00 ‐0,10 ‐0,10

FAMHEMSVÅRD B O U 0‐20 ÅR ‐10,84 ‐17,12 ‐13,28 ‐16,98 ‐18,78 ‐1,80

EKONOMISKT BISTÅND ‐8,90 ‐9,53 ‐6,52 ‐9,54 ‐10,01 ‐0,47

Glappet/ Integration 0,00 0,00 ‐0,31 0,00 0,41 0,41

GEM KOSTNADER IFO ‐12,58 ‐13,99 ‐8,22 ‐9,19 ‐11,35 ‐2,16

Totaler ‐51,60 ‐56,00 ‐37,79 ‐44,60 ‐52,50 ‐7,90
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prognos. Oroväckande är också att kostnader för placering av barn och unga samt 
försörjningsstöd fortsätter att öka.  
Nettokostnader (mnkr) 2015 2016 2017 2017 2017
  Utfall Utfall Budget Prognos Budgetavvikelse 
Institutionsvård barn -16,2 -11,9 -7,7 -10,9 -3,2
Familjehemsvård barn -10,8 -17,1 -17,0 -18,8 -1,8
Summa nettokostnad 
placeringar barn -27,0 -29,0 -24,7 -29,7 -5,0
 
Konsultkostnader fortsätter att öka för jan-aug 2017 och uppgår till 4,2 mnkr jämfört 
med 3,8 mnkr motsvarande period föregående år. 

Nettokostnader Vård och Äldreomsorg 
 

 
 
Nettokostnaderna inom avdelningen fortsätter att minska och beräknas uppgå till 127 
mnkr för året. Endast inom hemsjukvården syns en marginell ökning. Till del förklaras 
minskningen av omorganisation. Bemanningsenheten ingår i nettokostnaderna för 
2015 och 2016. Glädjande är att kostnderna för hemtjänst samt särskilt 
boende/korttids fortsätter att sjunka. I prognosen för särskilt boende ingår åtgärder 
enligt kommunstyrelsens åtgärdsplan.  
  
Nettokostnader Ledning och stöd (-3,6 mnkr) 

Underskottet beror på högre ersättning till hemtjänst än budgeterat.  

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Äldreomsorg Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐aug per Budget Prognos helår Diff Budget

(mnkr) (mnkr) (mnkr) helår (mnkr)

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

Hemtjänsten ‐40,77 ‐40,75 ‐26,33 ‐36,27 ‐40,02 ‐0,25

Rehab ‐7,53 ‐7,93 ‐5,17 ‐7,42 ‐7,72 ‐0,30

Hemsjukvården ‐17,09 ‐16,55 ‐11,67 ‐17,30 ‐17,55 ‐0,25

Dagligverksamhet ‐1,93 ‐1,93 ‐1,27 ‐1,86 ‐2,07 ‐0,21

Särskiltboende & Korttids ‐58,56 ‐58,78 ‐37,12 ‐55,90 ‐53,64 2,26

Öppen verksamhet ‐0,43 ‐0,46 ‐0,28 ‐0,46 ‐0,46 0,00

Gemensamma ‐7,84 ‐8,10 ‐4,45 ‐5,75 ‐5,65 0,10

Totaler ‐134,14 ‐134,50 ‐86,29 ‐124,96 ‐127,11 1,35

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Omsorgen Ledning Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐aug per Budget Prognos helår Diff Budget

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

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

FÄRDTJÄNST‐RIKSFÄRDTJÄNST ‐1,17 ‐1,07 ‐0,71 ‐2,00 ‐2,00 0,00

Integration 4,71 17,87 ‐2,09 0,00 0,00 0,00

Biståndsenheten ‐2,84 ‐3,23 ‐1,88 ‐1,81 ‐2,61 ‐0,80

Resursfördelning 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐3,50 ‐3,50

GEM KOSTNADER ON 0,00 0,00 ‐4,35 ‐5,54 ‐5,54 0,00

Totaler 0,70 13,57 ‐9,03 ‐9,36 ‐13,66 ‐4,30

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Stöd Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐aug per Budget helår Prognos helår Diff Budget

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

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

VÅRD O OMS ENL SOL O HSL ‐6,78 ‐5,43 ‐3,42 ‐6,41 ‐6,48 ‐0,07

INSATS ENL LSS ‐38,93 ‐38,22 ‐24,72 ‐39,92 ‐39,92 0,00

ARBETSMARKN ÅTGÄRDER ‐2,36 ‐2,14 ‐2,36 ‐1,96 ‐1,64 0,32

ETABLERING/ Integration 0,00 0,87 0,27 0,00 0,15 0,15

GEM. KOSTN. STÖD ‐2,25 ‐3,56 ‐1,79 ‐0,59 ‐0,29 0,30

Totaler ‐50,33 ‐48,48 ‐32,02 ‐48,87 ‐48,17 0,70

91



 
 

Sida 27 av 37 

 
 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •    Organisationsnummer 21 20 00-1330 

Byggnadsnämnden 
Resultat per augusti visar ett överskott på 0,7 mnkr vilket är i nivå med föregående 
år. Fortsatt höga intäkter från bygglov, planaktiviteten är högre till följd av att en 
planhandläggare anställts. I fjolårets intäkter ingick försäljning av tjänst till Sotenäs 
vilket inte har skett under 2017. Lägre personalkostnader på bygg till följd av 
personalomsättning då enhetschefen avslutat sin anställning. 

Årsprognosen sätts totalt till +0,5 mnkr till följd av högre intäkter jämfört med 
budget. 

Lönenämnden 
Lönenämnden är en samverkan mellan Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun. 
Lönenämnden totalt visar ett resultat för perioden på 0,0 mnkr. Årsprognosen för 
Munkedals andel uppgår till 0,0 mnkr. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 
mnkr. 

Valnämnd  
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. 
Under 2017 sker inga val. Resultat och prognos är 0,0 mnkr. 

Överförmyndare 
Överförmyndare visar ett resultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. 
Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med Strömstad, Tanum, Sotenäs, 
Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla.  

Revision 
Revision visar ett resultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. 
Revisorerna har som uppdrag att granska all verksamhet som bedrivs inom 
kommunens nämnder. 
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3.3 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 
Nämnder (mnkr) 

Januari-
augusti 

Årsbudget 
(inkl. 

res.överf.) 
Helårsprognos

 

 -Kommunledningskontoret 1,1 4,2 2,8 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 34,3 50,4 48,1 
 -Sektorn för Barn & utbildning 0,5 1,6 1,5 
 -Sektorn för Omsorg 0,1 2,8 2,6 
Summa kommunstyrelsen 35,9 59,0 55,0 

 

Byggnadsnämnden 0,0 1,8 1,0 
 

Lönenämnden 0,0 0,0 0,0 
        
Summa Munkedal kommun 36,1 60,8 56,0 
 

För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds 
delårsrapport. 

I årsbudgeten finns det anslag (15 mnkr) för ombyggnad av Munkedals brandstation, 
gällande regionens ambulansverksamhet. Under året har Västra Götalands Regionen 
beslutat att det för närvarande inte är aktuellt med en ombyggnad.  

Under perioden januari-augusti 2017 har det investerats för 36,1 mnkr netto. Den 
största investeringen under perioden avser köp av Dingle 2:56 från Västra Götalands 
läns landsting (28,0 mnkr). Denna investeringsutgift är inte budgeterad. I samband 
med köpet avyttrade Munkedals kommun delar av Dingle 2:56 och Dingle 4:1 till 
Göteborgs stift.  

Under perioden har kommunen erhållit investeringsbidrag avseende fiber på 0,6 mnkr 
och bidrag från Boverket för upprustning av Munkedalsskolans skolgård på 0,3 mnkr. 

Årsbudgeten 2017 för investeringar är 60,8 mnkr inkluderat resultatöverföring från 
2016 som beslutats av kommunfullmäktige. Årsförbrukningen beräknas bli 56,0 mnkr, 
varav 29,2 mnkr är nyinvesteringar.  

Kommunfullmäktiges finansiella mål för investeringar är att reinvesteringar ska ha en 
självfinansieringsgrad på 100 %. Prognosen är att den förväntas bli 152 % och 
därmed uppfyllt. 
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4. Ekonomisk redovisning 

4.1 Resultaträkning 
 
Resultaträkning Januari - Augusti Januari - Augusti 
(Belopp i mnkr) Kommunkoncernen Kommunen 
  Års-

bokslut 
2016 

Jan-Aug 
2016 

Jan-Aug 
2017 

Års-
bokslut 
2016 

Jan-Aug 
2016 

Jan-Aug 
2017 

Verksamhetens intäkter  265,4 171,5 176,7 189,3 118,0 125,2 
Verksamhetens kostnader  -790,7 -503,9 -530,2 -733,7 -467,0 -491,4 
Avskrivningar  -35,6 -21,7 -24,0 -22,0 -13,3 -14,9 
Verksamhetens 
nettokostnad -560,9 -354,1 -377,5 -566,4 -362,3 -381,1 
Skatteintäkter och 
generella statsbidrag  608,2 404,3 423,5 608,2 404,3 423,5 
Finansiella intäkter  1,0 1,1 1,4 2,8 2,1 2,5 
Finansiella kostnader  -10,0 -6,9 -6,8 -5,0 -3,3 -3,4 
Resultat före extra 
ordinära poster 38,3 44,4 40,6 39,6 40,8 41,6 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Uppskjuten skatt -0,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat 37,7 44,1 40,6 39,6 40,8 41,6 

 
Resultatet under perioden januari-augusti 2017 uppgår till 41,6 mnkr för Munkedals 
kommun. För kommunkoncernen är resultatet 40,6 mnkr för årets 8 första månader. I 
kommunen har verksamhetens intäkter ökat 6,1 % jämfört med samma period 
föregående år. Verksamhetens kostnader har ökat 5,2 % under samma period. I 
kommunens resultat för perioden januari-augusti har semesterlöneskuldens förändring 
medräknats. Detta genererar en resultatförbättring på 9,7 mnkr som inte beräknas 
finnas kvar vid årsskiftet. Detta beror på att semesterdagar har använts under 
perioden av anställda men inte tjänats in ännu. 

Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKLs prognoser. 

Balanskravsutredning 
Balanskravet är enligt kommunallagen att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Balanskrav  Bokslut Prognos 
(Belopp i mnkr) 2016 2017 

Resultat 39,6 62,6 

Avgår reavinst -0,6 -29,9 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 39,0 32,7 

Medel till RUR  -3,9 0,0 

Medel från RUR 0,0 0,0 

Balanskravsresultat 35,1 32,7 
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Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat på 62,6 mnkr. Efter avräkning av 
reavinster förväntas balanskravsresultatet för 2017 hamna på 32,7 mnkr. 
Prognostiserat resultat enligt balanskravet är 18,1 mnkr högre än budget och 4,4 
mnkr lägre än föregående år. 

Utredningen visar att kommunen uppfyller balanskravet och inte behöver återställa 
något resultat. I samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning till RUR med 3,9 
mnkr. I och med denna avsättning uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal 
avsättning enligt riktlinjerna. 
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4.2 Kassaflödesanalys 

 
  

Kassaflödesanalys                                           
Indirekt metod

(Belopp i mnkr)

Års-
bokslut 

2016

Jan-
Aug 

2016

Jan-
Aug 

2017

Års-
bokslut 

2016

Jan-
Aug 

2016

Jan-
Aug 

2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 37,7 44,1 40,6 39,6 40,8 41,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster 34,4 24,0 20,4 20,3 14,6 13,1
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 72,0 68,1 61,0 59,9 55,4 54,7

Ökning/minskning förråd och varulager -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0
Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark 1,4 -0,2 -0,3 1,4 0,2 -0,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -23,8 -14,1 -16,7 -25,4 -8,1 4,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder 161,8 76,8 -6,9 40,4 -20,3 -48,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 210,9 130,6 37,2 75,9 27,1 10,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgånga -10,1 -2,5 0,0 -4,4 -2,5 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar -65,7 -26,7 -74,3 -22,8 -9,5 -35,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3,4 0,3 13,1 1,8 0,0 13,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar 5,8 3,9 0,0 -0,4 -0,2 0,0
Försäljning i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -66,6 -24,9 -60,6 -25,8 -12,2 -22,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupplåning / amortering av lån 72,3 0,0 -38,7 0,0 0,0 -32,5
Ökning/Minskning av långfristiga skulder -151,7 -91,8 10,0 10,3 -0,1 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -79,3 -91,8 -28,1 10,3 -0,1 -32,4

Årets kassaflöde 64,9 13,9 -51,6 60,4 14,8 -44,5
Likvida medel vid årets början 60,3 60,3 125,2 51,6 112,0 112,0
Likvida medel vid årets slut 125,2 74,2 73,7 112,0 66,4 67,5

Kommunkoncern Kommun
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4.3 Balansräkning 

 

  

Balansräkning
(Belopp i mnkr)

Års-
bokslut 
2016

Jan-Aug 
2016

Jan-Aug 
2017

Års-
bokslut 
2016

Jan-Aug 
2016

Jan-Aug 
2017

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Immateriella anläggn.tillg. 17,5 16,0 15,6 13,0 11,4 12,2
Materiella anläggn.tillg.
Mark, byggnader och 
tekniska anl. 601,3 584,5 644,8 270,9 272,3 282,5
Maskiner och inventarier 35,6 28,3 34,3 23,7 17,9 22,7
Finansiella anläggn.tillg. 13,5 15,5 12,9 120,2 120,0 120,0
 - varav reverslån 
    Munkedals Vatten AB 0,0 0,0 0,0 76,2 76,2 76,2
 - varav förlagslån         
    Kommuninvest 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Summa anläggn.tillg. 667,9 644,2 707,6 427,8 421,6 437,4

Omsättningstillgångar:
Lager och exploatering 39,4 40,5 39,8 39,4 40,5 39,7
Fordringar 70,9 61,6 87,6 61,6 44,8 57,1
Kassa och bank 125,2 74,2 73,7 112,0 66,4 67,5
Summa omsättn.tillg. 235,5 176,3 201,1 213,0 151,7 164,4

Summa tillgångar 903,4 820,5 908,7 640,8 573,3 601,8

Eget kapital, avsättningar 
och skulder
Eget kapital 249,4 255,8 290,0 230,1 231,3 271,7
 - varav periodens resultat 37,7 44,1 40,6 39,6 40,8 41,590
Summa eget kapital 249,4 255,8 290,0 230,1 231,3 271,7

Avsättningar
Avsättningar 12,3 16,8 12,5 10,1 9,0 9,8
 - varav avsättningar för 
pensioner 10,2 9,0 9,8 10,1 9,0 9,8
Summa avsättningar 12,3 16,8 12,5 10,1 9,0 9,791

Skulder:
Långfristiga skulder 245,6 258,8 206,9 217,2 222,6 184,7
Övriga långfristiga skulder 22,0 32,0 12,2 12,6
Kortfristiga skulder 374,2 289,2 367,3 171,2 110,4 123,0
Summa skulder 641,8 548,0 606,2 400,6 333,0 320,355

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 903,4 820,5 908,7 640,8 573,3 601,8

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser före 1998 224,2 226,8 225,2
Borgensåtagande 288,4 218,9 287,2

Kommunkoncernen
Januari - Augusti

Kommunen
Januari - Augusti
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Kommunens balansomslutning har minskat sedan föregående bokslut. Främsta 
anledningen är att Munkbos behållning på koncernkontot i banken minskat med 43,2 
mnkr vilket motsvaras av en minskning av de kortfristiga skulderna med samma 
belopp. Under perioden har det investerats för 36,1 mnkr vilket ökar anläggnings-
tillgångarna. Fastigheten Dingle 2:56 har förvärvats utan extern finansiering. 

Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till 101,4 %, en liten minskning från 
årsbokslutets 101,7%. 

Kommunens soliditet är vid delåret 45,1 %, en ökning från årsbokslutets 35,9 %. 
Ökningen beror på det positiva resultatet i kombination med lägre balansomslutning. 
För helåret prognosticeras en soliditet på 47,0%. Koncernens soliditet uppgick vid 
delåret till 31,9 %, en ökning från årsbokslutets 27,6 %. 

De långfristiga skulderna i kommunen är lägre än vid årsskiftet då 12,0 mnkr 
amorterades i februari och 20,5 mnkr i augusti 2017. Av kommunens lån på 184,7 
mnkr är 160 mnkr räntesäkrat med derivat. 

Minskningen av de kortsiktiga skulderna inom kommunen beror främst på vad som 
ovan beskrivits om koncernkonto respektive kortfristig skuld samt lägre 
leverantörsskulder. 

Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 visar på en minskning från 
föregående år, till följd av pensionsutbetalningar. Vid delåret 2017 uppgår den till 
225,2 mnkr inklusive löneskatt. 

Munkedals kommun har totalt borgensåtagande för 287,2 mnkr. Borgensåtagandet 
består främst av borgen till Munkedal Bostäder AB med 245 mnkr och Riksbyggen 
Kooperativa Hyresrättsförening 35,9 mnkr.  
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4.4 Sammanställning av Munkedals kommunkoncern, resultat 
och årsprognos 

Resultat och årsprognos kommunkoncernen (mnkr) 
Kommunkoncernen Utfall Augusti Årsprognos 
Munkedals kommun 41,6 62,6 
Koncernföretag     
Munkedals Bostäder AB -0,4 -1,4 
Dingle industrilokaler AB  0,0 0,0 
Munkedal Vatten AB 0,0 0,0 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 0,0 1,0 
Summa -0,4 -0,4 
      
Uppdragsföretag     
Rambo AB 1,9 1,4 

Kooperativa hyresrättsfören. 0,8 0,8 

Summa 2,7 2,2 
      
Totalsumma samlade 
verksamhet 43,9 64,4 

 

Munkedals Bostäder AB visar ett resultat på -0,4 mnkr. Årsprognosen uppgår till -1,4 
mnkr. Munkedals Bostäder AB ägs av Munkedals kommun till 100 % och har till 
främsta uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Dingle industrilokaler AB visar ett resultat på 0,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 
mnkr. Dingle industrilokaler AB ägs av Munkedals kommun till 51,0% och av New 
Wave Group till 49,0 %. Bolaget har som syfte att äga, förvalta och bygga 
industrilokaler. 

Munkedal Vatten AB visar ett driftöverskott på 2,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till 
samma belopp. Hela överskottet hanteras som ett överuttag av avgifter och skuldförs i 
bolagets redovisning. Årets resultat enligt resultaträkningen blir därför ett nollresultat. 
Munkedal Vatten AB ägs av Munkedals kommun till 100 %. Bolaget ansvarar för drift, 
underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter. 

Rambo AB visar ett resultat på 1,9 mnkr. Rambo AB ägs av Munkedals kommun till 
20,6 % och är samägt med Lysekils kommun, Tanums kommun och Sotenäs kommun. 
Det är ett regionalt avfallsbolag vars verksamhet omfattar omhändertagande, 
transport och/eller behandling av avfall. 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Dingle- och Sörbygården visar ett resultat 
på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,8 mnkr. Hyresrättsföreningen ägs av 
Munkedals kommun till 20,0 % och omfattar två verksamhetsfastigheter som ligger i 
Dingle och Hedekas. 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB visar ett resultat på 0,0 mnkr för perioden och 
prognosen för helår uppgår till 1,0 mnkr. Bolaget ägs till 100 % av Munkedals 
kommun sedan december 2015. 
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5. Ohälsotal 
(%) jan -aug 2016 jan-aug 2017 

Totalt hela kommunen 8,4 8,4 
Kommunledningskontoret/stab 7,6 10,3 
Sektor Samhällsbyggnad 8,6 5,2 
Sektor Barn och utbildning 6,9 7,2 
Sektor Omsorg  9,4 9,8 
   
Andel >60 dagar 44,97 55,21 

 

Kommunen har en sjukfrånvaro på 8,38 % under perioden januari-augusti 2017 (8,38 
% 2016). Sjukfrånvaron som överstiger 60 dagar har ökat från 45 % till 55 %. 

Sjukkostnaderna perioden jan-augusti 2017 är 4,4 mnkr exkl sociala avgifter, 
motsvarande period föregående år var 4,4 mnkr. Det är främst kostnaderna för 
sjuklön dag 2-14 som har ökat mellan åren (ca 300 000 kr mer 2017 jämfört med 
2016, samtidigt som att kostnader för sjuklön EXT FTG (P. ASS) har minskat med ca 
400 000 kr).  

Även om sjukfrånvaron totalt sett ligger kvar på samma nivå, så ser vi en ökad 
sjukfrånvaro inom vissa verksamheter och då framförallt inom avdelning Stöd (från 
8,22 % till 10,49 %), avdelning IFO (från 3,60 % till 7,33 %) och 
Kommunledningskontor (från 7,25% till 10,25 %). Sjukfrånvaro inom sektor Barn och 
Utbildning har ökat från 6,94 % till 7,21 %. Sektor Samhällsbyggnad har minskad 
sjukfrånvaro från 8,61 % till 5,20 % och avdelning Vård och Äldreomsorg har minskad 
sjukfrånvaro 10,13 % till 9,53 %.  

I riket är 70 % av den totala sjukfrånvaron psykisk ohälsa och vi ser att sjukfrånvaron 
fortsätter att följa detta mönster även i kommunen. För att fånga upp dessa 
medarbetare och förebygga sjukskrivningar har ett aktivitets- och rehabprogram 
tagits fram i samarbete med företagshälsovården och planeras starta under hösten.  

Sjuk- och friskanmälan ser olika ut i olika verksamheter, men de flesta medarbetare 
sjuk- och friskanmäler sig till närmaste chef. Första kontakten med medarbetaren tas 
inom några dagar och fortsätter med jämna mellanrum vid längre sjukskrivning. 
Rutinen för rehabilitering och anpassning följs i hög grad då medarbetare kallas till ett 
rehabiliteringssamtal när man har haft upp till sex sjukfrånvarotillfällen under en 12 
månadsperiod eller varit sjuk i tre veckor.    

 Kartläggning av chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap samt särskild 
analys för kvinnor i åldersgruppen 35-50 år, kommer att genomföras under hösten 
och redovisas i årsbokslutet. 

Regelbunden information och genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
sker till samverkan och ledningsgrupper enligt fastlagt årshjul. 
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6. Nyckeltal 
Årets resultat 2014 2015 2016 Prognos 2017
Årets resultat (mnkr) -1,9 0,2 39,6 62,6 

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster (mnkr) -1,9 -4,2 39,6 62,6 

 
Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag -0,4% 0,0% 6,5% 9,9% 

 

Årets resultat exkl 
jämförelsestörande poster i relation 
till skatteintäkter och statsbidrag 

-0,4% -0,8% 6,5% 9,9% 

 

Balanskravsresultat 0 0,2 39,0 32,7 
  

Nettokostnadsandel 2014 2015 2016 Prognos 2017
Verksamhetens intäkter och 
kostnader (netto) 96,5% 96,8% 89,5% 86,4% 

Avskrivningar 3,1% 3,4% 3,6% 3,5% 
Verksamheternas nettokostnad före 
jämförelsestörande poster och 
finansnetto 

99,7% 100,2% 93,1% 89,9% 

Finansnetto 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 
Nettokostnadsandel efter 
finansnetto 100,4% 100,0% 93,5% 90,1% 

Jämförelsestörande poster(netto) 0,0% -0,8% 0,0% 0,0% 

Nettokostnadsandel 100,4% 100,0% 93,5% 90,1% 
  

Skatteintäktsutveckling och 
nettokostnadsutveckling 2014 2015 2016 Prognos 2017

Skatteintäktsutveckling 4,6% 3,8% 10,2% 4,4% 
 

Nettokostnadsutveckling (exkl. 
jämförelsestörande poster) 7,2% 4,3% 3,2% 0,8% 

  

Investeringsfinansierade mått 2014 2015 2016 Prognos 2017
Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 23,4 41,4 20,9 56,0 
Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar 62,9% 46,0% 294,4% 151,8% 

Skattefinansieringsgrad av 
reinvesteringar 

 - - 317,6% 

Soliditet 2014 2015 2016 Prognos 2017
Soliditet 36,9% 34,7% 35,9% 47,0% 
Tillgångsförändring 0,7% 6,6% 16,8% - 
Förändring av eget kapital -1,0% 0,1% 20,8% - 
Kassalikviditet 79,1% 67,5% 101,7% - 

  

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser (%) -10,2% -7,7% 0,9% 11,3% 
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Prognossäkerhet (mnkr) 2014 2015 2016 Prognos 2017
Årets resultat -1,9 0,2 39,6 62,6 
Prognos totalt (jan-aug) 1,2 -11,9 17,3  

Avvikelse träffsäkerhet prognos 
totalt -3,1 12,1 22,3  

 

Resultat nämnderna -8,1 -18,7 11,3 5,6 
Prognos nämnderna (jan-aug) -5,3 -25,7 -7,6  

Avvikelse träffsäkerhet nämnderna -2,8 7,0 18,9  
  
Åtagande utanför 
balansräkningen (mnkr) 2014 2015 2016 Prognos 2017

Borgensåtagande 203,5 219,1 288,4 287,2 
Pensionsförpliktelser för 1998 242,8 232,9 224,3 222,1 
 

Personalstruktur  2014 2015 2016 Utfall aug 
2017 

Tillsvidareanställda 854 896 937 
 

Antal barn inom Barnomsorg 201408 201508 201608 201708
Barnomsorg totalt 924 952 962 1 011
Fritidshem 468 490 462 483
Förskola 428 427 448 466
Köpta platser 5 8 25 40
Pedagogisk omsorg 23 27 27 22
 

Antal elever inom grundskolan 201408 201508 201608 201708
Grundskola totalt 1 111 1 136 1 203 1 165
Bruksskolan 182 187 211 196
Centrumskolan 141 146 160 150
Hedekas Skola 111 109 116 109
Hällevadsholms Skola 93 86 84 71
Kungsmarksskolan 314 324 349 343
Munkedalsskolan 270 284 283 296
 

Antal elever inom Gymnasiet 201408 201508 201608 201708
Gymnasieskola totalt 396 424 409 441

Fristående annan kommun 52 57 45 40
Fristående egen kommun 9 9 11 12
Kommunal annan kommun 258 258 236 257
Kommunal egen kommun 66 90 110 126
Region annan kommun 2 5 7 6
Region egen kommun 9 5 0 0
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Nuvarande prognos innebär att kommunen stärker sin ekonomiska ställning inför 
kommande års ekonomiska utmaningar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
  
 
 
   
     

 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunledningsgruppen  

Resultaträkning Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2016 2017 2017 2017
Nämnd/Verksamhet
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd 
och överförmyndarnämnd -2,2 -2,6 -2,6 0,0
Kommunstyrelsen -557,5 -590,6 -595,7 5,1
varav
 - Kommunledningsstab -39,3 -50,4 -58,7 8,3
 - Sektor samhällsbyggnad -89,2 -97,9 -99,0 1,1
 - Sektor Barn & Utbildning -204,0 -207,4 -213,3 5,9
 - Sektor Omsorg -225,0 -234,9 -224,7 -10,2
Byggnadsnämnden -0,9 -1,5 -2,0 0,5
Lönenämnden -2,6 -2,5 -2,5 0,0
Summa nämndverksamhet -563,2 -597,2 -602,8 5,6

Gemensamma kostnader och intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8

Summa verksamhetens nettokostnad -566,4 -570,8 -617,1 46,3

Skatteintäkter 438,5 461,1 458,5 2,6
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 169,7 173,8 173,9 -0,1
Finansiella intäkter 2,8 3,5 2,9 0,6
Finansiella kostnader -5,0 -5,0 -5,6 0,6
Summa Skatter och finansnetto 606,0 633,4 629,7 3,7

Jämförelsestörande post
Årets resultat 39,6 62,6 12,63 50,0

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Tf Ekonomichef Kommunchef 
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  2017-08-30 Dnr: KS 2017-5 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 
Catarina Ross 
Anna Josefsson

Kommunstyrelsens budget 2018-2019 plan 2020-2021 
– Återrapportering av uppdrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till besparing, att genom ändrat 
arbetssätt minska kostnaderna inom sektor omsorg. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka ramtilldelningen till sektor Barn och utbildning 
ur kommunstyrelsens förfogande med omfattningen 0,950 mnkr. Ramtilldelningen 
ska finansiera utökade kostnader för föreningsstöd. 
 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-06-14 § 85 skulle förvaltningen återkomma 
med förslag på nya besparingar inom sektor omsorg med 0,330 mnkr, då man strök 
förslaget att avveckla syn- och hörselinstruktör samt borttagande av 
habiliteringsersättning. Finansieringen ska ske inom sektorns ram.  

Förvaltningens förslag är att genom ett förändrat arbetssätt inom sektor omsorg 
kommer kostnaderna att minska och som påföljd kan ramen därför sänkas. Se 
konsekvensbeskrivning bilaga 1. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreningsbidraget ska utgöra 3,9 mnkr under 
2018, under förutsättning att ishallen lämnas över till föreningsdrift. Förvaltningen 
ska därmed komma med förslag till åtgärder/finansiering. 

Munkedals kommun har sålt ishallen till Munkedals Bandyklubb.  
Försäljningen genomfördes den 1 juli 2017. Munkedals Bandyklubb övertog ishallen 
inklusive inventarier.  

Enligt avtalet har Munkedals Bandyklubb rätt att söka och erhålla ett 
anläggningsbidrag för ishallen. Enligt beräkningar gällande eventuellt 
anläggningsbidrag till ishallen blir det totala bidraget 949 826 kr, om kommunen 
direkt tar kostnader för el, olja, vägavgift och va och lämnar ett bidrag på 65 % på 
övriga kostnader. Då ingår inga kostnader för kapitaltjänst, administration eller 
underhåll i bidraget.  

Sektor barn och utbildning kan inte finansiera ökat föreningsstöd inom ram och 
önskar därmed ta i anspråk 0,950 mnkr ur kommunstyrelsens förfogande avseende 
finansiering av föreningsstöd till Munkedals bandyklubb. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Budget i balans. 
       

 
 Beslutet expedieras till: Kommunledningsgruppen, Ekonomienheten 
 
 
 

Rickard Persson Håkan Sundberg 
Sektorchef omsorg Kommunchef 
Liselott Sörensen Ringi  
Sektorchef Barn och utbildning  
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Kommunstyrelsens budget 2018-2019 plan 2020-2021 

Dnr: 2017-5 

Bilaga 1 
Risk och konsekvensbeskrivning 

Åtgärder gällande hörselinstruktör samt habliteringsersättning totalt -0,330 mnkr 
kommer inte att genomföras utan ersätts av: 

Vilken sektor berörs? 

Sektor Omsorg 

Generell besparing -0,330 mnkr  
Genom förändrat arbetssätt inom sektorn kommer kostnaderna att minska som påföljd 
kan ramen därför sänkas. 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
Medarbetare inom sektorns samtliga område. 
 
Riskbedömning för brukare 
Inga märkbara förändringar. 
 
Riskbedömning för personalen 
Inga märkbara förändringar. 
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  2017-08-14 Dnr: KS 2016-373
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 
 

Förslag till ny politisk organisation 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals politiska organisation från den 1/1 2019 
ska utgöras av följande politiska organ med antal ledamöter: 

 Kommunfullmäktige, x ledamöter 
 Kommunstyrelse, x ledamöter 
 Omsorgsnämnd, x ledamöter 
 Barn- och utbildningsnämnd, x ledamöter 
 Teknisk nämnd, x ledamöter 
 Byggnadsnämnd, x ledamöter 

 
Kommunfullmäktige beslutar att valnämnd, valberedning och revisorer behålles 
oförändrade i den nya politiska organisationen, 

Kommunfullmäktige beslutar att följande fullmäktigeberedningar inrättas från den 
1/1 2019: 

 Beredningen för hållbar utveckling, x ledamöter 
 Beredningen för samhällsdialog, x ledamöter 

 
Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fastställa utredningens förslag till 
ansvarsfördelning mellan nämnderna. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen (kommunchefen) att vidta de 
förberedelser och anpassningar som behövs för att de nya politiska organisationen 
ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en översyn 
av den politiska organisationen. Syftet är att undersöka möjligheterna att stärka 
kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. 
Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I uppdraget ligger att 
se till följande delar:  
 
▪ Vitalisering av kommunfullmäktige 
▪ Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 
▪ Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 
▪ Sträva mot ökad maktdelning 
▪ sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska agendan 
 
Uppdraget ska slutredovisas senast juni 2017.  
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Som referensgrupp för utredningen har Beredningen för kommunfullmäktiges 
arbetsformer fungerat. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott givits 
fortlöpande information om uppdragets fortskridande. Utredningsarbetet har vid tre 
tillfällen presenterats för vardera referensgruppen och arbetsutskottet.  
 
Föreligger nu utredningens förslag till ny politisk organisation, daterad 2017-06-01. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Inrättande av fler nämnder och fler sammanträden kommer att leda till ökade 
arvodeskostnader för förtroendevalda samt ökade förvaltningskostnader. Ökade 
förutsättningar för styrning och uppföljning bedöms kunna leda till ökad 
kostnadskontroll. 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Gruppledarna 
Kommunchefen 

113



 

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 

 
 

  

  2017-06-02 Dnr: KS 2016-373

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

  

 

 

 

 

 

 

Missiv – Översyn av den politiska organisationen 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en översyn 

av den politiska organisationen. Syftet är att undersöka möjligheterna att stärka 

kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. 

Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I uppdraget ligger att 

se till följande delar: 

  

▪ Vitalisering av kommunfullmäktige 

▪ Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 

▪ Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 

▪ Sträva mot ökad maktdelning 

▪ sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska agendan 

 

Uppdraget ska slutredovisas senast juni 2017. 

 

Som referensgrupp för utredningen har beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer fungerat. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott givits 

fortlöpande information om uppdragets fortskridande. Utredningsarbetet har vid tre 

tillfällen presenterats för vardera referensgruppen och arbetsutskottet. 

   

Föreligger nu utredningens förslag till ny politisk organisation. 

 

Tidplan 

Vid beslut om ny politisk organisation ska den nya organisationen träda i kraft  

den 1 januari 2019. För att klara tidplanen och de förberedelser som krävs behöver 

politiskt ställningstagande tas i följande ordning. 

 

▪ Gemensam genomgång gruppledare 2017-08-16 

▪ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 

▪ Kommunstyrelsen 2017-10-11 

▪ Kommunfullmäktige 2017-10-26 

  

Förberedelser 

Vid beslut om ny politisk organisation behöver bl a följande åtgärder vidtas. 

 

▪ Anpassning av fullmäktiges arbetsordning 

▪ Anpassning/framtagande av reglementen 

▪ Anpassning/framtagande av delegationsordningar 

▪ Anpassning/framtagande av styr- och ledningsdokument 

▪ Anpassning/översyn av förvaltningsorganisationen  
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Information 

Utredningen erbjuder sitt deltagande vid partigruppsmöten för att besvara frågor om 

utredningsförslaget. 

 

Sändlista 

Gruppledare för partier representerade i fullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer 

 

Medföljande handlingar 

Uppdragshandling  

Förslag till ny politisk organisation 

 

      

 

Håkan Sundberg 

 

 

Kommunchef  
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  2016-10-26   

    

  

 

 

 

 

 

 

Uppdragshandling för översyn av den kommunala 

organisationen 

Bakgrund 
Av kommunallagen 6 kap 1-2 §§ framgår att styrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt kommentarerna har 

styrelsen en särställning genom dess ledande och samordnande roll. Det 

manifesteras genom styrelsens speciella uppgifter, bl a i samband med 

budgetprocessen. Styrelsen ska vidare bereda eller yttra sig i de ärenden som ska 

beslutas av fullmäktige – det s k dubbla beredningstvånget. Det innebär att styrelsen 

är ytterst ansvarig för att det finns beslutsförslag till fullmäktige. Formellt är 

styrelsen inte överordnad annan nämndverksamhet, eller har några särskilda 

maktbefogenheter. Enligt 6 kap 7 § ska varje nämnd inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt att den 

interna kontrollen fungerar tillfredsställande. 

 

Munkedals kommun har sedan 2011 en organisationsmodell som innebär att det 

endast finns två nämnder - kommunstyrelse och byggnadsnämnd. Det innebär att all 

verksamhet som idag inte sorterar under en särskild facknämnd i stället sorterar 

under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är därmed styrelse tillika nämnd. Det 

innebär att styrelsen ska granska och utöva uppsikt över den egna nämnd- 

verksamheten. Det vill säga utöva uppsikt över sig själv. 

 

Den nu gällande organisationsmodellen skapar förutsättningar för helhetssyn ochkan 

undanröja förekomst av ”nämndpolitik” i kommunstyrelsen. Mot fördelarna kan 

ställas förlorad kunskapsöverföring när ärende inte går från nämnd till styrelsen och i 

förekommande fall till fullmäktige. Mängden och bredden av ärenden i styrelsen 

ställer mycket höga krav på de förtroendevalda, dels kunskapsmässigt men också i 

avsatt tid för uppdraget. Utgångspunkten för förtroendevald är att uppdraget utförs 

på fritiden, det vill säga lekmannauppdrag.  
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Uppdrag 
Uppdras åt kommunchefen att göra en organisationsöversyn i syfte att se 

möjligheter att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 

verksamheten. Översynen ska också leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. 

 

Som referensgrupp för utredningen ska beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer fungera. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ges fortlöpande 

information om uppdragets fortskridande. Uppdraget ska slutredovisas senast juni 

2017.  

    

 

 

 

     

 

 Ann-Sofie Alm 

 Kommunstyrelsens 2:e v ordförande 

 

 

Åsa Karlsson 

 

Karl-Anders Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e v ordförande 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

Munkedals kommun har sedan 2011 en politisk organisation med endast två 

nämnder - kommunstyrelse och byggnadsnämnd. Organisationsmodellen innebär att 

all verksamhet som inte sorterar under byggnadsnämnden sorterar under 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är därmed styrelse, tillika nämnd för tekniska 

frågor, omsorgsfrågor samt barn- och utbildningsfrågor. Det innebär också att 

styrelsen ska granska och utöva uppsikt över den egna nämndverksamheten.  

Den valda organisationen bedöms skapa förutsättningar till ökad transparens för 

kommuninvånaren. Modellen undanröjer även i viss mån dragkamp om resurser 

mellan nämnder.  

 

I frågor som rör myndighetsutövning i individ- och familjeomsorgsfrågor har ett 

särskilt myndighetsutskott inrättats. Vissa av de frågor som hanteras av 

myndighetsutskottet måste enligt lagstiftningen beslutas på nämndnivå, det vill säga 

av kommunstyrelsen. Vidare finns ett personalutskott som ska hantera sådana 

personalärenden som inte delegerats till tjänstemannaorganisationen. 

 

I samarbete mellan Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommuner (SML-

kommunerna) finns ytterligare tre nämnder – Lönenämnd, miljönämnd och IT-

nämnd. Lönenämnden har sitt säte i Munkedal. De tre gemensamma nämnderna 

omfattas inte av föreliggande översyn. 

 

 

1.2 Kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen 

Av kommunallagen 6 kap 1-2 §§ framgår att styrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt lagkommentarerna har 

styrelsen en särställning genom dess ledande och samordnande roll. Det 

manifesteras genom särskilda uppgifter, bl a i samband med budgetprocessen.  

 

Styrelsen ska bereda eller yttra sig i de ärenden som ska beslutas av fullmäktige – 

det s k dubbla beredningstvånget. Det innebär att styrelsen är ytterst ansvarig för 

att det finns beslutsförslag till fullmäktige.  

 

Formellt är styrelsen inte överordnad annan nämndverksamhet, eller har några 

särskilda maktbefogenheter. Enligt 6 kap 7 § ska varje nämnd inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt att 

den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. 

 

 

1.3 Granskningar och rapporter 

Kommunens förtroendevalda revisorer har med hjälp av EY granskat 

kommunstyrelsens styrning och ledning. Granskningen redovisades i mars 2014.  

Granskningens syfte var främst att se hur ansvar och beslutanderätt fördelats mellan 

styrelsen och utskotten mot bakgrund av övergången till ny politisk organisation och 

förändrad rollfördelning. Granskningen konstaterar att överväganden som tidigare 

gjordes i gemensamt samråd mellan nämndsordförande och förvaltningschef nu 

istället görs av tjänstemannaledningen.  
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Förvaltningens och politikens tid för att gemensamt diskutera verksamhetsfrågor har 

minskat, vilket medfört att avståndet mellan förvaltning och politik har ökat. Vid 

tidpunkten för studien uppfattade sektorcheferna sin roll som mer ensam än tidigare, 

beroende på att man tidigare hade en nämndsordförande att diskutera med.  

 

Det tidigare välfärdsutskottet som främst riktade sig mot sektor barn- och utbildning 

respektive sektor omsorg är sedan en tid är nedlagt. Berörda sektorchefer arbetar nu 

istället främst mot det nyligen inrättade arbetsutskottet. Tyngdpunkten i 

beredningsarbetet bedöms ha förflyttats eftersom en större del av beredningen i dag 

sker innan utskottssammanträdena. Rapporten konstaterar avslutningsvis att det 

varit en stor omställning för kommunstyrelsen att vara ansvarig nämnd för flera 

verksamheter. 

 

I oktober 2014 redovisade KPMG på revisorernas uppdrag en utredningsrapport om 

den nya organisationen. Rapporten konstaterar bland annat att utskotten måste ta 

större ansvar för beredningsarbetet till styrelsen. Vidare föreslås att fullmäktige 

vitaliseras genom att beredningarna bedrivs enligt de ursprungliga intentionerna. 

Beredningarna ska arbeta med långsiktiga och stora frågor. Beredningarna har också 

möjlighet att ta in representanter som står utanför den ordinarie politiska 

organisationen. Vid tidpunkten för studien fanns brister i kommunstyrelsens styrning, 

uppföljning och kontroll. Studien bedömer dock att de åtgärder som planerades 

införas 2015 avseende styrning och kontroll var bra och genomarbetade. Slutligen 

konstateras att kommunstyrelsen har en stor mängd ärenden. Sammanträdena 

bedöms vara för långa och omfattande för att beslutskvalitén ska bli bra.  

 

Mot bakgrund av KPMG:s granskning togs en åtgärdsplan fram. Åtgärdsplanen 

fastställdes av kommunfullmäktig 2015-06-04, § 33 och innebar i korthet följande 

åtgärder: 

 

1. Förtydliga roller och ansvar – Information och utbildning för av förtroendevalda. 

2. Tydlighet i beredningsprocessen – Framtagande av gemensamma arbetsformer i  

 beredningsprocessen. 

3. Sektorchefernas beredning till VU – Ej aktuellt då VU upphört. 

4. Förtydligande av KS styrning – Hårdare styrning av dagordning. 

5. KS styrning av VU – Ej aktuellt då VU upphört. 

6. Kommunens styrning av bolag, gemensamma nämnder m fl – Fortsatt arbete med  

 koncernstyrning enligt styr-/ledningssystemet. 

7. KSO närvarar vid behov på KLG:s möten. 

 

Under hösten 2016 har EY åter biträtt kommunens revisorer och tagit fram en 

preliminär granskning av intern styrning och kontroll. Slutlig rapport kommer att 

redovisas då årsredovisningen för 2016 har kunnat granskas. Den preliminära 

granskningen visar att kommunstyrelsen bedöms ha vidtagit åtgärder för att 

säkerställa en ändamålsenlig styrning och ledning samt tillräcklig intern kontroll av 

verksamheten. Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen att vidta ett antal 

angivna åtgärder för att säkerställa effekter av uppsatta mål. 

 

 

1.4 Uppdrag om översyn av den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en översyn 

av den politiska organisationen i syfte att se möjligheter att stärka 

kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. 

Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I uppdraget ligger att 

se till följande delar. 
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▪ Vitalisering av kommunfullmäktige 

▪ Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 

▪ Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 

▪ Sträva mot ökad maktdelning 

▪ sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska agendan 

 

Som referensgrupp för utredningen har beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer fungerat. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott givits 

fortlöpande information om uppdragets fortskridande. 

 

Uppdraget ska slutredovisas senast i juni 2017.  

 

 

1.5 Utredningens bedrivande 

Utredningen har genomförts genom ett antal arbetsmöten och avstämningar på 

tjänstemannanivå. Utredningen har träffat referensgruppen vid tre skilda tillfällen, 

dels för avstämning av uppdraget och dels för utbyte av tankar och erfarenheter. De 

generella synpunkter som framkommit vid dessa möten är  

 

▪ att kommunfullmäktiges roll ska stärkas 

▪ att kommunfullmäktiges beredningar ska kvarstå och utvecklas 

 

I övrigt framträder ett allmänt önskemål om utveckling av den politiska 

organisationen. Det framkommer tydligt att tidigare situation med genomgripande 

politiska konflikter och motsättningar mellan de dåvarande nämnder inte önskas 

åter. 

 

Utredningen har stämt av arbetet med kommunstyrelsens arbetsutskott vid tre 

tillfällen. 

 

Studiebesök har gjorts i Gullspångs- och Götene kommuner. Studiebesöken har 

gjorts med anledning av att båda kommunerna har förändrat sina politiska 

organisationer från traditionella nämndsorganisationer, till alternativa organisationer 

liknande Munkedals. Båda kommunerna har nyligen valt att återgå till traditionella 

nämndsorganisationer. Anteckningar från studiebesöken bilaga 4. 

 

 

2 Analys 
 

2.1 Problemformulering 

Den nuvarande politiska organisationen med endast två nämnder ger förutsättningar 

för helhetssyn och kan motverka förekomst av ”nämndpolitik”. Mot de 

organisatoriska fördelarna kan ställas att kommunstyrelsen i praktiken utövar 

uppsikt över sig själv. En ytterligare nackdel kan vara förlorad delaktighet och 

kunskapsöverföring då ärenden inte går från facknämnd till styrelsen och i 

förekommande fall till fullmäktige.  

 

Mängden och bredden av ärenden i kommunstyrelsen ställer mycket höga krav på de 

förtroendevalda, inte minst ordföranden. De kravs som ställs är dels 

kunskapsmässiga men också i avsatt tid för uppdraget. Utgångspunkten för de allra 

flesta förtroendevalda är att uppdragen utförs på fritiden, det vill säga 

lekmannauppdrag.  
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Lösningen för att minska trycket på de förtroendevalda i kommunstyrelsen har varit 

långtgående delegationer till förvaltningen, vilket i sig leder minskad 

kunskapsöverföring mellan tjänsteman och förtroendevald då kontaktytorna blir 

färre. Det innebär också att politisk insyn och inflytande minskar. Aktiv styrning och 

ledning av förvaltningen förutsätter ett tätt och nära samarbete politik-förvaltning. 

Det förutsätter också viss politisk sakkunskap inom det aktuella sakområdet. I de 

undersökningar som gjorts av nuvarande organisation framgår att de 

förtroendevalda inte är tillräckligt insatta i de frågor som behandlas. Ett omfattande 

uppdrag med många ärenden/möten begränsar möjligheterna till djupare 

ämneskunskap, men också kretsen av kandidater på grund av tid, intresse och 

förmåga. 

 

Det kan antas vara lättare rekrytera förtroendevalda om det finns fler typer av 

uppdrag att kandidera till, t ex möjlighet att specialisera sig inom intresseområde. 

Det är osannolikt att förtroendevalda har intresse och kompetens att arbeta med  

samtligt förekommande frågor på den kommunala dagordningen. 

 

Det finns ett uttalat önskemål från de förtroendevalda att medborgarna i större 

utsträckning ska vara delaktiga i det kommunala beslutsfattandet. Mot det synsättet 

talar den övergripande modellen med representativ demokrati. Representativ 

demokrati innebär att medborgarna utser företrädare med mandat att fatta beslut. 

Politiken har alltså fått väljarnas mandat att styra och fatta beslut och behöver inte 

vidare söka legitimitet. De medborgare som vill delta i det politiska livet förväntas 

söka upp och ansluta sig till ett politiskt parti.  

 

Referensgruppen har framfört önskemål om att fullmäktigeberedningarna ska 

kvarstå och helst utvecklas. Utredningen bedömer att förekomsten av 

fullmäktigeberedningar inte förutsätter en alternativ organisation, utan tvärtom kan 

fungera väl i en traditionell organisationsmodell. Huruvida beredningarna fungerar 

eller inte beror snarare på vilka instruktioner och mandat som ges.  

 

 

2.2 Utredning om ny kommunallag (SOU 2015:24) 

Utredningen för ny kommunallag föreslår att fullmäktige ska få rätt att ge styrelsen 

utökade befogenheter. Det innebär att styrelsen kan få mandat att fatta beslut 

rörande andra nämnders verksamheter. Fullmäktige ska i sådana fall bestämma 

inom vilka områden det får ske. Styrelsen ska dock inte ges rätt att fatta beslut i 

andra nämnders myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda. Den 

nya lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2018. 

 

 

3 Slutsatser och förslag 
 

3.1 Slutsatser 

Mot bakgrund av påpekanden i de granskningar som redovisats ovan bör den 

politiska organisationen utvecklas. För att kommunstyrelsen ska få ett mer renodlat 

uppdrag att utöva uppsikt över den kommunala verksamheten bör en 

organisationsmodell med facknämnder återinföras. Fördelarna med en traditionell 

politisk organisation är att ansvar och kunskap kan fördelas på fler aktörer. Varje 

nämnd kan få mer renodlade uppdrag och tydligare upprätthålla kontaktytorna med 

förvaltningen.  

 

Denna utredning tar inte ställning till antalet ledamöter i de politiska organen. Det är 

en politisk fråga som bör behandlas i särskild ordning.  
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3.2  Förslag 

3.2.1  Kommunfullmäktige 

Det kan konstateras att det finns önskemål om ett vitaliserat och tydligare uppdrag 

för kommunfullmäktige. Det innebär i praktiken att kommunfullmäktiges roll ska 

stärkas genom att fler ärendetyper lyfts till fullmäktige för avgörande. Det kan 

åstadkommas genom justeringar i arbetsordning och reglementen. Sådana 

förändringar bör göras i nästa fas då grunden för den politiska organisationen har 

bestämts. 

 

 

3.2.2 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens roll föreslås renodlas så att uppdraget att utöva uppsikt, styra 

och samordna blir tydligare. Kommunstyrelsens uppdrag blir därmed i huvudsak att 

arbeta med de långsiktiga strategiska frågorna. Förslaget innebär att all renodlad 

verksamhet ska sortera under verksamhetsspecifika facknämnder. 

Kommunstyrelsens presidium föreslås få i uppdrag att vara länken mot övriga 

nämnders presidier så att maximal samordning och samsyn uppnås. 

 

Kommunstyrelsens uppdrag 

▪ Se till så att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer samt lag  

 och förordning 

▪ Övervaka att ekonomi och verksamhet följer fullmäktiges mål och riktlinjer 

▪ Tillse att alla verksamheter följs upp och redovisas för fullmäktige under  

 budgetåret 

▪ Utöva uppsikt över de bolag kommunen äger helt eller delvis 

▪ Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

▪ Ansvara för utveckling av kommunal demokrati 

▪ Ansvara för personalpolitik 

▪ Ansvara för översiktlig planering för användning av mark ock vatten 

▪ Ansvara för mark- och bostadspolitik 

▪ Ansvara för främjande av bostadsförsörjning 

▪ Ansvara för främjande av näringslivsutveckling 

▪ Ansvara för trafikpolitik 

▪ Ansvara för informationsverksamhet/lokala IT-frågor 

▪ Ansvara för effektivisering av kommunal verksamhet 

▪ Ansvarar för uppgifter enligt speciallagstiftning 

 

 

3.2.3 Omsorgsnämnd 

En omsorgsnämnd föreslås inrättas med uppdrag att ansvara för de frågor som idag 

hanteras av sektor omsorg. 

 

Omsorgsnämndens uppdrag 

▪ Individ- och familjeomsorg 

▪ Vård- och äldreomsorg 

▪ Stöd 

 

I utredningsarbetet har övervägts att föreslå inrättande av en välfärdsnämnd med 

ansvar för de områden som idag sorterar under sektorerna omsorg respektive 

barn/utbildning. Bedömningen är att ansvarsområdet för en sådan nämnd blir för 

stort och omfattande för att förändringen ska vara motiverad jämfört med nuvarande 

organisering. 

 

Vid inrättande en omsorgsnämnd upphör myndighetsutskottets uppdrag. 
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3.2.4 Barn- och utbildningsnämnd  

En barn- och utbildningsnämnd föreslås inrättas med uppdrag att ansvara för de 

frågor som idag hanteras av sektor barn och utbildning.  

 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag 

▪ Förskola 

▪ Dagbarnvårdare 

▪ Grundskola  

▪ Särskola 

▪ Gymnasium 

▪ Komvux 

▪ Kultur och fritid 

▪ Musikskola 

▪ Resursteam 

 

 

3.2.5 Teknisk nämnd  

En teknisk nämnd föreslås inrättas med uppdrag att ansvara för de frågor som idag 

hanteras av sektor samhällsbyggnad.  

 

Tekniska nämndens uppdrag 

▪ Fastighet 

▪ Gata och mark  

▪ Park och skog 

▪ Kost 

▪ Städ 

 

 

3.2.6 Byggnadsnämnd 

Byggnadsnämnden föreslås kvarstå oförändrad. 

 

Byggnadsnämndens uppdrag 

▪ Plan- och byggfrågor 

 

 

3.2.6 Fullmäktigeberedningar  

I samtalen med referensgruppen har framförts tydliga önskemål om att 

fullmäktigeberedningar fortsatt ska finnas och utvecklas.  

 

Utredningen föreslår att två beredningar inrättas med mandat att kommunicera med 

nämnder och verksamheter i kommunorganisationen, men också externt med 

civilsamhället och medborgaren. De fullmäktigeberedningar som föreslås är 

”Beredningen för hållbar kommun” och ”Beredningen för samhällsdialog”. 

Beredningarnas sammansättning föreslås spegla den rådande parlamentariska 

situationen i kommunfullmäktige. Det bedöms att beredningarna på olika sätt kan 

vara varandra behjälpliga och därigenom samverka. 

 

Beredningen för hållbar utveckling 

Beredningens uppdrag föreslås vara att övergripande bevaka allt som påverkar 

kommunens långsiktiga hållbarhet. Huvuduppdraget är framtidsspaning. Arbetet ska 

bedrivas genom omvärldsbevakning, informationsinhämtning och dialog.  
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Beredningens uppdrag 

▪ miljö/ekologi 

▪ trygghet 

▪ folkhälsa 

▪ utanförskap 

▪ arbetsmarknad 

▪ socioekonomi 

▪ m fl områden 

 

 

Beredningen för samhällsdialog 

Beredningen finns redan idag. Beredningen har under hösten/vintern 2016/17 

arbetat med ett koncept för att träffa medborgaren i de olika kommundelarna. 

Konceptet med ambulerande samhällsdialog bör fortgå och också utvecklas till att bli 

återkommande. 

 

Beredningens uppdrag 

▪ Medborgardialog, genom information och inhämtande av synpunkter 

 

 

3.2.7 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås upphöra.  

 

 

3.2.8 Kommunstyrelsens personalutskott 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslås kvarstå oförändrat. Utskottets uppdrag 

är att fatta beslut i sådana personalärenden där beslutanderätten inte delegerats. 

 

 

3.2.9 Kommunstyrelsens myndighetsutskott  

Kommunstyrelsens myndighetsutskott föreslås upphöra.  
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Bilaga 1 - Nuvarande politisk organisation 
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Bilaga 2 - Förslag till ny politisk organisation 
 

 

 

 
 

 

 

Bilden illustrerar förhållandet Kf/Beredning/Ks/Nämnd (orange ram) samt 

förhållandet Ks/Nämnd/Presidium (blå ram). Beredningarna har fullmäktiges mandat 

att samverka med styrelse/nämnder i specifika frågor. Presidierna verkar 

för maximal samordning/samsyn genom regelbundna presidieträffar.      
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Bilaga 3 - Organisatorisk ansvarsfördelning 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

Beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt (KL 3:19) 

▪ Mål och riktlinjer för verksamheten  

▪ Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

▪ Nämndernas organisation och verksamhetsformer 

▪ Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 

▪ Val av revisorer 

▪ Grunderna för ekonomiska förmåner till fötroendevalda 

▪ Årsredovisning och ansvarsfrihet 

▪ Folkomröstning  

▪ Extra val till fullmäktige 

 

Typärenden 

▪ Svar på motion 

▪ Redovisning av obesvarade motioner 

▪ Medborgarförslag 

▪ Reglementen 

▪ Planer/policys/riktlinjer 

▪ Ekonomisk plan 

▪ Ekonomi (budget, bokslut, årsredovisning etc) 

▪ Taxor/avgifter 

▪ Informationsärenden/aktuella frågor 

▪ Delårsbokslut 

▪ Finansrapport 

▪ Regler (tomtköer, instruktioner m m) 

▪ Föreskrifter 

▪ Slutredovisning av investeringsprojekt 

▪ Anmälningsärenden enligt SoL 

▪ Valärenden 

▪ Arrendeavtal 

▪ Tomträttsavgälder 

▪ Markförsäljning/-förvärv 

▪ Borgensram  

▪ Ägardirektiv 

▪ Bolagsordning 

▪ Bidragsnormer föreningar 

▪ Detaljplaner (större/kontroversiella) 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Styrfunktion 

▪ Leda och samordna utformning av övergripande mål, riktlinjer och ramar  

▪ Framställningar till fullmäktige som inte är förbehållna nämnd 

▪ Övervaka att fullmäktiges mål efterlevs 

▪ Övervaka att ekonomi och verksamhet följer fullmäktiges mål och riktlinjer 

▪ Övervaka att kommunens verksamhet hanteras rationellt  

▪ Tillse att alla verksamheter följs upp och redovisas för fullmäktige under  

 budgetåret 

▪ Fortlöpande uppsikt över de bolag kommunen äger helt eller delvis 
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▪ Säkerställa krav enlig KL 3:17-18 i bolag som ägs helt eller delvis av kommunen 

▪ Årlig bedömning om bolagsverksamhet bedrivits ändamålsenligt och kommunala  

 befogenheter  

▪ Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

▪ Fortlöpande uppsikt över nämnder gemensamma med andra kommuner 

▪ Fortlöpande uppsikt över kommunalförbund där kommunen ingår  

 

Ekonomisk förvaltning 

▪ Handha kommunens medelsförvaltning enligt fullmäktiges föreskrifter 

▪ Placering och upplåning av medel 

▪ Bevaka tidpunkter för kommunens inkomster och betalningar  

▪ Vidta åtgärder för indrivning av förfallna fordringar 

▪ Underhålla och förvalta kommunstyrelsens fasta och lösa egendom 

▪ Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

▪ Handha donationsförvaltning 

 

Personalpolitik 

▪ Kollektivavtal  

▪ Förhandla enligt §§ 11-14, 38 MBL 

▪ Besluta om stridsåtgärder 

▪ Tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

▪ Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen 

▪ Inrätta och lönesätta befattningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

▪ Utformning och prövning av tjänstbarhetsintyg 

 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

▪ Patientnämnd  

▪ Arbetslöshetsnämnd 

▪ Civilförsvarsnämnd 

▪ Krisledningsnämnd 

▪ Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen 

▪ Arkivmyndighet 

▪ Registeransvarig enligt PuL för sin egen verksamhet 

▪ Kommunens anslagstavla 

 

Övrigt 

▪ Sysselsättnings- och näringslivsfrågor 

▪ Övergripande utveckling av turism och kultur 

▪ Central informationsverksamhet 

▪ kommunens mark/lokaler för verksamhet och handel 

▪ Kommunens konsumentverksamhet 

▪ Kommunens översiktliga fysiska planering 

▪ Inriktning för kommunens markreserv 

▪ Planering för kommunens bostadsförsörjning 

▪ Övergripande samordning av kommunens säkerhetsarbete 

▪ Kommunens beredskapsplanering 

▪ Hantering av inteckningar, pantbrev m m 

▪ Tillstånd att använda kommunens vapen 

▪ Förvaltnings-/verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd 

▪ Kommunens pensionsnämnd för anställda och förtroendevalda 

▪ Föra kommunens talan i mål eller ärenden 

▪ Styrelsens förvaltningsorganisation inom ramar fastställda av fullmäktige 

▪ Beviljande av planprövningstillstånd 

▪ Beställning av detaljplaner 

▪ Exploateringsavtal enligt riktlinjer fastställda av fullmäktige 
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▪ Uthyrning/utarrendering av mark för verksamhet och verksamhetslokaler 

▪ Försäljning av tomter till företag och verksamheter enligt fullmäktiges riktlinjer 

▪ Ärenden enlig alkohollagen avseende serveringstillstånd 

▪ Yttranden om TV-övervakning 

▪ Utfärdande av administrativa rutiner för kommunens verksamheter 

▪ Föra kommunens talan samt träffa överenskommelser i mål 

▪ Avge yttrande å fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i brådskande  

 ärenden  

▪ Tillvarata kommunens intressen vid stämmor med kommunala intressen 

▪ Utse personuppgiftsombud (ersätts av dataskyddsombud) fr o m maj 2018 

▪ Besluta om tillstånd för vindkraft med stöd av antagen vindkraftsplan 

 

Kommunstyrelsen bedriver ingen operativ verksamhet 

 

 

Tekniska nämnden 
 

Svarar för 

▪ Försäljning av tomter för bostäder enligt fullmäktiges riktlinjer 

▪ Uthyrning av lokaler  

▪ Fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen inom av fullmäktige fastställd  

 kostnadsram 

▪ Upplåtande av servitut på kommunens fastigheter 

▪ Upplåtande av kommunal mark med arrende 

▪ Ärenden om intrångsersättning 

▪ Ärenden om ledningsrätt 

▪ Kommunens talan i ärenden inom nämndens verksamhetsområde 

▪ Bildande av gemensamhetsanläggningar, vägsamfälligheter och liknande 

▪ Upplåtande av allmän plats för särskilt ändamål 

▪ Ansökan och talan vid lantmäteriförrättningar inom nämndens  

 verksamhetsområde 

▪ Ändring av verksamhetsområde för VA-område enligt fullmäktiges riktlinjer 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Svarar för 

▪ Förskole- och fritidshemsverksamhet 

▪ Grundskola 

▪ Särskola 

▪ Gymnasieskola 

▪ Kommunal vuxenutbildning 

▪ SFI 

▪ AME 

▪ Ungdomsverksamhet/fritidsgårdar 

▪ Simskola 

▪ Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur 

▪ Kulturskola 

▪ Bibliotek 

▪ Föreningsbidrag 

▪ Drift- och investeringsbidrag samt lönebidrag till föreningar 

▪ Konst- och konstnärlig utsmyckning samt konstinköp 

▪ Tillståndsgivning för lotteriverksamhet 

▪ Bokning av samlingslokaler och idrottslokaler 
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Omsorgsnämnden 
 

Svarar för 

▪ Socialtjänst med undantag för förskole- och fritidsverksamhet 

▪ Kommunal hälso- och sjukvård 

▪ Stöd och service till funktionshindrade och därmed sammanhängande  

▪ Familjerådgivning som åvilar kommunen 

▪ Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) 

▪ Kommunal färdtjänst 

▪ Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering 

▪ Bostadsanpassningsbidrag  

▪ Handläggning av tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen  

▪ Handläggning och tillsyn av försäljning av tobak enligt tobakslagen 

▪ Tillsynsansvar enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 
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Bilaga 4 - Minnesanteckningar från studiebesök i 

Gullspångs- och Götene kommuner 2016-12-19 

 

Deltagare 

Åsa Karlsson 

Karl-Anders Andersson 

Ann-Sofie Alm 

Hans-Joachim Isenheim 

Peter Berborn 

 

Bakgrund 

Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens presidium att göra en 

översyn av den politiska organisationen. Dagens studiebesök görs med anledning av 

att både de besökta kommunerna har gått från en traditionell nämndsorganisation, 

till en alternativ organisation liknande Munkedals, för att slutligen återgå till en mer 

traditionell organisation med nämnder. 

 

Gullspångs kommun 

Vid besöket representeras Gullspångs kommun av kommunstyrelsens presidium, 

kommunchef och stabschef. Kommunen har ett långt utvecklat samarbete med 

grannkommunerna Töreboda och Mariestad där flera nämnder och verksamheter är 

gemensamma i olika konstellationer, bl a IT-nämnd, nämnd för 

ekonomiadministration, lönenämnd, miljö- och byggnadsnämnd samt teknisk nämnd. 

Nämndverksamhet i egen regi finns för områdena barn/utbildning/kultur samt 

vård/omsorg.  

 

Kommunen gick över till en alternativ nämndorganisation 2006. Skälet var en 

mycket dålig ekonomi. Man såg en möjlighet att göra stora besparingar på såväl 

politisk- som tjänstemannaorganisation. Den nya organisationen utgjordes av 

kommunstyrelse med fem utskott. Enligt den politiska majoritetens uppfattning blev 

det så småningom en stor maktkoncentration av ett fåtal förtroendevalda. Utskotten 

kunde inte riktigt ersätta tidigare nämnder, vilket bl a ledde till att ledande 

tjänstemän rundade utskotten och istället gick rakt på KSO/KC. Det upplevdes svårt 

att sätta in nya ledamöter direkt in i kommunstyrelsen. Tillbakagången till en mer 

traditionell nämndorganisation bedöms ha gjort det enklare att rekrytera nya 

ledamöter. Det finns dock en tendens till ”nämndpolitiker”. Det fanns å andra sidan 

en liknande tendens i utskottsmodellen. 

Oppositionen var emot en tillbakagång till traditionell modell. Oppositionsrådet anser 

inte att nämndorganisationen förenklat rekrytering av nya ledamöter. Vidare anses 

tillbakagången ha lett till ökade kostnader genom fler förtroendevalda och politiska 

organ samt höjda arvoden.  

Gullspångs kommun har en förvaltning. Man har inrättat dialogtillfällen där 

tjänstemän kan komma och berätta om aktuella frågor och ärenden som är på gång.  

 

Götene kommun 

Vid besöket representeras Götene kommun av KSO och KC. Kommunen har ett 

utvecklat samarbete med Skara kommun om en service- och tekniknämnd. I egen 

regi har man socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt miljö- och 

bygglovsnämnd. 
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Kommunen gick 2006 över till en alternativ organisation med kommunstyrelse, IFO-

nämnd och miljönämnd. KF skulle utgöra arena för debatt och makt. Man upplevde 

efter ett tag att det blev precis tvärtom.  

 

Under KF fanns fyra beredningar som skulle arbeta med strategiska framtidsfrågor, t 

ex framtagande av olika strategiska dokument/planer. Ledamöterna i beredningarna 

upplevde inte att arbetet var särskilt politiskt. Vidare var ärendemängden i KS för 

stor. KS fokuserade för övrigt på samma frågor som tidigare, vilket kom att innebära 

att exempelvis skolfrågor kom i skymundan.  

KS uppdrag att styra och ha uppsikt upplevdes svårförenlig med uppdraget att tillika 

vara nämnd. 

 

Så småningom fanns en enighet att gå tillbaka till en nämndmodell, vilken upplevdes 

som tydligare än utskottsmodellen. Den nya organisationen bedöms flytta besluten 

närmare politiken jämfört med tidigare modell med långtgående delegationer. 

Götene kommun har en förvaltning. 

 

Anteckningar 

Peter Berborn 
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  2017-09-07 Dnr: KS 2017-397
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elin Johansson  
Upphandlare 
Ekonomiavdelningen 

Regler för inköp och upphandling 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och upphandling 
samt upphäver Regler för inköp och upphandling antagen 2016-02-02 § 5. 
 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet trädde nya lagar i kraft gällande upphandling, vilket kräver en justering 
av dokumentet Regler för inköp och upphandling.  
 
Nya lagar som avses är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt den helt nya 
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Inga större förändringar har 
gjorts i den nya LOU eller den nya LUF. Dokumentet Regler för inköp och 
upphandling har uppdaterats med laghänvisning till de nya lagarna samt uppdaterats 
under rubrikerna 1. Inledning, 4. Direktupphandling och 4.1. Upphandlingsförfarande 
vid direktupphandling.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen konsekvens. 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 

Typ av dokument:  
Regler 
Handläggare:  
Upphandlare, Elin Johansson  

Antagen av:  
Kommunstyrelsen 

Antagningsdatum:  
2016-02-02 § 5 

Revisionshistorik: 
Ersätter regler för inköp och upphandling 
antagen 2015-09-16 § 162 
Ersätter regler för inköp och upphandling 
antagen 2011-03-31 § 8 

Giltighet: 
Tills vidare 
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Regler för inköp och direktupphandling 
 
1. Inledning 
Dessa regler är ett komplement till den antagna policyn för inköp och 
upphandling.  
 
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling - nedan kallad LOU, lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - nedan kallad 
LUF, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet (LUFS) och lagen (2016:1147) om upphandling av 
koncessioner – nedan kallad LUK anger regelverket för all offentlig 
upphandling.  

Kommunen är en juridisk person, även om den består av flera 
verksamheter med eget resultatansvar, och ses som en upphandlande 
myndighet.  
 
Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska i möjligaste mån 
samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och 
totalekonomi och dels för att minimera de administrativa kostnaderna för 
upphandlingsverksamheten. Samordning ska ske med kommunerna inom 
upphandlingssamarbetet i norra Bohuslän samt med andra myndigheter, 
där så är lämpligt. Utformning av upphandling ska beaktas för att 
underlätta för mindre företag där så är lämpligt. 
 
2. Syfte 
Reglerna ska vara ett stöd för den som gör beställningar eller handlägger 
en direktupphandling. Reglerna följer antagen policy för inköp och 
upphandling. Vid inköp och direktupphandling ska beställaren ha kunskap 
om både policyn och regler. 
 
3. Genomförande 
3.1 Beställning 
Vid beställning ska den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen 
som är tecknade för kommunen. Beställare är skyldiga att göra sig 
underrättade om vilka ramavtal med tillhörande nettoprislista som finns. 
Har ramavtal träffats ska dessa nyttjas. Finns däremot inget ramavtal för 
det aktuella varu-/tjänsteområdet ska detta upphandlas.  
 
Efter godkänd leverans av varan eller tjänsten ska fakturan kontrolleras, 
konteras och attesteras enligt gällande ekonomi- och attestreglemente. 
Betala aldrig en faktura innan leverans. 
 
Stämmer inte fakturan överens med leveransen eller överenskommet pris 
reklamera omgående och begär omleverans eller kreditfaktura.  
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3.2 Ramavtal 
Utformningen av ramavtal beskrivs i LOU. Ramavtal används för att 
kommunen på ett affärsmässigt och rationellt sätt ska kunna uppfylla 
LOU:s regler. Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med 
leverantören inom ett specificerat område av varor eller tjänster. 
Kommunen kan under avtalsperioden göra successiva beställningar med 
reglerade priser, kommersiella villkor och kvalité. Ramavtal innebär att 
den som är beställare ska beställa sitt behov direkt hos leverantören. 
 
3.2 E-handel 
De varor och tjänster som finns i e-handelssystemet ska beställas i 
systemet av alla godkända beställare som är upplagda i systemet. Varje 
sektor ansvarar för att godkända beställare får utbildning och tillgång till 
systemet. 
 
4. Direktupphandling 
Direktupphandling är en upphandlingsform som är reglerad i LOU/LUF och 
är tillämplig om den upphandlande myndigheten inte har något avtal som 
omfattar den tänkta vara eller tjänsten samt att värdet inte överstiger 28 
procent av tröskelvärdet och enligt LOU, 26 procent av tröskelvärdet 
enligt LUF eller 5 procent av tröskelvärdet enligt LUK. För 2017 är 
gränsvärdet för direktupphandling enligt LOU 534 890 kr, LUF 993 368 kr 
och LUK 2 387 903 kr. för 2016 är det 534 890 kr. För LUF gäller 26 
procent av tröskelvärdet, för 2016 är det 993 368 kr.  
 
Värdet beräknas för kommunens samlade inköp inom en tänkt 
avtalsperiod av respektive vara eller tjänst. Finns ingen tänkt avtalsperiod 
beräknas värdet per kalenderår. Det är inte tillåtet att dela upp 
upphandlingen i avsikt att komma under de olika beloppsgränserna.  
 
Grundläggande för direktupphandling är att upphandling ska göras med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt 
genomföras affärsmässigt. Anbud och anbudsgivare ska behandlas utan 
ovidkommande hänsyn. De grundläggande principerna i EU:s 
upphandlingsdirektiv samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy 
gäller även vid direktupphandling. 
 
Vid direktupphandling över 100 000 kr ska kommunens upphandlare 
kontaktas innan direktupphandling sker, detta för att eventuellt kunna 
samordna upphandlingen. Samordning ska alltid ske inom kommunen 
men kan också ske över kommungränserna. 
 
4.1 Upphandlingsförfarande vid direktupphandling 
Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av 
direktupphandlingar: 

 Alla beloppsgränser gäller exklusive moms. 
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 Beloppsgränserna gäller för kommunen som helhet, vilket innebär 
att nivåerna på direktupphandlingar skall räknas samman inom 
sektorn och mellan de olika sektorerna. 

 Kontrollera att leverantörer innehar F-skattsedel och/eller är 
momsregistrerad. 

 Avtala alltid om vad som gäller för leveransvillkor, fraktavgifter och 
garantier. 

 Vid avtal/beställning, hänvisa gärna till standardavtal t.ex. ALOS 05. 
 Observera att finansieringsformen inte är avgörande för 

upphandlingsformen. 
 Alla upphandlingar skall diarieföras. 
 Observera att absolut sekretess gäller under upphandlingsperioden 

fram tills beslut om leverantör har fattats. 
 
Nivå 1 Inköpssumma upp till 25 000 kr 
 
Vid enstaka inköp upp till 25 000 kronor krävs ingen skriftlig jämförande 
offertförfrågan. Affärsmässig handläggning ska ändå ske. Diarieför 
eventuella skriftliga avtal. 
 
Nivå 2 Inköpssumma 25 000 kr till 100 000 kr 
 
Skriftliga offerter t.ex. via e-post eller via upphandlingssystem ska 
infordras från, om möjligt, minst tre leverantörer. 
 
Anbudssammanställning och beslutsprotokoll innehållande motiv för val av 
leverantör ska upprättas. Upphandlingsmallarna ”Direktupphandling 
25 000 kr – 100 000 kr” och ”Anbudssammanställning och beslut 25 000 
kr – 100 000 kr” kan användas som stöd. Skriftlig beställning ska göras. 
Diarieför ärendet. 
 
Nivå 3 Inköpssumma 100 000 kr till 534 890 kr för LOU, 993 368 kr för 
LUF och 2 387 903 kr för LUK, enligt år 2017 fastställda värden 
 
Vid upphandlingar över 100 000 kr ska alltid upphandlaren kontaktas 
innan upphandlingen.  
 
Annonsering flyttat upp denna rubrik  
I samverkan med upphandlaren ska annonsering på hemsida och via 
allmänt tillgänglig databas alltid övervägas. Beroende på upphandlingens 
art även annonsering i lokal press.  
 
Anbud 
Skriftligt anbud via upphandlingssystem eller per post ska infordras från 
minst tre leverantörer, den rådande konkurrenssituationen ska alltid 
nyttjas.  
 
Anbudsöppning flyttat upp denna rubrik 
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Manuell anbudsöppning ska ske vid förrättning där minst två personer 
deltar. Anbud förtecknas i öppningsprotokoll och ska skriftligen bestyrkas 
av dem som deltar i förrättningen. Anbud inkomna via 
upphandlingssystem öppnas i systemet. 
 
Beslut 
Skriftligt beslut ska alltid fattas och skrivas under av behörig. Beslutet ska 
delges samtliga anbudsgivare. Var uppmärksam på att anbud kan 
innehålla information som omfattas av sekretess även efter det att ett 
beslut om leverantör har fattats. Rådgör med upphandlare. 
 
Frivillig avtalsspärr  
Möjligheten att iaktta frivillig avtalsspärr ska alltid övervägas tillsammans 
med upphandlaren. Den frivilliga avtalsspärren föregås av ett 
tilldelningsbeslut som skickas till de leverantörer som lämnat anbud i 
upphandlingen. Avtalsspärren gäller i tio dagar och ger leverantörerna 
möjlighet att överpröva upphandlingen i förvaltningsdomstol.  
 
Dokumentation 
LOU ställer krav på dokumentation på direktupphandlingar över 100 000 
kr. Konkurrensverket listar nedan vad som ska dokumenteras:  

 Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och 
organisationsnummer. 

 Avtalsföremålet. 
 Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks. 
 Om och hur konkurrensen togs till vara. 
 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade 

anbud. 
 Vilken leverantör som tilldelats avtalet. 
 Det viktigaste skälet för tilldelningen. 

 
Blankett för upphandling över 100 000 ska alltid fyllas i. Förutom 
blanketten ska det upprättas en anbudssammanställning och ett 
beslutsprotokoll. I dokumenten ska alla ovanstående punkter finnas med. 
Upphandlingsenheten tillhandahåller blankett. Diarieför ärendet. 
 
Avtal/beställning 
Skriftligt avtal eller beställning ska göras. 
 
4.3 Hållbar upphandling 
Krav på miljöhänsyn samt sociala och etiska hänsyn ska vara en naturlig 
del i all upphandlings- och inköpsverksamhet som utförs av kommunen.  
Produkter och tjänster som medför så liten klimat - och miljöpåverkan 
som möjligt med bibehållen funktion ska användas, då det är ekonomiskt 
försvarbart. Relevanta sociala och etiska krav ska ställas när det är 
möjligt. Särskild hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande 
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s 
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barnkonvention. 
 
Krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska ställas. 
 
Krav enligt tillämpliga delar i svensk djurskyddslagstiftning ska ställas vid 
upphandling av livsmedel. 
 
Kraven som ställs ska utformas så att de inte diskriminerar leverantörer 
från andra regioner eller länder, vara proportionerliga, ha en koppling till 
föremålet för kontraktet, samt vara möjliga att kontrollera.  
 
5. Beslut och avtalstecknande 
Upprättad delegationsordning inom respektive kommun reglerar 
ansvarsfördelningen avseende beslut om anskaffning, beslut om att 
teckna avtal samt rätt att underteckna avtal. 
 
Kommunen tecknar inte avtal med leverantörer som bedriver sin 
verksamhet i strid med lag, avtal eller annat som är allmänt godtaget 
inom verksamhetsområdet. 
 
6. Inköp med betalkort 
Observera att för alla köp med betalkort gäller fortfarande ramavtal och 
direktupphandlingsreglerna. Betalkort är till för mindre frekventa inköp för 
verksamheten. 
Regler för korthantering och ansökan finns i kommunens policy. 
 
7. Säljare och telefonsäljare 
Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare och det rekommenderas inte 
mer än i de ramavtal som bygger på säljbesök (exempel yrkeskläder). Är 
säljare påstridiga hänvisa till kommunens upphandlare eller till 
sektorchefen för verksamheten.  
 
Detsamma gäller telefonsäljare. Vid telefonförsäljning är det viktigt att 
avböja alla eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen som juridisk 
person inte har någon ångerrätt. 
 
8. Regler för privatköp 
För anställda och förtroendevalda är det ej tillåtet att beställa varor och 
tjänster för eget bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att 
köpa varor eller tjänster till kommunen från privatpersoner. Vid inköp för 
kommunens räkning är det ej tillåtet att använda privata bonus-
/medlemskort t ex Med Mera, ICA etc. 
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  2017-09-07 Dnr: KS 2017-397
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elin Johansson  
Upphandlare 
Ekonomiavdelningen 

Policy för inköp och upphandling 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för inköp och upphandling 
samt upphäver Policy för inköp och upphandling antagen 2015-06-04 § 34. 
 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet trädde nya lagar i kraft gällande upphandling, vilket kräver en justering 
av dokumentet Policy för inköp och upphandling.  
 
Nya lagar som avses är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt den helt nya 
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Inga större förändringar har 
gjorts i den nya LOU eller den nya LUF. Dokumentet Policy för inköp och upphandling 
har uppdaterats med laghänvisning till de nya lagarna samt uppdaterats under 
rubrikerna 4.2. Upphandlingsfunktionens roll, 4.3 Nämnderna och sektorernas roll 
och 5.7. Direktupphandling.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen konsekvens. 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 

Typ av dokument:  
Policy 
Handläggare:  
Upphandlare, Elin Johansson  

Antagen av:  
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum:  
2015-06-04 § 34 

Revisionshistorik: 
Ersätter policy för inköp och upphandling 
antagen 2011-03-31 § 8 

Giltighet: 
Tills vidare 
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Policy för inköp och upphandling 

Alla inköp och upphandling ska ske i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling (fortsättningsvis kallad LOU), lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner 
(LUK) samt annan berörd lagstiftning. Varje kommun är en juridisk 
person, även om den består av flera verksamheter med eget 
resultatansvar, och ses som en upphandlande myndighet. All anskaffning 
av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där 
kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskilda 
verksamheters intresse. 

1. Syfte  
Policyn ska säkerställa att kommunens upphandlingar och inköp görs i 
enlighet med EU-direktiv, svenska lagstiftning och denna policy. Vidare 
ska policyn säkerställa att varor, tjänster och entreprenader med rätt 
kvalitet till lägsta kostnad köps in samt att sociala och etiska hänsyn och 
krav på funktion och miljöhänsyn är en naturlig del av kommunens 
upphandlings- och inköpsverksamhet. 

2. Omfattning 
Denna policy gäller för all anskaffning av varor, tjänster och 
entreprenader inom samtliga nämnder och styrelser inom kommunen.  

3. Gällande lagstiftning och regelverk 
Övergripande regelverk för all upphandling är EU:s upphandlingsdirektiv 
och svensk lagstiftning. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid 
tolkas mot bakgrund av de grundläggande principerna, principen om fri 
rörlighet för varor, principen om etableringsfrihet, principen om frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de följande principer som följer av dessa, 
 
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas 
lika, t.ex. få samma information vid samma tillfälle. 
 
Principen om icke-diskriminering innebär att det inte är tillåtet att 
diskriminera en leverantör, främst på grund av nationalitet. 
 
Transparensprincipen innebär att upphandlingar ska vara klara och 
tydliga, samt präglas av förutsebarhet och öppenhet. 
 
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och liknande som 
är utställda av behörig myndighet i ett annat land inom EU ska godtas. 
 
Proportionalitetsprincipen innebär att krav i upphandlingar måste ha ett 
naturligt samband till det som upphandlas och får inte vara 
proportionerligt hårda i förhållande till det syfte som önskas uppnås. 
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4. Organisation 
 
4.1 Kommunstyrelsens roll 
Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för kommunens 
upphandlings- och inköpsverksamhet. Avser upphandlingen en vara/tjänst 
som berör flera nämnder handläggs upphandlingen av kommunstyrelsen. 
 
Upphandling sker genom kommunens upphandlingsfunktion och genom 
det gemensamma upphandlingssamarbetet mellan kommunerna 
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal. 
 
4.2 Upphandlingsfunktionens roll 
Upphandlingsfunktionen är en samordnande funktion för kommunens 
upphandlingar och står för den interna/externa informationen angående 
LOU, LUF och LUK.  
 
Upphandlingsfunktionen har ansvar för de upphandlingar som är av 
sektorsövergripande karaktär och de upphandlingar som samordnas med 
andra myndigheter.  
 
Upphandlingsfunktionen hjälper till med råd och stöd i 
upphandlingsärenden som handläggs av annan nämnd/sektor samt 
genomför elektronisk annonsering av alla kommunens upphandlingar som 
skall annonseras. 
 
Upphandlingsfunktionen ansvarar för att information om 
sektorsövergripande och samordnade upphandlingar går ut till berörda. 
Upphandlingsfunktionen ansvarar också för att 
uppföljning/vård/bevakning sker av ingångna avtal på 
sektorsövergripande nivå samt att detta sker för samordnade avtal.  
 
Upphandlingsfunktionen äger rätt att företräda kommunen i domstol vid 
upphandlingsärenden. 
 
4.3 Nämnden och sektorernas roll 
Nämnden ansvarar för att gällande lagstiftning och denna policy efterlevs, 
att ansvar och befogenheter i upphandlings- och inköpsverksamheten 
fastställs, samt att medarbetare har den kompetens som krävs för att 
genomföra upphandling och inköp på ett korrekt sätt.  
 
Vid upphandling är det sektorernas ansvar att, utifrån aktuella normer, 
lagar och regler, utarbeta en kravspecifikation som är anpassad till det 
behov som efterfrågas. 
 
Vid samordnade upphandlingar ska sektorn bistå med information om 
behov och krav, enligt fastlagd tidplan, till upphandlingsfunktionen.  
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Var och en som för kommunens räkning verkställer en upphandling eller 
gör ett inköp ansvarar för att upphandlingen eller inköpet sker i enlighet 
med LOU/LUF/LUK och kommunens policy för inköp och upphandling samt 
regler/riktlinjer för upphandling och inköp.  
 
5. Genomförande  

5.1 Samordnad upphandling 
Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska i möjligaste mån 
samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och 
totalekonomi och dels för att minimera de administrativa kostnaderna för 
upphandlingsverksamheten. Samordning ska även ske med övriga 
kommuner inom upphandlingssamarbetet i norra Bohuslän samt med 
andra myndigheter och upphandlingsorganisationer där så är lämpligt.  

5.2 Beslut och avtalstecknande 
Upprättad delegationsordning inom kommunen reglerar 
ansvarsfördelningen avseende beslut om anskaffning, beslut om att 
teckna avtal samt rätt att underteckna avtal. Vid samordnad upphandling 
ska varje kommun tillse att beslut kan fattas inom fastställd tidsram för 
upphandlingen. 

5.3 Ramavtal 
Utformningen av ramavtal beskrivs i LOU. Ramavtal används för att 
kommunen på ett affärsmässigt och rationellt sätt ska kunna uppfylla 
LOUs regler. Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med 
leverantören om successiva avrop/beställningar under avtalsperioden med 
reglerade priser, kommersiella villkor och kvalité. Ramavtal innebär att 
den som är inköpsberättigad (beställare) kan avropa/beställa sitt behov 
direkt hos leverantören. 
 
Inköps- och avropsansvariga (beställare) är skyldiga att göra sig 
underrättade om vilka ramavtal som finns. Har ramavtal träffats skall 
dessa nyttjas. 

5.4 Avtalstrohet 
En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är 
att kommunen använder de ramavtal som tecknats. Avtalstrohet skapar 
förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor och innebär ett ökat 
intresse från företag att delta i kommunen upphandlingar. Det åvilar 
respektive sektorchef att tecknade avtal följs. 

5.5 Hållbar utveckling 
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i all upphandlings- och 
inköpsverksamhet som utförs av kommunen. Produkter och tjänster som 
medför så liten klimat - och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen 
funktion ska användas, då det är ekonomiskt försvarbart. Kraven måste 
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dock utformas så att de inte diskriminerar leverantörer från andra 
regioner eller länder, vara proportionerliga, ha en koppling till föremålet 
för kontraktet, samt vara möjliga att kontrollera. Kommunen ska sträva 
efter att leverantörer ska ha god miljökunskap och 
bedriva ett systematiskt miljöarbete. 
 
5.6 Sociala och etiska hänsyn 
Vid all upphandlings- och inköpsverksamhet ska relevanta sociala och 
etiska krav ställas när det är möjligt. Särskild hänsyn ska tas till ILO: s 
åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 
samt FN:s barnkonvention. 
 
5.7 Direktupphandling 
Vid direktupphandling gäller principerna för upphandling (stycke 3) och 
konkurrens ska alltid sökas. Det är i regel om avtal saknas som 
direktupphandling kan ske och om värdet på det upphandlade inte 
överstiger de beloppsgränser som finns i LOU/LUF/LUK. Enligt LOU är 
direktupphandlingsgränsen 28 procent av tröskelvärdet och enligt LUF 26 
procent av tröskelvärdet. Värdet beräknas för kommunens samlade inköp 
inom en tänkt avtalsperiod av respektive vara eller tjänst.  
 
Bedömning till möjlig samordnad upphandling ska ske även vid 
direktupphandling.  
 
5.8 Skadestånd 
Varje verksamhet ansvarar för de enskilda upphandlingarna som görs 
inom ramen för den egna verksamhetens behov. Skulle kommunen bli 
skadeståndsansvarig vid ett enskilt ärende ska verksamheten ansvara för 
den ekonomiska skadan. Skadeståndsansvaret för upphandlingar som 
gjorts för hela kommunens räkning vilar på den gemensamma 
förvaltningen. 
 
5.9 Dokumentation 
Alla upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar ska 
dokumenteras och diarieföras så att skälen för beslut är tydliga och enkla 
att återredovisa. 
 
6. Affärsetiskt förhållningssätt 
Den offentliga förvaltningen arbetar på medborgarnas uppdrag och ska 
iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som uppställs i 
regeringsformen. Detta innebär att tjänstemän och förtroendevalda ska 
handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av 
ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, exempelvis genom att 
ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner 
som de har att göra med i tjänsten.  
 
Företrädare för kommunen bör betrakta varje förmån som otillbörlig om 
den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Alla former av gåvor och 
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tjänster från befintliga och potentiella leverantörer bör undvikas. 
Förtroendevalda och anställda som har personliga intressen i eller 
förhållanden till leverantörsföretag ska inte vara inblandade i 
upphandlings- eller inköpsprocesser om det kan påverka utgången av 
upphandlingen eller inköpet. En förtroendevald eller anställd som till 
exempel i rollen som beställare kommer i kontakt med en leverantör i en 
sådan omfattning att man skapar en nära affärsrelation till leverantören 
ska undvika att anlita samma leverantör i privata angelägenheter. 
 
7. Revidering 
Denna policy för inköp och upphandling ska utvärderas och revideras vid 
behov. Kommunstyrelsen ansvarar för att denna utvärdering sker och 
föreläggs kommunfullmäktige.  
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  2017-09-14 Dnr: KS 2017-408
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Remiss - Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för 
Fyrbodals Kommunalförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till budget 2018 och 
verksamhetsplan 2018-2020 för Kommunalförbundet Fyrbodal.  
 

Sammanfattning 
Förbundet har inkommit med en remiss på plan för ekonomi och verksamhet för 
2018 plan 2019-2020. Enligt förbundsordningen ska samråd ske med 
förbundsmedlemmarna inför beslut i direktionen. Samrådet nu gäller budget 2018 
plan 2019–2020. 
 
Inkommen handling innehåller ekonomi och mål för verksamhet. Man har förtydligat 
mål, strategier och mått i handlingen. Den ekonomiska planen visar på ett 
budgeterat överskott för samtliga år i planperioden. 
 
Ekonomi 
Det framtagna förslaget till budget 2018 och plan 2019–2020 visar på överskott 
(beräknat resultat) för varje budgetår.  
 
Direktionen har tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften år 2018 med 5 kr 
(+17,8%), från 28 kr till 33 kr. Indexuppräkning av förbundsavgiften har föreslagits 
med 3 % från år 2019 och framåt, med årlig prövning av indexhöjningen i 
förhållande till förbundets finansiella ställning.  
 
I förbundsordningen 13 § framgår att förbundets verksamhet ska, i den mån de inte 
täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna 
fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive 
medlemskommun. Detta baserat på invånarantal den 1 november året före 
verksamhetsåret. 
 
Ett godkännande av budget 2018 innebär för Munkedals del en ökning med 52 tkr/år 
2018 och en ökning med ca 10 tkr/år framåt för indexuppräkning.  
 
År 2016 2017 2018 2019 2020 
Medlemsavgift Budget 
Fyrbodal 

  8 910 000 9 180 000 9 450 000 

Medlemsavgift Munkedal 
kr 

285 712 290 080 342 375 352 750 363 125 

Kr/invånare 28 kr 28 kr 33 kr 34 kr 35 kr 
Invånare 1 nov året före 10 204 10 360 (10 375 per 

aug -17) 
(prognos 
10 375) 

(prognos  
10 375) 

Ökning/år Munkedal kr 
Ökning i % 

- 4 368 
1,5 % 

52 295 kr 
17,8% 

10 375 
3% 

10 375 
3% 

 
Finansiella mål 
Finansiella mål är nu framtagna. 
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Verksamhetsmål 
I verksamhetsplanen redovisas 8 övergripande mål med strategier och mätetal.  
 
För verksamheten är framtaget en Genomförandeplan Fyrbodal. Denna innehåller 20 
prioriterade insatser. Insatserna utgår ifrån Västra Götaland 2020 – ett 
strategidokument som pekar ut de områden som är viktiga för en god utveckling i 
länet och leder mot visionen – Det goda livet.   
 
Insatserna utgår ifrån följande fyra områden; 

 En ledande kunskapsregion 
 En region för alla 
 En region där vi tar globalt ansvar 
 En region som syns och engagerar 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunalförbundets förslag till budget innebär en ökad kostnad för kommunen.   

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     

 

 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Fyrbodals kommunalförbund 
Ekonomienheten 
Kommunchef 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Tf. Ekonomichef Kommunchef 
Ekonomienheten  
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2017-09-12 

   

 

 

 

Till 

Fyrbodals medlemskommuner 

 

 

Remiss -  Verksamhetsplan och budget 2018 

 

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget för 2018 har ett nytt format 

jämfört med tidigare år. Vi har arbetat med att förtydliga övergripande mål, formulera 

strategier och mätetal som kan följas upp och återrapporteras till kommunerna.  

 

Vi vill förtydliga kommunalförbundets roll kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor 

vi arbetar med.  

Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan av respektive 

beredning. Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. 

Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr för 

2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig prövning av 

indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. 

 

Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på Verksamhetsplan och 

budget 2018.  

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 16 oktober. 

 

Frågor besvaras av förbundsdirektör Anneli Snobl tel. 0705-22 13 66 eller 

förbundsordförande Martin Carling, tel. 0534-190 03. 

 

 

Anneli Snobl    Martin Carling 

Förbundsdirektör   Förbundsordförande 

 

Bilaga:  Förslag verksamhetsplan och budget 2018. 
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Innehållsförteckning
Vi vill nå längre. Tillsammans.
Vår vision: Det goda livet.
Fyrbodals möjligheter och utmaningar.
Finansiella mål.
Planen för 2018.

Övergripande mål 1 - Bra företagsklimat och ett starkt, differentierat näringsliv 
Övergripande mål 2 - En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov
Övergripande mål 3 - En väl utvecklad infrastruktur 
Övergripande mål 4 - Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel mellan stad och land 
Övergripande mål 5 - En stark och attraktiv gränsregion 
Övergripande mål 6 - En aktiv och nyskapande kulturregion för alla 
Övergripande mål 7 - Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg 
Övergripande mål 8 - God och jämlik hälsa för barn och unga

Budget 2018-2020 
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Idag är vi 14 västsvenska kommuner som samarbetar i Fyrbodals kommunalförbund. Vi driver 
utveckling, utbyter erfarenheter och skapar tyngd i påverkansarbetet för Fyrbodals bästa.  

Fokus är att jobba med det som vi gör bättre tillsammans än i varje kommun för sig. Med  
andra ord vill vi nå längre. Tillsammans.

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005, som ett resultat av att Västra  Götalandsregionen 
hade bildats några år tidigare. Idag är vi ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra 
 Götaland – med uppgift att ta tillvara våra medlemskommuners intressen i regionen. Enligt 
 förbundsordningen är det grundläggande syftet med kommunalförbundet att stärka Fyrbodal 
och samverka kring utveckling och effektivt resursutnyttjande. I uppdraget ligger också att vara 
länken mellan kommunerna och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär 
bland annat att föra information i båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i 
syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal.

Vi vill nå längre. Tillsammans.
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Vår vision:  
Det goda livet
Som ett av fyra regionala förbund i  Västra 
Götalandsregionen är utgångspunkten för 
allt vårt arbete den gemensamma  visionen 
om Det goda livet. Visionen beskriver vad 
ett gott liv innebär för invånarna i  Västra 
Götaland och vägen dit förutsätter en 
 hållbar utveckling – ur ett ekonomiskt, 
 ekologiskt och socialt perspektiv. 
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Fyrbodal är en mycket varierad delregion i Västra Götaland, med städer och landsbygd, hav 
och sjöar, närhet till Norge och kommunikationsnav kopplade till E6 och E45. Här finns hög 

kompetens, starka nätverk, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska 
livsmiljöer. Fler än 4 av 5 invånare säger att de är nöjda med platsen där de bor. 

Precis som andra delar av landet har Fyrbodal en rad utmaningar som hänger ihop med vår 
 geografi och historiska utveckling. Vi har exempelvis en obalans mellan glesbygdskommuner och 
utbildnings- och industrikommuner. För hela Fyrbodal innebär det bland annat lägre utbildnings-
nivå än riksgenomsnittet, en traditionell arbetsmarknad med flest kvinnor i vårdyrken och flest 
män inom byggsektorn och industrin samt en hög andel arbetssökande. Befolkningsprognosen 
pekar mot att vi kommer att bli 30 000 fler invånare inom 20 år och det sker i huvudsak genom 
inflyttning av  utrikes födda. 

Det här är utmaningar som kräver medvetna satsningar på att jämna ut skillnader och stärka sam-
arbetet mellan såväl invånare som privata och offentliga aktörer. Vi måste agera regionalt, men 
också jobba för att skapa konkurrenskraft nationellt och internationellt. Vi måste fortsätta utveckla 
förutsättningarna för affärer och tillväxt i vår delregion. Och vi måste fortsätta utveckla skolan och 
motivera till studier samt bygga livsmiljöer för framtidens invånare. De horisontella kriterierna så-
som jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet ska genomsyra allt arbete. 

 

Fyrbodals möjligheter och utmaningar
161



Styrande dokument  

Följande dokument ligger till grund för verksamhetsplanen:

•  Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

•  Delregional genomförandeplan Fyrbodal 2014–2020

Vägledande dokument

Verksamhetsplanen bygger även på följande vägledande dokument: 

•  Vision Västra Götaland - Det goda livet

•  Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 (VG2020)

•  Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019

•  Samling för social hållbarhet – Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen
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VG2020 och genomförandeplan Fyrbodal

Regionfullmäktige antog VG2020 hösten 2013. Eftersom detta är en gemensam strategi för 

hela Västra Götaland har processen kring framtagandet gjorts i bred samverkan. Regionen, 

kommunalförbunden, kommunerna och externa organisationer och myndigheter har varit 

delaktiga i framtagandet. Utifrån VG2020 beslöt Fyrbodals kommunalförbund i maj 2014 

att särskilt lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor.  

Organisationens uppdrag

Förutom det arbete som speglas av verksamhetsplanen har kommunalförbundets organisa-

tion i uppdrag att utreda, planera och bedöma de förslag som kommer från medlemskom-

munerna samt att utifrån omvärldsbevakning initiera utvecklingsinsatser. I många fall leder 

detta arbete till förstudier och nya projekt som förstärker något av våra områden, i andra fall 

kan beslutet bli att inte arbeta vidare med frågan. Oavsett utgången är arbetet viktigt för att 

Fyrbodals kommunalförbund ska vara en kunskapsorganisation vilken arbetar med de  frågor 

som är mest angelägna för kommunerna. 
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Förbundet har som strategiskt mål att utföra sina 

uppdrag med tydlig kvalitet och resultatredovis-

ning, med en effektiv resursanvändning och med 

en god framförhållning inför förändrade finansiella 

förutsättningar. 

•  Att ha en budget i balans, intäkterna ska 

överstiga kostnaderna.

 •  Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 

10 %, nivån kan dock variera över tid beroen-

de av åtaganden som direktionen finner ange-

lägna. 

•  Att ha en god likviditet så att det är möjligt 

att både täcka kostnader för de fasta åtgär-

derna och att förskottera medel i projekt där 

förbundet är projektägare.

 

Finansiella mål
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Fyrbodals kommunalförbund:

•  utgör tjänstemannastöd till politiska  

beredningar och tjänstemannanätverk.

•  omvärldsbevakar och tar fram strategier, 

riktlinjer, planer och rapporter.

•  tar initiativ till nya verksamheter, uppdrag 

och projekt samt följer upp och utvärderar 

dessa.

•  ansvarar för kontakt gentemot externa  

organisationer, myndigheter och parter.

•  planerar och genomför kompetensutveckling 

för kommunernas medarbetare.
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Verksamhetsplanen presenteras på följande  

sidor. Som komplement till verksamhetsplanen 

finns separata aktivitetsplaner för 2018. 

Mål, strategier och mätetal

I följande avsnitt redovisas mål, strategier och 

mätetal kopplade till vägledande dokument.

Planen för 2018
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Övergripande mål:
Bra företagsklimat och ett starkt,  
differentierat näringsliv1

167



Strategier: Mätetal:

• Öka kommunernas service till företag  

genom att stödja framtagning och imple-

mentering av lokala näringslivsstrategier.

•  Samordna kompetenshöjande insatser 

samt utveckla hållbara arbetsmetoder och 

digitala verktyg tillsammans med kommu-

nerna.

•  Driva en effektiv, samordnad hantering 

av tillväxtmedel. Syftet är att erbjuda 

entreprenörer och företag tillgång till ett 

jämlikt, stabilt och tydligt system som 

främjar innovation, entreprenörskap och 

företagande.

•  Driva offensiva satsningar för att attra- 

hera investeringar och nyetableringar.

•  Minst 70% av kommunerna ska delta i servicemät ningen Insikt 

(NKI) och därav ska 75% av deltagande kommuner ligga över det 

nationella medelvärdet. (43% 2017)

• Minst 75% av kommunerna ska visa högre totalbetyg än  

föregående år i Svenskt Näringslivs rapport om företagsklimat.  

(28,5% 2017)

• Tillväxtmedlen ska växlas upp med minst 50% i form av annan 

finansiering.

•  Minst 80% av uppsatta indikatorer i projekt och verksamheter 

finansierade av tillväxtmedel ska uppnås.  

•  50 pågående etableringsärenden ska leda till minst 5 etableringar 

och 15 arbetstillfällen. Av dessa ärenden ska 10 vara inter- 

nationella förfrågningar. Ett mätsystem för uppföljning av samtliga 

nyetableringar, varav andel genom Position Väst, ska tas fram.
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2
Övergripande mål:
En väl fungerande kompetensförsörjning  
utifrån arbetsmarknadens behov
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Strategier: Mätetal:

•  Skapa samverkan mellan utbildning, 

arbetsmarknad och näringsliv kring  

kompetensförsörjning för privat och  

offentlig sektor.

•  Stödja kommunerna i arbetet med att 

säkerställa tillgången till behörig personal 

med rätt kompetens inom främst vård och 

omsorg, utbildning och teknik.

•  Driva en effektiv, samordnad hantering av 

tillväxtmedel.

• Öka tillgången till medarbetare med relevant kompetens till  

riksgenomsnittet 3 på en skala 1-6. (2,8  2017)

• 21% av befolkningen i åldern 25-64 år ska vara högskole- 

utbildade. (19,5% 2016)

•  Andelen förvärvsarbetande ska vara minst 76% av befolkningen. 

(76% 2015)

• Uppväxlingen av kommunala tillväxtmedel inom  

kompetensförsörjning ska vara minst 50%.
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Övergripande mål:
En väl utvecklad infrastruktur3
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Strategier: Mätetal:

•  Kartläggning av prioriterade objekt i Fyrbodal som inte är listade som brister i 

regional och nationell infrastrukturplan för väg, järnväg, it/ 

fiber, kollektivtrafik, sjöfart och cykel. 

•  Utbyggd infrastruktur för cykelvägnät. Sammanlagd längd cykelväg per invånare 

(meter/capita) ska vara högre än medelvärdet för motsvarande kommungrupper.

•  Framtagande av material som åskådliggör möjligheterna till arbetspendling med 

bil och kollektivtrafik för invånare i Fyrbodalsområdet. Kartmaterial som visar 

skillnaden i antal arbetstillfällen som kan nås inom 45 minuter med bil resp. 

kollektivtrafik. 

•  Antalet resor med kollektivtrafiken i Fyrbodalsområdet ska öka med tre procent 

jämfört med 2016 års nivå. Kartläggning av andelen invånare med mindre än 

45 minuter till sin delregionala huvudort. 

• Antal laddpunkter för elbilar ska öka med minst 300 jämfört med 2015 (78) 

och antal tankställen för biogas ska öka med minst två (6 st år 2016).

• Andel bilar i kommunal verksamhet som kan drivas med el eller biogas ska vara 

högre än genomsnittet för motsvarande kommuner i landet. 

• Andel hushåll och företag som har tillgång till god bredbandsuppkoppling ska 

öka. År 2020 är målet att minst nio av tio hushåll och företag ska ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s vid nedladdning.  Ö
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• Ett samlat uppträdande och uthålligt 

påverkansarbete riktat till Västra  

Götalandsregionen samt Trafikverket och 

andra berörda myndigheter när det gäller 

framtida infrastruktursatsningar.

 

• Bevaka och agera för planering och  

genomförande av de objekt i Fyrbodal 

som finns upptagna i de nationella och 

regionala infrastrukturplanerna 2018-

2029. 

 

• Stödja utvecklingen av hållbara trans-

porter och möjliggöra fossilfritt resande i 

hela Fyrbodal.

 

• Stödja en IT-infrastruktur med hög kvali-

tet för alla och som främjar hållbarhet.
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4
Övergripande mål:
Hållbar landsbygdsutveckling med väl 
fungerande samspel mellan stad och land
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Strategier: Mätetal:

•  Skapa och kommunicera en gemensam 

framtidsbild. 

• Skapa förutsättningar för ett ökat samspel 

mellan stad och land.

•  Skapa förutsättningar till livslångt läran-

de oavsett bostadsort.

•  Samverka för att etablera Fyrbodal som 

ledande region inom skog och trä, med 

satsningar i nya bioekonomilösningar.   

•  Samverka för att etablera Fyrbodal som 

en ledande maritim region (bioekonomi) 

med lösningar inriktade på innovation 

samt miljöanpassad och hållbar utveck-

ling.    

•  14 av 14 kommuner ställer sig bakom den gemensamma  

strukturbilden. 

•  Ökad tillgänglighet för studiedeltagande på universitet eller  

högskolor för befolkningen 19–64 år. 

•  Minst 25 % av kommunerna ska ha beslutat att ta fram  

träbyggnadsstrategi och 30 % ska ha utvärderat trä som  

alternativ vid nybyggnation. 

• Minst ett samverkansprojekt inom skoglig bioekonomi ska ha  

etablerats mellan kommuner, företag och akademi. 

• Minst tre av aktörerna som beviljas tillväxtmedel ska ha  

medverkat till skoglig och/eller maritim bioekonomiutveckling.  
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Bild: Svinesundskommittén5
Övergripande mål:
En stark och attraktiv gränsregion
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Strategier: Mätetal:

•  Underlätta för invånare och företag att 

leva och verka, studera, arbeta och bo 

samt bedriva verksamhet i gränsregionen  

Fyrbodal-Östfold. 

•  Göra det möjligt att resa fossilfritt i hela 

Fyrbodal genom att bygga ut laddinfra-

struktur för elbilar och tankställen för 

biogas. 

•  Skapa ett starkt gemensamt varumärke 

(som fungerar internationellt).

•  Bidra till en växande gränsöverskridande 

besöksnäring utifrån regionala och  

nationella strategier.

• Utveckla samarbetsformer för att attrahe-

ra företagsetableringar i gränsregionen.

•  Ökat antal arbetspendlare över gränsen. (3 830 personer 2014) 

•  Antal norskägda företag i Fyrbodal ska öka. (272 arbetsställen 2015)

•  Antal förstahandssökande till Högskolan Väst respektive till  

Högskolan i Östfold ska öka. (6 650 sökande till Högskolan Väst,  

6 433 till Högskolan i Östfold, 2016)

• Antal laddpunkter för gränsregionen ska ha ökat med minst 1000 

jämfört med 2015 och antal tankstationer för biogas ska ha ökat med 

minst tre stycken. (673 st laddpunkter och 9 st tankstationer 2015)

• Ett gränsöverskridande varumärkesarbete har inletts.

• Ett gränsöverskridande samarbete för att attrahera  

företagsetableringar är uppbyggt och i drift.
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6
Övergripande mål:
En aktiv och nyskapande  
kulturregion för alla

177



Strategier: Mätetal:

•  Öka kunskapen om kopplingen mellan 

kommuners attraktivitet och kultur.

•  Öka kunskapen om kultur som  

innovationsdriven tillväxtfaktor.

•  Främja ett närmare samarbete mellan  

kultur och näringsliv.

•  Skapa strukturella möjligheter via sam-

verkan till kulturaktiviteter genom ökad 

tillgänglighet, för alla åldrar. 

•  Driva en effektiv, samordnad hantering av 

tillväxtmedel.

•  Större aktiviteter ska utvärderas och 80% av deltagarna ska vara 

nöjda och eller uppleva att de har nytta av innehållet i sitt arbete.

• Delta i Västra Götalandsregionens kulturella- och kreativa  

näringsarbete utifrån ett Fyrbodalsperspektiv.

• Aktivt deltagande i och genomförande av Västra Götalands- 

regionens kulturplan 2016-2019.

• Analysera spridningen av kultursatsningar i Fyrbodal. 

• Tillväxtmedlen ska växlas upp med minst 50% i form av annan 

finansiering.

•  Minst 80% av uppsatta indikatorer i projekt och verksamheter 

finansierade av tillväxtmedel ska uppnås. 
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7
Övergripande mål:
Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och  
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
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Strategier: Mätetal:

• Stödja kommunernas socialtjänst, vård 

och omsorg för god samverkan i gräns- 

snittet mellan kommun, region och stat.

• Fungera som en regional stödstruktur för 

kunskapsutveckling och samordning av 

statliga satsningar/initiativ inom  

socialtjänst samt angränsande hälso- och 

sjukvård.

• Medverka till att kommunernas  

socialtjänst samt vård och omsorg arbetar 

kunskapsbaserat och innovativt. 

• Identifiera och utreda verksamhets- 

områden där kommunerna kan samverka 

och på så sätt erbjuda invånarna lik- 

värdiga insatser på ett mer kostnads- 

effektivt och rättssäkert sätt. 

• Driva och stödja utvalda nätverk för 

kostnadseffektiv kunskapsutveckling och 

kollegialt stöd.

• Stödja kommunerna i digital utveckling 

och välfärdsteknologi.

• 3 av 14 kommuner har kopplat sina kvalitetsledningssystem till den 

gemensamma idéslussen på kommunalförbundet. (0 av 14 2016) 

• 14 av 14 kommuner erbjuder Personligt ombud (PO) till personer med 

psykisk funktionsnedsättning. (7 av 14, 2016)

• 8 av 14 av kommunerna har en samlad plan för personalens kompetens-

utveckling inom socialtjänstens område. (4 av 14, 2016)

• 5 av 14 kommuner arbetar på ett evidensbaserat sätt för att utveckla 

verksamheten. (2 av 14, 2016)

• 8 av 14 kommuner arbetar med delaktighetsfrämjande metoder i social-

tjänsten. (4 av 14, 2016) 

• 5 av 14 kommuner använder ett strukturerat arbetssätt vid utredningar 

av individens behov. (2 av 14, 2016)  

• 10 av 14 kommuner har styrande dokument om e-hälsa och välfärds- 

teknik. (6 av 14 kommuner 2017)  
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8
Övergripande mål:
God och jämlik hälsa för  
barn och unga

181



Strategier: Mätetal:

• Stödja kommunernas hälsofrämjande 

arbete för barn och unga genom att verka 

för implementering av kunskapsbaserade

   metoder/arbetssätt.

• Verka för god samverkan och erfaren-

hetsutbyte mellan/inom kommuner och 

regionen.

• Stödja kommunernas arbete med att få 

fler unga vuxna i studier eller arbete.

• Stödja kommunernas arbete med att alla 

barn och ungdomar ska ha lika rättighe-

ter, skyldigheter och möjligheter oavsett 

förutsättningar. 
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• Öka andelen grundskoleelever med behörighet till nationellt program i 

gymnasieskolan. (86% 2016)

• Öka andelen gymnasieelever med examen inom 4 år. (71% 2016)

• Minska andelen ungdomar upp till 24 år som varken studerar och/

eller arbetar. (9% 2016)

• Samtliga kommuner som har avtal med Hälsokällan (13 av 14) ska 

ha deltagit i aktiviteter. Deltagarna ska vara nöjda och eller uppleva 

att de har nytta av innehållet i sitt arbete.
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Budget 2018-2020 Basverksamheten

2018 2019 2020
Medlemsavgift 33 kr * 270 000 inv. + 3% index från 2019 8 910 000 9 180 000 9 450 000

Övriga intäkter 270 000 270 000 270 000

Ränteintäkter 40 000 40 000 40 000

SUMMA INTÄKTER: 9 220 000 9 490 000 9 760 000

Personalkostnader - 6 160 000 - 6 370 000 - 6 570 000

Bilersättningar - 220 000 - 220 000 - 220 000

Politiska arvoden, ordförande och revision - 360 000 - 365 000 - 370 000

Möteskostnader politiker och tjänstemän - 100 000 - 100 000 - 100 000

Konsultkostnader - 100 000 - 100 000 - 100 000

Administrativa fasta kostnader - 570 000 - 910 000 - 910 000

Administrativa rörliga kostnader - 1 325 000 - 1 200 000 - 1 210 000

SUMMA KOSTNADER: - 8 835 000 - 9 265 000 - 9 480 000

BERÄKNAT RESULTAT: 385 000 225 000 280 000
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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 

 

  
  2017-09-14 Dnr: KS 2017-409
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Fyrbodals Kommunalförbund remiss tillväxtmedel 
2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag av tillväxtmedel 2018 för 
Kommunalförbundet Fyrbodal.  
 

Sammanfattning 
Förbundet har inkommit med en remiss på tillväxtmedel 2018. Enligt 
förbundsordningen ska samråd ske med förbundsmedlemmarna inför beslut i 
direktionen.  
 
Inkommen handling innehåller en beskrivning av Fyrbodals genomförande plan för 
perioden 2014-2020 och grundar sig på den regionala visionen ”Det goda livet”.  
 
I underlagen presenteras de projekt som finns med för budget 2018 för tillväxt som 
ett led i att uppnå målen inom följande fyra områdena; 

 En ledande kunskapsregion 
 En region för alla 
 En region där vi tar globalt ansvar 
 En region som syns och engagerar 

 
Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion.  
 
Ekonomi 
Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i 
delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur. 
 
För 2018 visar budgetförslaget en omslutning på 21,250 mnkr kr vilket innebär att 
kommunerna finansierar satsningar med 9 mnkr i nya tillväxtmedel.  
 
Under hösten 2018 genomförs en information och dialog med kommunerna kring 
kompetenshöjning inför finansieringen 2019.  
 
Framtagningen av budgeten har arbetats fram av beredningen för Utbildning och 
Samhällsutveckling och tillstyrkt av arbetsutskottet. I det beredande arbetet har 
förvaltningscheferna inom Utbildning och näringslivscheferna involverats. 
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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 
Kommunalförbundets förslag till budget tillväxt 2018 innebär ingen ytterligare 
kostnad för kommunen.   

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     

 

 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Fyrbodals kommunalförbund 
Ekonomienheten 
Kommunchef 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Tf. Ekonomichef Kommunchef 
Ekonomienheten  
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Till 

Fyrbodals medlemskommuner 

Remiss - Budget tillväxtmedel 2018 

 

INLEDNING 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala vision 

”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt som finns med i budgeten för 

tillväxtmedlen 2018 som ett led i att uppnå målen inom områdena ”En ledande 

kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En region 

som syns och engagerar” med hjälp av regionala utvecklingsmedel. Våra projekt och initiativ 

skall ha till syfte att stärka hela Fyrbodal 

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och 

internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för 

att genomföra vår gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra Götaland – Det goda 

livet. 

Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan 

åren 2014 – 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling; 

kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. 

Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett 

Västra Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.   

Genomförandeplanen innehåller 20 prioriterade insatser. Inom dessa områden bedrivs en rad 

verksamheter och projekt. I denna sammanställning beskrivs de och vilka resultat de 

rapporterade in för år 2016.  

 

FINANSIERING 

Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka med 

medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och 

VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel enligt 

finansieringsprincipen, kommunerna 50 % och VGR 50 %.  

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i delregionen 

genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.  

För 2018 visar budgetförslaget en omslutning på 21 250 000 kr vilket innebär att 

kommunerna finansierar satsningar med 9 000 000 kr i nya tillväxtmedel.  

Direktion och AU har därutöver beslutat att använda medel som finns kvar från den gamla 

programperioden för att finansiera Kommunakademin Väst med 750 000 kr per år under 

2018–2020 samt Kompetensplattformsarbetet med 1 000 000 kr för 2018.  

 

Under hösten 2018 genomförs en information och dialog med kommunerna kring 

kompetensförsörjningen inför finansieringen 2019. 
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Västra Götalandsregionen motfinansierar med 8 000 000 kr från Regional 

utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden och 1 550 milj. kr från 

Kulturnämnden. (550 tkr av kulturmedlen går till att finansiera den personal som arbetar med 

kulturfrågorna hos kommunalförbundet). Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv 

miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.  

 

FRAMTAGANDET AV BUDGETEN 

Beredningen Utbildning och beredningen Samhällsutveckling har gemensamt arbetat fram 

budgetförslaget som arbetsutskottet tillstyrkt. I det beredande arbetet har förvaltningscheferna 

inom utbildning och näringslivscheferna involverats. Näringslivsutvecklarna har i efterhand 

framfört kritik mot beredningarnas förslag och vill att Företagsakuten Fyrbodal och 

Ägarskifte Micro tilldelas tillväxtmedel även nästa år.  

 

Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på Budget tillväxtmedel 2018.  

 

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 16 oktober. 

 

Frågor besvaras av Anna Lärk Ståhlberg, tf. beredningsansvarig Samhällsutveckling,  

tel. 0733-35 85 34 eller förbundsdirektör Anneli Snobl tel. 0705-22 13 66. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anneli Snobl     

Förbundsdirektör    

 

 

 

 

Bilagor: Budget tillväxtmedel 2018 

Beskrivning projekt och verksamheter tillväxtmedel 2018 
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Budget tillväxtmedel 2018 2018

Total 

finansiering

Projekt/Verksamhet Ägare

Budget-

förslag

(siffror från 2016 

års budget)

Entreprenörskap på grund- och gymnasieskola Ung Företagsamhet Fyrbodal 700 000 2 450 000

Entreprenörskap för studenter på högskolan Drivhuset vid Högskolan Väst 500 000 2 572 784

Socialt företagande, kooperativ, ekonomiska  föreningar Coompanion Fyrbodal 500 000 2 958 000

Nyföretagarrådgivning och starta eget utbildning Nyföretagarcentrum Väst 1 700 000 1 700 000

EN LEDANDE Innovatum Inkubator Innovatum 1 305 000 16 193 250

KUNSKAPSREGION Inkubatorverksamhet, rådgivning, entreprenörskap Entreprenörsarenan 400 000 2 225 000

Rådgivning till människor med utländsk bakgrund Almi IFS 200 000 200 000

Nätverksträffar, utbildningar, produktionsanalyser. IUC Väst AB 1 000 000 9 149 905

Språngbrädor, nätverk, kapital. Connect Väst 600 000 2 376 000

Företagsklimatsprojekt Fyrbodals kommunalförbund 216 500 2 326 500

Strategiska träffar med näringslivsenheterna. Fyrbodals kommunalförbund 100 000 100 000

Totalt:

8 816 500 Innovatum Projektarenan Innovatum AB 1 595 000 19 791 750

Praktiksamordning Fyrbodals kommunalförbund 500 000 2 197 757

EN REGION FÖR ALLA

(Kompetensplattform 2 mkr)

Kompetensplattform Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund 2 000 000 1 441 000

Kompetensplattform Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund 130 000

Kobra Fyrbodals kommunalförbund 183 000 619 000

Kommunakademin Väst Högskolan Väst 750 000 1 500 000

Totalt:

2 683 000

EN REGION DÄR VI TAR Strukturbild Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund 300 000 985 500

 GLOBALT ANSVAR

Miljöbron Miljöbron 200 000 2 900 000

(Miljö 2 000 000) Affärsdriven miljöutveckling Fyrbodals kommunalförbund 1 800 000 1 800 000

Totalt:

2 300 000

Satsning på barn och ungas kultur Fyrbodals kommunalförbund 600 000 600 000

Olika kulturprojekt, löpande beslut Fyrbodals kommunalförbund 400 000 800 000

EN REGION SOM SYNS Olika kulturprojekt, löpande beslut 500 000 1 000 000

OCH ENGAGERAR

Olika kulturprojekt, löpande beslut 500 000 1 000 000

(Kultur 2 000 000) Scandinavian Science Cluster Fyrbodals kommunalförbund 300 000 1 200 000

Totalt:

5 400 000 Position Väst Fyrbodals kommunalförbund 3 100 000 3 300 000

ÖVRIGA PROJEKT & FÖRSTUDIER Förstudier (finansieras av VGR) 500 000 500 000

Totalt:

1 170 500 Projekt 670 500 1 341 000

Totalt: 21 250 000 82 477 446

Medel från förra programperioden

Beslut redan taget

Inget beslut taget ännu

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

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

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

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

Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov 2.2.4

Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling 2.3.1 

Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land 3.1.3

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

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

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

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer 2.2.3

Stimulera ökat entreprenörskap & starka förutsättningar för idéer och nyföretagande (1.1.1 och 1.1.2)

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)

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

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

Flera ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska 2.2.1
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2017-09-08  

Anna Lärk Ståhlberg 

 

  

Beskrivning av förstudier, 

projekt & verksamheter som 

finns med i budgeten för 

tillväxtmedlen 2018, samt de 

insatser som är aktiva utan att 

belasta budgeten. 
Fyrbodals kommunalförbund 

 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala 

vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt som finns med i 

budgeten för tillväxtmedlen 2018 som ett led i att uppnå målen inom områdena ”En 

ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” 

och ”En region som syns och engagerar” med hjälp av regionala utvecklingsmedel. 

Våra projekt och initiativ skall ha till syfte att stärka hela Fyrbodal. 
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Beskrivning av förstudier, projekt & verksamheter som finns med i budgeten för tillväxtmedlen 

2018, samt de insatser som är aktiva utan att belasta budgeten. 

• • • 

INLEDNING  1 

INLEDNING 
 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala vision ”Det goda 

livet”. I dokumentet presenteras de projekt som finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2018 som ett 

led i att uppnå målen inom områdena ”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region 

där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns och engagerar” med hjälp av regionala 

utvecklingsmedel. Våra projekt och initiativ skall ha till syfte att stärka hela Fyrbodal 

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt 

konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår 

gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra Götaland – Det goda livet. 

Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan åren 

2014 – 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling; kommuner, 

lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har 

tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen att driva det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.   

Genomförandeplanen innehåller 20 prioriterade insatser. Inom dessa områden bedrivs en rad 

verksamheter och projekt. I denna sammanställning beskrivs de och vilka resultat de rapporterade in 

för år 2016.  

 

FINANSIERING 

Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka med medlemskommunerna 

och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och VGR, återrapportera och redovisa 

sina insatser och motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 % och 

VGR 50 %.  

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i delregionen genom 

satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.  

För 2018 visar budgetförslaget en omslutning på 21 250 000 kr vilket innebär att kommunerna 

finansierar satsningar med 9 000 000 kr i nya tillväxtmedel.  

Direktion och AU har därutöver beslutat att använda medel som finns kvar från den gamla 

programperioden för att finansiera Kommunakademin Väst med 750 000 kr per år under 2018–2020 

samt Kompetensplattformsarbetet med 1 000 000 kr för 2018.  

 

Under hösten 2018 genomförs en information och dialog med kommunerna kring 

kompetensförsörjningen inför finansieringen 2019. 

Västra Götalandsregionen motfinansierar med 8 000 000 kr från Regional utvecklingsnämnden 

(RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden och 1 550 milj. kr från Kulturnämnden. (550 tkr av 

kulturmedlen går till att finansiera den personal som arbetar med kulturfrågorna hos 
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EN LEDANDE KUNSKAPSREGION 

  2 

kommunalförbundet). Västra Götalandsregionen tillskjuter även 

en halv miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.  

 

FRAMTAGANDET AV BUDGETEN 

Beredningen Utbildning och beredningen Samhällsutveckling har 

gemensamt arbetat fram budgetförslaget som arbetsutskottet 

tillstyrkt. I det beredande arbetet har förvaltningscheferna inom 

utbildning och näringslivscheferna involverats. 

Näringslivsutvecklarna har i efterhand framfört kritik mot 

beredningarnas förslag och vill att Företagsakuten Fyrbodal och 

Ägarskifte Micro tilldelas tillväxtmedel även nästa år.  

 

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION 

 

Stimulera ökat entreprenörskap och 

intraprenörskap (1.1.1) 
 

Ung Företagsamhet – 700 tkr 

Ung Företagsamhet jobbar i dag med fem olika 

läromedel/process-utbildningar riktade mot både grundskolan 

och gymnasieskolan där fokus är att utveckla entreprenörskapet, 

lära sig mer om företagande och utveckla sin företagsamhet samt 

att träna olika förmågor såsom idégenerering, samarbetsförmåga, 

presentations-teknik, kunskap om samhället och dess olika 

funktioner för att nämna en del av innehållet.  

Genom att ha en nära kontakt med olika funktioner inom 

respektive kommun i Fyrbodal skapas förutsättningar för 

entreprenörskaps-utbildning på de olika nivåerna i skolan. Stort 

fokus läggs också på att utbilda nya lärare samt att vidareutbilda 

befintliga lärare, samt att anordna olika aktiviteter kopplade till 

målgruppen. De elever som jobbar tillsammans med Ung 

Företagsamhet på gymnasienivå träffar organisationen cirka 4 

gånger per år för att coacha, informera samt vägleda dem under 

sina år som egna företagare.  

 

Fyrbodal 
- en 

resurs 
för hela 

regionen 

• • • 

Med rätt satsningar 

kommer 

Fyrbodalsområdet att 

fortsätta vara en viktig 

del i hela Västra 

Götalands utveckling. 

De resurser som finns i 

området är 

betydelsefulla för 

framtidens 

utveckling. För oss är 

det angeläget att vara 

ett område som kan 

erbjuda våra invånare 

och besökare ”Det 

goda livet” även i 

framtiden. 
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Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)  3 

 

För de olika läromedlen på grundskolan som de använder är fokus främst riktat mot att utbilda 

lärarna och göra dem trygga i sitt arbete, men även klassbesök erbjuds i den mån som det är möjligt.  

 

Under 2016 har Ung Företagsamhet hjälpt 886 elever att driva UF-företag. De har varit verksamma i 

13 kommuner i Fyrbodal. (Tanum saknar gymnasieskola.) De har anordnat en yrkeslärarkonferens 

under vilken de har undervisat 20 lärare i entreprenörskap. De har börjat jobba med entreprenörskap 

på språkintroduktionen för nyanlända ungdomar i Uddevalla. 

 

 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

En ledande kunskapsregion 
Förväntat resultat Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot* Kv Män Tot* 

Antal individer i entreprenörsfrämjande 
aktiviteter 

595 595 1190 939 940 1879 

Antal individer som deltar i 
kompetenshöjande aktiviteter 

425 425 850 409 477 886 

Antal företag som får rådgivning 130 130 250 136 137 273 

 

 

 

Drivhuset vid Högskolan Väst – 500 tkr  

Drivhuset vid Högskolan Västs syfte är att främja entreprenöriella förmågor bland studerande på 

Högskolan Väst och i hela Fyrbodal. Detta görs genom inspiration, utbildning, utveckling och 

vägledningar samt genom event och nätverk. Drivhuset jobbar både med studenter vid Högskolan 

Väst och YH-studerande i hela Fyrbodals upptagningsområde. Det primära målet är att främja 

startandet av företag i regionen, att inspirera och utbilda entreprenörer och bidra till ett gott 

företagsklimat i hela Fyrbodal.  

De har utvecklat ett nytt program för studenter på Högskolan Väst under namnet ”Smedjan” vars 

syfte är att stimulera de entreprenöriella färdigheterna hos individer genom en rad olika aktiviteter.  

Drivhuset 8 och Drivhuset 24 

Drivhuset utmanar studenter med case från näringslivet under konceptet Drivhuset 8 och Drivhuset 
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Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)  4 

24 med syfte att studenterna ska knyta kontakter med företag och få testa att innovera fram 

lösningar på problem. 

FRAMFOR 

Drivhuset är delaktiga i interregprojektet FRAMFOR, som drivs av Högskolan Väst och Högskolan 

Östfold. Projektet undersöker framgångsfaktorer bland företagen verksamma i gränsregionen med 

syfte att sprida kunskapen vidare till små och medelstora företag i både  Norge och Sverige för att 

skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Drivhusets roll i projektet är förmedla studenter till uppdrag 

som företagen presenterar. 

 

 

 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

En ledande kunskapsregion Förväntat resultat Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot* Kv Män Tot* 

Antal individer i entreprenörsfrämjande 
aktiviteter 

1800 1200 2400 1400 1140 2540 

Antal individer som deltar i 
kompetenshöjande aktiviteter 

48 32 80 449 425 874 

Antal individer som får rådgivning 150 100 250 105 109 214 

Antal företag som får rådgivning 30 20 50 18 15 33 

Antal nya företag 27 18 45 12 9 21 
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Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2)  5 

Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta 

företag (1.1.2) 
 

Coompanion Fyrbodal  - 500 tkr. 

Coompanion arbetar med lokal och regional utveckling främst i form av kooperativa lösningar. De 

arbetar med lösningar och problem i samhället som berör många invånare. De stimulerar till att det 

blir fler kooperativ, fler fiberföreningar och de skapar arbete för de som står långt ifrån 

arbetsmarknaden (sociala företag). De arbetar även med att utveckla det ideella föreningslivet. 

De erbjuder kostnadsfri information och rådgivning till de som vill starta företag tillsammans i form 

av ekonomiska föreningar eller kooperativ. De bidrar till att flera sociala företag startas i vilka 

människor som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer ut i sysselsättning. De arbetar med att 

etablera konceptet ”Vägen ut” i kommunerna genom att utbilda personal inom socialt företagande 

för att på sikt få arbetsmarknadsenheterna att fungera mer som inkubatorer så att nya idéer kan 

knoppas av och bli självständiga företag. 

 

 

 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

En ledande kunskapsregion Förväntat resultat Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot* Kv Män Tot* 

Antal individer i entreprenörsfrämjande 
aktiviteter 

250 250 500 371 863 1234 

Antal individer som deltar i 
kompetenshöjande aktiviteter 

30 30 60 153 62 215 

Antal individer som får rådgivning 115 115 230 134 54 188 

Antal företag som får rådgivning     80 45 20 65 

Antal nya företag     25 5 5 10 

Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) 2 2 4 2 2 4 
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Nyföretagarcentrum Väst - Avtal Entreprenörskap och Nyskapande avseende leverans av 

Nyföretagarrådgivning, starta eget utbildningar och informationsträffar i Fyrbodal 1 700 tkr.  

Avtalet löper till och med 31 dec 2018. 

Nyföretagarcentrum Väst är upphandlade för ett bedriva informationsträffar, 

nyföretagarrådgivningar och starta eget utbildningar för invånarna i Fyrbodal.  

NyföretagarCentrum arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet och har ständig fokus 

på att nå de personer som funderar på att starta eget.  

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION 
Förväntat resultat  Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot*       

Antal individer som deltar i 
kompetenshöjande aktiviteter 

150 150 300 183 173 356 

Antal individer som får rådgivning 250 250 500 215 243 458 

Antal företag som får rådgivning 8 7 15 9 6 15 

Antal nya företag 125 125 250 89 101 190 

 

Innovatum Inkubator – löpande uppdragsavtal. 1 305 tkr 

I inkubatorn får företag kontinuerlig affärsrådgivning i pågående projekt genom punktinsatser. 

Aktiviteter och styrinstrument i Pågående-fasen styrs av projektet själv och de resultat- och 

aktivitetsmål som satts upp inom ramen för projektet. Innovatums koordinatorer/affärscoacher 

arbetar aktivt för att korsbefrukta mellan olika projekt och företag. 

De företagsidéer (IBOs – Incubator Business Objects) som utvärderas inom ramen för inkubatorn 

skall ha hög tillväxtpotential, vara innovativa, skalbara och internationellt gångbara. 

Inkubatorföretagen erbjuds en provperiod om 6 månader i förinkubatorn och projektidéer kan 

genomlysas med en kortare förstudie där extern expertis tas in. IBOs tar del av intern språngbräda 

innan beslut tas om tillträde till inkubatorn. Sedan 2016 sker detta i samarbete med Connect Väst 

kompetenspanel.Rymdinkubatorn är på plats i vilken två företag är etablerade.  

Samarbetet med projektarenan på Innovatum har också blivit tydligare. Almi Väst och Connect Väst 

är naturliga externa partners till inkubatorn. Innovatum har skrivit under ett samarbetsavtal med 

Högskolan Väst för att säkra inflödet av studenter till inkubatorn och har ett samarbete med 

Drivhuset.  
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Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2)  7 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION 
Förväntat resultat  Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot*       

Antal nya företag 2 4 6 2 15 17 

Antal företag som får rådgivning 3 5 8 4 11 15 

Antal individer i 
entreprenörsfrämjande 
aktiviteter 

66 144 210 251 277 528 

 

 

Entreprenörsarenan – 400 tkr 

Entreprenörsarenan verkar för att öka tillväxten i hela Fyrbodal, inom fokusområden medicinteknik, 

turism, maritimt, handel, kvinnligt företagande och unga entreprenörer. Entreprenörsarenan arbetar 

över hela Fyrbodal genom de noder de har utvecklat. Syftet med noderna är att fånga upp idéer och 

hitta entreprenörer som vill driva innovativa projekt och företag. I Entreprenörsparken sitter ett 10-

tal företag som Entreprenörsarenans verksamhetsledare stöttar på olika sätt.  

Entreprenörsarenan arbetar med projektet ICare4Fyrbodal och drivier projektet Nätåtervinning för 

att se hur man på bästa sätt kan ta hand om spökgarn och andra plastrester som hamnar i havet.  

Varje år anordnar Entreprenörsarenan en stor e-handelsdag. 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION 
Förväntat resultat  Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot*       

Antal individer som deltar i 
entreprenörsfrämjande 
aktiviteter 

10 10 20 10 10 20 

Antal individer som deltar i 
kompetenshöjande aktiviteter 

16 10 26 16 10 26 

Antal individer som får rådgivning 3 3 6 4 4 8 

Antal företag som får rådgivning 2 2 4 0 4 4 

Antal företag som utvecklar 
produkter 

0 2 2 0 2 2 
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Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)  8 

Almi IFS - 200 tkr 

Almi IFS erbjuder rådgivningsinsatser till målgruppen som består av kvinnor och män med  

invandrarbakgrund. Klienterna kan få hjälp på 25 olika språk. De ämnar att göra detta genom att 

stimulera till ett ökat företagande och att öka kompetensen hos de enskilda invandrarföretagen 

avseende kunskap om den svenska marknaden, företagsekonomi och finansiering mm. 

De företag som ägs och drivs av personer med utländsk bakgrund är viktiga för sysselsättningen 

av andra i utanförskapsområden. Dessa företag ökar också kontaktytorna med omvärlden vilket 

leder till ökad handel och svensk export. 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION 
Förväntat resultat  Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot* Kv Män Tot* 

Antal nya företag 10 30 40 7 18 25 

Antal individer som får rådgivning 20 80 100 28 92 120 

Antal företag som får finansiering   13   2 

 

 

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och 

medelstora företag (1.1.3) 
 

Industriellt Utvecklingscentrum Väst (IUC Väst) – 1 000 tkr 

IUC Väst är ett industriellt nav med kompetens att identifiera, analysera och förmedla rätt instanser 

till tillverkande företags utvecklingsbehov. Syftet med verksamheten är att hitta en metod/arbetssätt 

för att stödja den tillverkande industrin med utveckling och effektivisering av företagens 

producerande verksamhet. Primärt sker det genom att erbjuda produktionsanalyser och 

utbildningar.  

IUC Väst har ett hundratal medlemmar i tolv av Fyrbodals kommuner. Aktören skapar ett inflöde 

till Innovatums projektarena och det övriga innovationssystemet. 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

En ledande kunskapsregion Förväntat resultat Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot* Kv Män Tot* 

 
Antal individer som deltar i 
kompetenshöjande aktiviteter 

60 140 200 112 251 363 
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Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)  9 

 

Antal företag som får rådgivning     45   20  20 

Antal företag som får finansiering     12   12  12 

Antal privata och/eller offentliga företag och 
organisationer som samverkar 

    50 2  81  91 

 

 

Connect Väst – 600 tkr 

Connect Väst är en ideell förening vars syfte är att bidra till arbetstillfällen, entreprenörskap och 

tillväxt. De riktar sina insatser till start-ups samt små och medelstora företag med tillväxtambitioner 

och tillväxtpotential. Genom nätverk sammanför de företag med de företagsutvecklande resurser de 

behöver för en snabbare och mer uthållig tillväxt. Connect Väst har verkat i Västra Götaland sedan 

år 2000 och används av många kommuner och kommunalförbund som ett verktyg för 

näringslivsstimulering. 

Med processerna Språngbrädan® (SB) för mindre företag samt FöretagsAcceleratorn® (FA) för upp 

till medelstora företag, hjälper de företagsledaren att på ett strukturerat och tidseffektivt sätt få fram 

en tillväxtplan och få ett stödjande externt nätverk. 

På olika sätt (gemensamma mötesplatser, examensarbeten mm.) sammanför de företag med 

högskolan i området med bra, lättillgänglig och dagsaktuell kunskap - hjälp till förnyelse och 

innovation. 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

En ledande kunskapsregion Förväntat resultat Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot* Kv Män Tot* 

Antal individer i entreprenörsfrämjande 
aktiviteter 

    285     308 

Antal individer som deltar i 
kompetenshöjande aktiviteter 

54 126 180 62 118 180 

Antal företag som får rådgivning 4 16 20 4 15 19 

 

Bra företagsklimat i Fyrbodal - 216 500 kr  

Projektet ska åstadkomma ett bättre företagsklimat i Fyrbodal för att underlätta för företagsamhet så 

att fler små och medelstora företag kan växa och utvecklas. Det ska ske genom att kompetens-

utveckla personal som handlägger företagens ärenden i kommunen, genom att jobba 
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förvaltningsövergripande och genom ökad förståelse för varandras processer. Projektet ska också 

arbeta fram hållbara lösningar i form av verktyg och metoder samt modeller som blir bestående efter 

projektets avslut. Genom projektet får kommunerna möjlighet att gå utbildningen Förenkla Helt 

Enkelt eller motsvarande, delta i inspirationsdagar och seminarier samt tillgång till experter som 

hjälper dem att omsätta lokala handlingsplaner inom näringslivsområdet. Projektet pågår till 2018-

08-31.  

Näringsliv i Samverkan – 100 tkr 

Projektet bedrivs med syfte att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 

företagande. Inom projektet arrangeras nätverksträffar mellan näringslivsenheterna och de 

företagsfrämjande aktörerna för kunskapsspridning och ökad samverkan. Genom träffarna sker 

även en kompetenshöjning då projektet tar in expertkompetens som ska leda till ett ökat 

entreprenörskap intraprenörskap. Träffarna leder också till att nya projektidéer föds och realiseras. 6 

träffar anordnas årligen på olika teman som internationalisering, digitalisering, rådgivning och 

projektfinansiering.  

 

Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts 

till praktik (1.2.3) 
 

Innovatum Projektarenan –  löpande uppdragsavtal. 1 595 tkr 

På Innovatums projektarena drivs kontinuerligt ett trettiotal utvecklingsprojekt som omsluter cirka 

150 miljoner kronor, där andelen medel i internationella projekt ökar kontinuerligt. 

Utvecklingsprojekten syftar direkt till att stärka konkurrenskraften för näringslivet och resultaten är 

viktiga för utvecklingen i vår region. Till Innovatum vänder sig företag för att accelerera det egna 

utvecklingsarbetet tillsammans med andra organisationer, entreprenörer, och akademi.  

Projektarenans grunduppdrag är att identifiera utmaningar och behov, initiera projektsamarbete 

samt att rigga samverkans- och utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och generera en hållbar 

utveckling för näringslivet i regionen. Innovatums kundvärde ligger i kombinationen av 

opartiskhet, kunskap om möjliga vägar till projektfinansiering och ett brett och väletablerat nätverk 

av relevanta kontakter.  

Projektarenan har enprojektlednings- och utvärderingsprocess för att identifiera och attrahera fler 

kvalitativa projektidéer.  

Exempel på projekt som bedrivs: 
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Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)  11 

Projekt Biogas 2020 - syftar till att etablera en samverkansplattform för biogas inom hela ÖKS-

området för samordning av utvecklingsarbete och skapa synergier på mer kraftfullt sätt. Satsningen 

ska främja en ökad produktion och användning av biogas på kort och lång sikt samt bidra till en 

grönare ekonomi och hållbar tillväxt över landsgränserna. 

Projekt Wargön Innovation - Målsättningarna för Wargön Innovation är att etablera ett erkänt 

nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för tillämpad process- och produktionsteknik för nya 

koldioxidsnåla och hållbara material. 

TSS - W är en regional plattform för fordon och transportrelaterad test- och 

demonstrationsverksamhet. Existerande ToD anläggningar skall synliggöras och projektet TSS-W 

skall verka för att användningen av dessa skall breddas till nytta för fler företag där SME är ett 

särskilt fokusområde. Målet är att skapa en regional plattform för fordon och transportrelaterad test- 

och demonstrationsverksamhet. Plattformen är en delad klusterfunktion mellan Lindholmen Science 

Park och Innovatum. 

Uppdrag att etablera ett nationellt Flyg- och Rymdkluster som lyfter svensk flyg- och rymdteknik till 

ett nationellt styrkeområde med hög internationell konkurrenskraft som skapar nya affärer och för 

en större bredd av svenska företag än i dagsläget. 

 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

En ledande kunskapsregion Förväntat resultat Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot* Kv Män Tot* 

Antal företag som samverkar med andra 
företag och/eller akademi, offentlig 
verksamhet eller liknande 

  150   233 

Antal kronor i FoU resurser från 
internationella finansiärer (MSEK) 

  15 MSEK   35 MSEK 

Antal kronor i FoU-resurser   110 MSEK   130 MSEK 

Antal idéer som utvärderats under året     50   45 

Antal nya företag     25 5 5 10 

Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) 2 2 4 2 2 4 
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EN REGION FÖR ALLA  12 

EN REGION FÖR ALLA 

Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till 

praktik, ferieplatser och mentorer (2.2.1) 
 

Praktiksamordning 500 tkr 

Projektet som är ett pilot- och implementeringsprojekt ska bidra till etablering av ett gemensamt 

praktikanskaffningsverktyg (praktikplatsen.se) i Fyrbodal samt en bred utveckling av strukturer för 

skola-arbetslivs frågor. Projektet sträcker sig från 1 oktober 2016 – 30 september 2019. 

Fyrbodals kommunalförbund med alla 14 kommuner samt Högskolan Väst, NU-sjukvården, 

Primärvården och Göteborgsregionens kommunalförbund(GR) deltar i projektet. 

Syftet med projektet är att utveckla och systematisera arbetssätten kring skola-näringslivsfrågorna. 

Allt för att stärka kopplingarna mellan unga och arbetslivet på grund av att den samlade bilden av 

praktikhantering saknas. Idag baseras praktikanskaffning ofta på personliga nätverk (antingen av 

student eller praktikansvarig) och många studenter saknar personlig koppling till arbetslivet. 

 

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag 

och organisationer (2.2.3) 
 

Kompetensplattform Fyrbodal 2 130 tkr  

(varav 2 milj kr finansieras av medel från förra tillväxtprogramperioden). 

Syftet med Kompetensplattformarbetet i Fyrbodal är att höja den generellt låga utbildningsnivån i 

Fyrbodalregionen och att förse arbetslivet med rätt kompetens. Detta ska bl.a. ske genom att få till 

stånd ett delregionalt kompetensråd (DKP), att intensifiera arbetet gällande utbildningsplanering 

utifrån arbetsmarknadens behov, att stimulera bildande av lokal kompetensplattformar (LKP), att ta 

del av och sprida det regiongemensamma arbetet, att ha en bild av kompetensbehov och 

utbildningsutbud och hålla kommunerna uppdaterade på vad som händer nationellt och regionalt, 

att bevaka projektutlysningar, öka möjligheterna för kommunövergripande projektsatsningar samt 

att möjliggöra för en mer övergripande analys och utbildningsplanering i hela Fyrbodalregionen. 

Projektet sträcker sig från 2015 – 2018. Deltagare i projektet är förutom Fyrbodals kommunalförbund 

samtliga kommuner i Fyrbodal, utbildningsanordnare, arbetsgivar- och arbetstagarparter, 

näringslivsorganisationer, AF m.fl. 

203



Beskrivning av förstudier, projekt & verksamheter som finns med i budgeten för tillväxtmedlen 

2018, samt de insatser som är aktiva utan att belasta budgeten. 

• • • 

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)  13 

Projektet har under 2015-2016 tagit fram eller medverkat till att 6 projekt kommit till stånd som 

tillsammans har genererat 61,6 miljoner för Fyrbodalregionen. 

Samtliga kommuner har utsett lokala kontaktpersoner (LKP) för informations- och erfarenhetsutbyte 

samt att planera och ge input i arbetet framåt.  

 

Genom plattformen har två nya nätverk startats upp; SYV (Studie- och yrkesvägledare) och KAA 

(kommunalt aktivitetsansvariga) som av deltagarna setts som mycket värdefullt och viktigt. Projekt- 

och processledarna har varit sammanhållande eller deltagit i en mängd nätverk, styr-, lednings- och 

referensgrupper lokalt, regionalt och nationellt där projektets arbete spridits och projektet fått 

värdefull input. Varit sammankallande för flera av beredningens nätverk som ex. Vuxenutbildning, 

Yrkeshögskola, studie- och yrkesvägledning och projektgrupp. Representerat Fyrbodal i flera 

styrgrupper som ex. REKAS, SYVonline, Validering Väst, SSC-projektet, Collegesamverkan VG, 

Drivhuset och Vårdsamverkan Barn och unga. Även representerat Fyrbodal i lednings/referens-

grupper som exempel samverkan VGR, SSC-projektet, Collegesamverkan VG och Kompetensnavet.  

 

Ett viktigt område i genomförandet av projektet är omvärldsbevakning. Projekt- och processledarna 

har i möjligaste mån hållit sig uppdaterad med vad som händer lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt och spridit informationen vidare till kommunerna genom mail, nätverk och 

informationsmöten.  

 

Även att hålla sig uppdaterad vilka projekt, förstudier och utredningar som är på gång eller 

planeras samt att informerar om vilka möjligheter som finns för finansiering inom området. Hjälpa 

till att söka medel utifrån kommunernas önskemål. Där mycket tid lagts ner på att förankra och söka 

medel till pilot- och implementeringsprojekt gällande praktiksamordning samt två ESF 

projektgällande skolavhopp och förstärkt SYV-funktion tillsammans med kommunalförbunden 

Skaraborg och Sjuhärad. En projektgrupp har bildats där de som driver projekt inom utbildning- och 

kompetensförsörjningsområdet träffas för erfarenhetsutbyte och samverkan.  

 

Bred informationsspridning är viktig där en årligt återkommande kompetensförsörjningsdag 

arrangerats. Årets kompetensförsörjningsdag samlade närmare 200 nöjda deltagare.  

 

KOBRA ”Kompetensbaserad Regional Analys” – 183 tkr 

Projektet (med aktörer i Sverige, Norge och Danmark) syftar till att utveckla 

kompetensmäklarfunktionen och ett effektivare arbetssätt kring behovsbaserade utbildningar. 

Gemensamma behovsinventeringar i näringslivet ska leda till behovsbaserade utbildningar för 

företag. Arbetssättet ska också vara kopplat till analys och omvärldsbevakning. Projektet ska testa 

och utvärdera ett arbetssätt för hållbart samarbete kring kompetensförsörjning. Projektet sträcker sig 

från 1 september 2015 – 31 augusti 2018. 

I Fyrbodalregionen ingår Uddevalla, Sotenäs, och Strömstad kommuner, Kunskapsförbundet Väst 

samt Fyrbodals kommunalförbund. Kommunalförbundet är en part i projektet för att alla 

204



Beskrivning av förstudier, projekt & verksamheter som finns med i budgeten för tillväxtmedlen 

2018, samt de insatser som är aktiva utan att belasta budgeten. 

• • • 

Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv (2.1.2)  14 

kommuner i Fyrbodal ska ha tillgång till KOBRAs resultat och aktiviteter. KOBRA ska täcka hela 

Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Halland, där projektägare på svensk sida är Westum, och i den 

ingår inte alla 14 kommuner i Fyrbodal. 

Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial 

utbildning och arbetsliv (2.1.2) 
 

Kommunakademin Väst – 750 tkr 

(finansieras av medel från förra tillväxtprogramperioden). 

Projektet förväntas bidra till en gynnsam samhällsutveckling i Fyrbodal genom bland annat:  

• Höjd kompetensnivå och stärkt kompetensförsörjning i kommunerna.  

• Ökad övergång till högre utbildning i kommunerna.  

• Stärkt verksamhetsutveckling i kommunerna.  

• Stärkt forskning och utbildning vid Högskolan Väst.  

• Stärkt strategiskt arbete med samverkan och samhällsnytta vid Högskolan Väst.  

• Ytterligare utveckling av Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande.  

• Gemensamt och ömsesidigt utvecklad närvaro, intresse och engagemang i varandras 

verksamheter.  

• Gemensamt arbete med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta 

aktuella och framtida samhällsutmaningar. 

 

 

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR 

Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel 

stad/land (3.1.3) 
 

Strukturbild Fyrbodal – 300 tkr 

Projektet Strukturbild Fyrbodal startades 2016. Ett planeringsunderlag för politiska beslut med syfte 

att stärka Fyrbodals förutsättningar i Västra Götaland och Sverige har tagits fram. Strukturbilden 

tydliggör utvecklingsförutsättningar och skapar en samlad målbild och är en arena för samarbeten 

över kommungränserna. Arbetet går nu över i att ta fram en gemensam framtidsbild för långsiktig 

hållbar tillväxt. 
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Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via 

affärsdriven miljöutveckling (3.1.4) 
 

Miljöbron 200 tkr 

Miljöbron är en ideell förening med syfte att fungera som en länk mellan näringslivet och 

studenterna på högskolor och universitet i vår region. Miljöbrons verksamhetsidé är att förmedla 

hållbarhetsprojekt mellan företag och studenter. Projektet skall leda till att företagen får tillgång till 

den senaste kunskapen inom miljöområdet och att få en möjlighet att lära känna potentiella nya 

medarbetare. Projektet skall också bidra till att skapa lönsamma miljöaffärer och hållbar tillväxt för 

företagen i Fyrbodal. 

 

RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016: 

En ledande kunskapsregion Förväntat resultat Utfall 

Indikatorer Kv Män Tot* Kv Män Tot* 

 
Antal privata och/eller offentliga företag och 
organisationer som samverka 
 

  25   33 

Antal individer i praktik, examensarbete och 
mentorsplatser 

    60 67 60 127 

Antal företag som genomfört 
miljöförbättrande insatser 

    25   19 

 

 

Affärsdriven miljöutveckling 1 800 tkr 

Fyrbodals satsning på affärsdriven miljöutveckling görs för att medverka till att 

kommunalförbundets övergripande mål ”En väl utvecklad infrastruktur”; ”Hållbar landsbygdsutveckling 

med väl fungerande samspel mellan stad och land” samt ”En stark och attraktiv gränsregion” uppnås. 

Direktionen har pekat ut tre fokus för affärsdriven miljöutveckling: 

• Fossilfria transporter  

• Marin energi och innovation   

• Skoglig bioekonomi  
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Miljömiljonen  växlas upp med EU-medel i interregprojekten ”Biogas 2020”, ”Fossilfritt Fyrbodal 

2030” och ”Tillväxt skog”. Medel avses också användas till ”TestSite Skagerakk” och för att etablera 

samarbeten inom produktionsteknik och produktionsutrustning  16 

Miljömiljonen  växlas upp med EU-medel i interregprojekten ”Biogas 2020”, ”Fossilfritt Fyrbodal 

2030” och ”Tillväxt skog”. Medel avses också användas till ”TestSite Skagerakk” och för att etablera 

samarbeten inom produktionsteknik och produktionsutrustning för svenskt industriellt 

träbyggande samt för annan maskinteknisk utveckling inom träområdet.  

 

 

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR 
 

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

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

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

 

De tre ovanstående målen i är vägledande för arbetet inom Kultur. Årligen mottar 

kommunalförbundet 1 miljon kronor från Västra Götalandsregionens kulturnämnd för att 

möjliggöra projektsatsningar i Fyrbodal. Kommunerna i Fyrbodal växlar upp den miljonen med 

samma belopp. Medlen lyses ut och projektansökningar som ligger i linje med Genomförandeplanen 

och Verksamhetsplan 2018 beviljas löpande efter bedömning av kulturansvariga och 

kommunalförbundets Samhällsutvecklingsberedning. Ordet Nyskapande är ett viktigt ledord i 

samband med ansökningar av Kulturens Tillväxtmedel.  Under 2018 ska tydliga satsningar göras på 

Barn och Unga och kunskapen om betydelsen av god miljö i vårt offentliga rum ska höjas. 

 

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera 

region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3) 
 

Scandinavian Science Cluster (SSC) – 1 700 tkr  

För att möta framtidens näringslivsbehov i Fyrbodal och Østfold måste antalet personer som 

utbildar sig, inom naturvetenskap och teknik ökas. SSC ska ta fram nya kompetens- och 

kommunikationsmetoder och modeller som ska arbeta för projektets 5 övergripande huvudmål: Öka 

intresse för arbetsmöjligheter över landsgränsen, Öka kunskap om näringslivet i bägge länder, Ökad 

insikt i framtidsmöjligheter och utmaningar, Ökat intresse och kunskap inom teknik och 

naturvetenskap bland befolkningen samt Ökat söktryck till tekniska utbildningar och 

lärarutbildningar inom teknik och naturvetenskap.  
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Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4)  17 

Projektet sträcker sig från 1 september 2015 – 31 augusti 2018. 

Deltagare i projektet är Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum 

Science Center (Svensk projektägare) och Högskolan Väst. På norsk 

sida aktörer i Østfold, bl. a. Inspiria Science Center (Norsk 

projektägare) och Østfold fylkeskommune.  

 

 

Driva offensiva insatser för att etablera nya 

arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4) 
 

Position Väst –  3 100 tkr 

Genom Position Väst får kommunerna en gemensam plattform 

som arbetar proaktivt med etableringsarbetet och 

marknadsföringen av tillväxtområdet mellan Göteborg och Oslo. 

Verksamheten innebär också en kvalitetssäkring genom 

samarbetet med Business Sweden gällande internationella 

etableringar.  

Kontoret erbjuder etablerande och investerande företag i tillväxt 

kostnadseffektiv och föredömlig service, i nära samverkan med våra 

17 samverkande kommuner. Genom hela processen, från våra 

tydliga erbjudanden om etableringsmöjligheter i kommunerna till 

och med genomförd etablering och fortsatt utveckling på vald plats.  

Arbetet utförs på uppdrag av de deltagande kommunerna och 

bedrivs genom ett gemensamt regionalt etableringskontor i 

samverkan med kommunernas etableringsansvariga och regionala 

och nationella aktörer som stärker och kompletterar våra tjänster.  

I detta arbete ska vi verka för en geografisk spridning av 

etableringarna samt för att arbetstillfällen ska skapas för personer 

med olika kompetens och förutsättningar. I alla ärenden är 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet givna parametrar. 

 

Under 2018 ska Position Väst marknadsföra hela regionen bl.a. 

genom uppsökande säljmöten med potentiella etablerare, på 

utvalda mässor och genom digitala kanaler samt genom våra 

strategiska samarbetspartners, bl.a. Business Sweden och Node Pole. 

Fyrbodal 
- en 

resurs 
för hela 

regionen 

• • • 

Fyrbodal ligger 

strategiskt i kraftfältet 

mellan Göteborgs-

området och 

Oslo/Östfold. Fyrbodal 

och Göteborgs-området 

har redan inom många 

områden en gemensam 

arbetsmarknad. 

Vi har ett stort utbyte 

av tjänster, varor, 

arbetskraft och 

utbildningar med 

Norge. En stor 

potential finns i att 

fortsatta utveckla denna 

samverkan, framför allt 

med Östfold. 

Fortfarande finns ett 

antal gränshinder för 

både enskilda individer 

och för företag. Dessa 

behöver rivas för att vi 

ska få full kraft i vårt 

arbete. 
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Pågående förstudier, projekt och verksamheter som är aktiva under 2018 utan att belasta budgeten.  
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Kontoret kommer att ta fram säljprospekt i samverkan med kommunerna, branschexperter och 

nationella nätverk och arrangera visning av mark och lokaler i samverkan med näringslivsenheter 

och fastighetsägare. Fortsatt utveckling av rutiner. 

 

Pågående förstudier, projekt och verksamheter som är aktiva 

under 2018 utan att belasta budgeten. 
 

iCare4Fyrbodal – 150 tkr 

1.1.1 Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap 

(finansierat av medel från 2015 års budget) 

iCare4Fyrbodal är ett verksamhetsdrivet projekt som syftar till att utveckla en hållbar delregional 

innovationshub som stöd för kommunernas socialtjänster och näringslivsutveckling. Målsättningen 

är att stimulera utveckling, implementering, spridning och nyttiggörande av innovativa idéer och 

därigenom bidra till ökad samhällsnytta och tillväxt. 

Gröna Klustret – Förstudie 150 tkr 

1.1.3 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

(finansierat av medel från 2017 års budget) 

Förstudien ska klarlägga förutsättningarna för att skapa ett Grönt Kluster på Nuntorp i Dalsland. 

Tjänstedynamik Fyrbodal 

1.1.3 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. 

(finansierat av medel från 2017 års budget) 

Projektet Tjänstedynamik främjar utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. 

Genom att fokusera på att undanröja hinder och stödja Fyrbodals befintliga näringsliv genom att 

hjälpa företagen utveckla innovativa tjänster som annars inte skulle ha uppmärksammats och 

genomförts. Vissa småföretagsledare har liten eller ingen kännedom om vilka stödsystem som 

finns och får ingen hjälp att hitta vägar till utveckling av sina tjänster. Genom att projektet 

stärker utveckling av samverkan i delregionen kring nya tjänster samt tillför nya kunskaper 

inom vissa områden som Fyrbodals näringsliv är framstående på, kommer Fyrbodals SMF att 

klara den fortsatta konkurrensen bättre framöver. 

Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal – 100 tkr  

2.2.4 Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov) 

(finansierat av medel från förra årets budget) 
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Projektet ska skapa tillväxt bland små och medelstora företag i Fyrbodal. Det ska också främja 

entreprenörskap så att fler nya företag skapas och utvecklas. Detta ska ske genom att ta tillvara 

på de idéer som finns i byrålådorna hos de befintliga små och medelstora företagen genom att 

tillsätta entreprenörsgrupper som utvecklar idéerna till affärsidéer och innovationer.  

Urban Platsinnovation – 150 tkr 

3.1.3 Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land. 

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

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska 

utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Projektet är ett samarbetsprojekt 

mellan sju parter och delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av 

Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Muralmåleri lyfter kvinnorna på Östra Orust – 50 tkr 

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

(finansierat av medel från 2017 års budget) 

 

Föreningen Ålgård är en kulturförening på Östra Orust som håller till i Ålgårds gamla kvarn & såg. 

På ideell bas jobbar föreningen hårt för att, både arrangera kultur året runt och för att inspirera 

politiker och tjänstemän i Henåns kommun att se konst och kultur som ett sätt att utveckla Östra 

Orust till en levande attraktiv plats. 

Gränsen som attraktion – gränslösa möjligheter för företag i nom turism/reiseliv – 300 tkr 

4.2.2 Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka  besöksnäringen. 

(finansierat av medel från förra programmet) 

 

Projektet syftar till att  bidra till en ökning av antalet företagssamarbeten över gränsen och bidra 

till att näringslivet i större  utsträckning  nyttjar  gränsens potential och attraktivitet. Projektet 

ska utöka näringslivssamarbetet över gränsen inom besöksnäringen för att stärka 

förutsättningarna för innovation och resiliens i branschen. Syftet är också att skapa hållbar 

tillväxt genom att utveckla och möjliggöra guidade turer i naturskyddade områden. 

Framfor – 150 tkr 

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

(finansierat av medel från 2015 års budget) 

Syftet med projektet är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 

företag genom att stärka och främja samarbeten och nätverkandet i gränsregionen. Att sprida 

information och kunskap om faktorer för framgång så att fler företag växer. 

210



211

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 

 

  
  2017-09-01 Dnr: KS 2017–389

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 
Joakim Hagetoft 
Säkerhetssamordnare 
Administrativa enheten 

Risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad risk- och sårbarhetsanalys för 
Munkedals kommun. Dokumentet ersätter tidigare ”Risk- och sårbarhetsanalys för 
Munkedals kommun” med diarienummer 2009–68 § 18 som reviderades senast 
2015-08-25. 

Sammanfattning 

”Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018” är ett dokument 
upprättat med grund i ett analysarbete som bedrivits inom Munkedals kommun.  

Utifrån analysarbetet har ett antal åtgärdsförslag tagits fram för att minska 
sårbarheten i samhället och bidra till en god förmåga att hantera en krissituation. 
Genomförandet av åtgärdsförslagen kommer att planeras för under 2017 – 2018 och 
kontinuerligt följas upp av säkerhetssamordnaren. 

Ovan nämnda analysarbete ska genomföras en gång per mandatperiod och denna 
uppgift är reglerad i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Munkedals kommuns 
risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018 är ett resultat av kommunens fullgörande av 
gällande lagstiftning. Analysarbetet är en viktig del i kommunens 
krisberedskapsarbete och skapar en grund till förbättringsåtgärder och 
övningsscenarion. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Risk- och sårbarhetsanalysen för Munkedals kommun innebär inga extra utgifter.   

Utifrån utförande av åtgärdsförslagen kan det framkomma behov av åtgärder för att 
exempelvis förebygga att händelser inträffar eller säkra beroendet av drivmedel. 
Dessa åtgärder kommer då att prövas och kostnadsbedömas i särskild ordning. 
   
     

 

 
Beslutet expedieras till: 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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1. Inledning 
Svensk krisberedskap har som övergripande målsättning att värna om 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljömässiga och ekonomiska 
värden, nationell suveränitet samt upprätthållande av grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

Krisberedskapsarbetet tar fokus på samtliga tre faser av en händelse; före, under 
och efter. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) är varje kommun 
och landsting ålagda att bedriva arbete som minskar sårbarheten i sin verksamhet 
och skapar en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Därigenom förväntas 
man även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Krisberedskapsarbete före en extraordinär händelse handlar om samtliga uppgifter 
och åtgärder som förebygger att händelser inträffar och som förbereder aktörer på 
att hantera en inträffad händelse. En grundläggande del i detta arbete är analysen 
som varje kommun enligt 2 kap. 1 § LEH är ålagda att genomföra. Vid 
analysarbetet ska kommunen bedöma vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Detta dokument är Munkedals kommuns risk- och 
sårbarhetsanalys i enlighet med 2 kap. 1 § LEH. 

Syftet med Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys är att; 

 Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka 
förmågan 

 Vara ett beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 
 Utgöra underlag för information till allmänheten 
 Ge en lägesbild över risker och sårbarheter 

I arbetet med att genomföra risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen följa 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- 
och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). 

Denna risk- och sårbarhetsanalys är strikt utformad efter föreskrifternas krav och 
har därmed påverkat utformningen av detta dokument.  
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2. Kommunens ansvarsområde och uppgifter  
Munkedals kommun är en av landets 290 kommuner med ansvar för viktiga 
funktioner i samhället som socialtjänst (omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg), för-, grund- och 
gymnasieskola, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 
avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, 
biblioteksverksamhet och bostäder. 

Kommunens uppgifter i krisberedskapsarbetet 

Risk- och sårbarhetsanalys 
Varje mandatperiod ska Munkedals kommun analysera vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan 
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och ställas 
samman i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Planering 
Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysens resultat ska kommunen fastställa 
en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.  

I Munkedals kommun finns en nyligen antagen ”Krisledningsplan Munkedals 
kommun”. Det övergripande och långsiktiga arbetet med kommunens 
krisberedskap styrs i sin tur av ”Plan för Munkedals kommuns arbete med 
krisberedskap”. 

Geografiskt områdesansvar 
Munkedals kommun har ett lokalt geografiskt områdesansvar. Ansvaret innebär att 
verka för att olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och 
uppnår samordning i planeringsarbetet så väl vid de krishanteringsåtgärder som 
vidtas av olika aktörer under sådana händelser. I uppgiften ligger också att 
samordna information till allmänheten samt att ta initiativ till att en samlad 
lägesbild tas fram i samband med extraordinära händelser. 

Utbildning och övning 
Munkedals kommun ansvarar för att förtroendevalda och anställda får den 
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser. 

Rapportering 
I det löpande krisberedskapsarbetet så väl som vid samhällsstörningar ska 
kommunen hålla Länsstyrelsen informerad om sina åtgärder och om läget. 

Höjd beredskap 
Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap. Under 2017 har ytterligare ekonomiska medel tilldelats Sveriges 
kommuner för att ytterligare utveckla arbetet att stärka kommunernas förmåga till 
civilt försvar. 
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Kommunens organisation 

Politisk organisation 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och består i Munkedals 
kommun av 35 ledamöter vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige väljer 
ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar beslut i stora, principiellt viktiga 
ärenden såsom budget, bokslut, bostadsförsörjning och detaljplaner.  

Kommunfullmäktige prövar även frågor om ansvarsfrihet som kan uppstå utifrån 
revisorernas granskningar.  

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en styrelse, en valnämnd, en 
krisledningsnämnd och en överförmyndarnämnd, alternativt en överförmyndare. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. I kommunstyrelsens ledningsfunktion 
ligger att leda och samordna exempelvis utvecklingen av den kommunala 
demokratin, den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
samt kommunens mark- och bostadspolitik. 

Övriga nämnder och utskott 
Ett antal politiskt tillsatta nämnder och utskott är ansvariga för arbetet inom 
respektive område. Munkedals kommun är värd för lönenämnden som är 
gemensam för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner, även benämnt SML. 

Även IT-nämnd och miljönämnd har Munkedals kommun gemensamt i ett SML-
samarbete. För IT-nämnden är Lysekils kommun värd och för miljönämnden är 
Sotenäs kommun värd. 

Revisorer 
Munkedals kommun har fem revisorer valda från de politiska partierna. Revisorerna 
har till sitt stöd engagerat sakkunniga revisorer från företaget Ernst & Young. De 
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förtroendevalda revisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska att den 
verksamhet som bedrivs i kommunen är ändamålsenlig och uppfyller fullmäktiges 
uppsatta mål.  

Förvaltningsorganisation 

 

Munkedals kommun har en samlad förvaltning som är indelad i följande fyra 
sektorer: 

 Kommunledningsstab / 
Kommunledningskontor 

 Sektor Barn och Utbildning 

 Sektor Omsorg 
 Sektor Samhällsbyggnad 

 

Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret utgörs av administrativa enheten, ekonomienheten, 
personalenheten, löneenheten samt näringslivsutvecklare. Exempel på vad dessa 
enheter arbetar med är folkhälsa och trygghet, utgöra sekreterarskap i nämnder, 
hantera diarieföring och arkivering, kort- och långsiktig ekonomisk planering, 
ekonomiska utredningar, bokföring, personalprocesser och svara för kontakter med 
företag och landsbygdsutveckling. 

Sektor Barn och Utbildning 
Sektorn innefattar kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem, dagbarnvårdare, 
Processtekniska gymnasiet, IM-programmet, grundsärskola, gymnasiesärskola, 
träningsskola, vuxenutbildning, musikskola samt kultur och fritid där kommunens 
bibliotek ingår.  

Verksamheterna är indelade i resultatenheter med en verksamhetsansvarig 
förskolechef/rektor/enhetschef för respektive enhet. 

Sektor Omsorg 
Sektorn utgör det yttersta skyddsnätet i samhället. Insatserna ska stödja och 
stärka medborgarnas egna förmågor.  
 
Sektor omsorg ansvarar för beslut, underlag till beslut och verkställighet inom 
myndighetsutskottets ansvarsområde vilket bland annat innefattar lagstiftning som 

220



 
 

- 8 - 
 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

socialtjänstlagen, lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare, lagen om 
stöd och service samt hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Sektor Samhällsbyggnad 
Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda kommunstyrelsen och en är 
underställd byggnadsnämnden. Den ansvarar för exempelvis kommunens lokaler, 
skötsel av grönytor och badplatser, kommunens vägnät, utredning av trafikfrågor, 
måltidsproduktion och lokalvård. 
 

Kommunala bolag 
Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet som ska skapa nytta för 
kommunen och kommuninvånarna. 

I Munkedals kommun finns följande bolag som kommunen äger helt eller delvis: 

 Dingle Industrilokaler AB 
(DILAB) 

 Munkedals bostäder AB 
(Munkbo) 

 Munkedal Vatten AB 
 Västvatten AB 

 Regional avfallsanläggning i 
mellersta Bohuslän AB (Rambo 
AB) 

 Vadholmen Foss 2:81 med 
flera AB 

 Vadholmen Foss 8:1 

 

Kommunalförbund 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund med de tre 
kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla. Räddningstjänstförbundet är 
organiserat med en politisk direktion för den övergripande inriktningen och 
ledningen av kommunalförbundet. Under direktionen finns en förbunds-
/räddningschef som förbundets högste tjänsteman. Förbundschefen leder, planerar, 
genomför och följer upp de beslut som direktionen fattat. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän arbetar både förebyggande och operativt 
för att höja säkerheten i hela samhället. Genom sin vision Trygghet – Säkerhet – 
Omtanke strävar förbundet efter att erbjuda bästa möjliga service till alla som lever 
och verkar i medlemskommunerna. 

Fyrbodals kommunalförbund 
Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i 
Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i 
uppgift att arbeta med samverkansfrågor kommunerna emellan. 
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Övergripande beskrivning av Munkedals kommuns geografiska 
område ur ett krisberedskapsperspektiv 

Människors liv och hälsa 
Munkedals kommun är belägen i de mellersta delarna av Bohuslän och angränsar 
till kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda och Uddevalla.  

Munkedals kommun har ca 10 380 invånare (SCB 2017, kvartal 2). 

Västra Götalandsregionen driver hälso- och sjukvård i länet. I Munkedal finns en 
vårdcentral med filialer i Dingle och Hedekas. Kvällar och nätter finns ingen 
jourcentral tillgänglig. Då är kommuninvånarna hänvisade till närmsta akutsjukhus 
som är Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan.  

Genom ”Samverkande Sjukvård” finns möjligheter för kommuninvånare, som inte 
redan är patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården, att efter samtal 
med 1177 få hembesök av kommunens hemsjukvård när som helst på dygnet för 
en första sjukvårdsbedömning.  

I Munkedal tätort har regionen en ambulansstation. Sedan en tid utgår även en så 
kallad ”Single Responder” från denna ambulansstationen. Det är en specialutrustad 
akutbil som bemannas av en ambulanssjukvårdare. Det främsta uppdraget är att 
inleda undersökning och behandling och att sedan överlämna patienten till 
anslutande ambulans, om patienten behöver föras till sjukhus.  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän åker, förutom på vanliga larm som bränder 
och trafikolyckor, även på IVPA-larm1 och utgör ytterligare en livräddande resurs. 
Räddningstjänstförbundet har två brandstationer i Munkedals kommun som är 
placerade i Munkedal och Hedekas. 

Samhällets funktionalitet 
Inom Munkedals kommun finns samhällsviktig verksamhet inom både den privata 
och offentliga sektorn.  

Munkedals kommun är starkt beroende av motorvägen E6:an, som är en viktig 
transportlänk mellan Oslo – Göteborg – Malmö – Köpenhamn. E6:an går igenom 
kommunen i nord-sydlig riktning och möjliggör snabbare pendling till Uddevalla och 
Göteborgsområdet. Även länsvägarna 165, 174, 832 och 928 är väl trafikerade och 
viktiga delar i kommunens infrastruktur.  

Även järnvägen, Bohusbanan, löper genom Munkedals kommun i nord-sydlig 
riktning och trafikeras till största delen av persontrafik som utförs av Västtrafik.  

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 
Detta skyddsvärde handlar om människors tilltro till demokratin och rättsstaten 
samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, 
ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp. 

Munkedals kommun ligger inom Polismyndighetens region Väst, polisområde Västra 
Fyrbodal. En dag i veckan upprättar Polismyndigheten ett mobilt poliskontor på 
                                          
1 IVPA är en förkortning för ”I Väntan På Ambulans”. Avtal är upprättat med NU-
sjukvården där räddningstjänsten utför medicinskt förstärkningslarm. 
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torget i Munkedal. Utifrån gällande åtgärdsplan upprättas detta mobila poliskontor 
även i Hedekas och Hällevadsholm. Dessa besök varierar dock i frekvens och 
beslutas cirka en vecka i förväg. 

Miljö och ekonomiska värden 
I kommunen finns många olika landskapstyper representerade. Allt ifrån det typiskt 
Bohuslänska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga slätter, som vid 
Bärfendal, till "fjällnatur" och hedlandskap på Kynnefjäll i de nordligaste delarna. 
Längst i söder når kommunen havet och de inre delarna av Gullmarsfjorden.  

Till största del är kommunen en skogsbygd med ett antal större och mindre sjöar. 
Största sjö är Kärnsjön som ligger ungefär mitt i kommunen. Den sydvästra delen 
utgörs av jordbruksbygd. 

Genom Munkedal tätort rinner Örekilsälven som är känt för sitt laxfiske. Den 
mynnar ut i Saltkällefjorden som är en del av Gullmarsfjorden. 

Munkedals kommun har fyra tätorter2:  

 Munkedal (centralort) 
 Dingle 
 Hällevadsholm 
 Hedekas 

Nationell suveränitet 
Med nationell suveränitet menas kontroll över nationens territorium och över de 
politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med 
förnödenheter. Militärregion Väst omfattar länen Halland, Västra Götaland, 
Värmland och Örebro. 

  

                                          
2 Munkedals kommuns tätorter enligt ”Översiktsplanen 2010 för Munkedals 
kommun”. 
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3. Beskrivning av arbetsprocess och metod 

Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsanalysarbetet 
Med utgångspunkt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser har kommunen utvecklat 
en mall där resultatet av kommunens analys dokumenterats. 

Munkedals kommuns analys utgår från nationellt använda begrepp, definitioner och 
exempel på händelser.  

Säkerhetssamordnaren samlade samtliga sektorer och Västvatten AB till ett första 
arbetsmöte. Då informerades om det kommande arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen samt syftet med arbetet. Vid ett andra arbetsmöte 
genomfördes analysarbetet och en sektor- /bolagsspecifik risk- och 
sårbarhetsanalys togs fram. 

Vid ett tredje arbetsmöte, där representanter från respektive sektor deltog, 
sammanställdes risk- och sårbarhetsanalyserna till en kommunövergripande risk- 
och sårbarhetsanalys. 

Därefter presenterades risk- och sårbarhetsanalysen för kommunchefens 
ledningsgrupp. 

Metoder och vägledningar som använts i RSA-arbetet 
Publikationerna har främst tjänat som uppslagsverk där enstaka stycken eller sidor 
använts som inspiration eller rättesnöre: 

 MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 

 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, MSB245 – april 2011 
 Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig 

verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid, 
MSB620 – januari 2014 

Funktioner som medverkat i RSA-arbetet  
 Kommunchef, tillika chef kommunledningskontoret med tillhörande 

ledningsgrupp 
 Chef sektor omsorg med tillhörande ledningsgrupp 
 Chef sektor barn och utbildning med tillhörande ledningsgrupp 
 Chef sektor samhällsbyggnad med tillhörande ledningsgrupp 
 Driftchef dricksvatten samt två medarbetare, Västvatten AB 
 Säkerhetssamordnare 

Författningar som har beaktats i denna redovisning 
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. 
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I arbetet med att ta fram en sektor-, eller bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys 
har sektorerna och Västvatten AB beaktat de författningar och speciallagstiftning 
som har direkt koppling till sina respektive verksamheter. 

Material och underlag som använts för arbetet med risk- och 
sårbarbetsanalysen 
I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har följande material använts: 

 Munkedals kommuns tidigare risk- och sårbarhetsanalys 
 Munkedals kommuns hemsida och informationsmaterial 
 Risk- och sårbarhetsanalyser inom kommunens sektorer och bolag 
 Andra kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 
 Befolkningsstatistik från SCB 

Avgränsningar och motivering 
Detta är resultatet av Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys enligt 2 kap. 
1 § LEH och omfattar extraordinära händelser och avseende perioden fram till och 
med 2018. Rapporten följer dispositionen som anges i 4 §, MSBFS 2015:5. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har inte beaktats i denna risk- och 
sårbarhetsanalys. Den har hanterats i särskild ordning av Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän som upprättat ett handlingsprogram utifrån de fastställda kraven. 

I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen och i denna rapport används 
vedertagna begrepp och skalor för bedömningar vilka återfinns i bilaga 1. 

Sekretess 
De sektorspecifika risk- och sårbarhetsanalyserna som är grund för identifieringen 
av samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden ska genomgå 
sekretessprövning med stöd av 18 kap. 13 § i offentlighets och sekretesslagen 
(2009:400) innan presentation till annan part än aktuell sektor.  

Inte någon del av detta dokument, som utgör Munkedals kommuns risk- och 
sårbarhetsanalys, är i behov av sekretessprövning. 
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4. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens verksamhet 

Nedan redovisas en bild av identifierad samhällsviktig verksamhet som finns inom 
kommunens geografiska område. Sådan verksamhet ägs och bedrivs inte enbart av 
det offentliga, utan även privata aktörer har ett ansvar.  

Med samhällsviktig avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor; 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 
kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små 
som möjligt. 

Inom kommunens verksamhet 

Samhällssektor Viktig samhällsfunktion 

Finansiella tjänster Betalningar 

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg 

Äldreomsorg, omsorg funktionshindrade/ 
socialpsykiatri, kommunal hälso- och sjukvård, individ 
och familjeomsorg, omsorg om barn – förskolor, 
omsorg om barn – grundskolor med fritidshem 

Information och 
kommunikation 

IT-infrastruktur, webbaserad information, sociala 
medier 

Kommunalteknisk 
försörjning 

Dricksvattenförsörjning, råvattendistribution, 
avloppsrening, väghållning, renhållning, lokalvård. 

Livsmedel Måltidsproduktion och annan kostförsörjning. 

Offentlig förvaltning Lokal ledning 
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Inom kommunens geografiska område 

Samhällssektor Viktig samhällsfunktion 

Energiförsörjning Drivmedelsförsörjning, elförsörjning 

Finansiella tjänster Betalningar, tillgång till kontanter 

Handel och industri Bygg- och entreprenadverksamhet 

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg 

Akutsjukvård, läkemedelsförsörjning och primärvård 

Information och 
kommunikation 

Telefoni, radiokommunikation, distribution av post 
och sociala media 

Livsmedel Distribution av livsmedel, primärproduktion och 
kontroll av livsmedel och tillverkning av livsmedel 

Offentlig förvaltning Begravningsverksamhet 

Skydd och säkerhet Räddningstjänst, polis, vaktbolag 

Transporter Transporter 
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5. Identifierade kritiska beroenden för Munkedals 
kommuns samhällsviktiga verksamhet 

Med utgångspunkt i den samhällsviktiga verksamhet som kommunen själv 
förvaltar, bedriver eller äger har kritiska beroenden identifierats. Med kritiska 
beroenden menas sådant som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter 
ska kunna fungera. Vid ett bortfall av eller en störning i leveransen av sådana 
beroenden kan följden bli att en extraordinär händelse inträffar. 

Att identifiera kritiska beroenden är ett komplext arbete och kräver ofta mer 
kunskaper än vad som finns inom respektive sektor/bolag. Vid arbetet med att ta 
fram en risk- och sårbarhetsanalys ute i verksamheterna gjordes en mer detaljerad 
bedömning av verksamheternas kritiska beroenden. Dessa bedömningar låg till 
grund för sårbarhetsbedömningen. Men för att göra redovisningen enklare och mer 
överskådlig presenteras Munkedals kommuns kritiska beroenden enligt nedan 
diagram. 

 

En sammanställning av de beroenden som kommunens samhällsviktiga verksamhet 
identifierat ger vid handen att fler beroenden är externa än interna. Infrastruktur 
samt varor och tjänster utgör de största kritiska beroendena. Därefter följd av 
personal, verksamhetsnära system och information.  

Inom kategorin infrastruktur har exempelvis el, elektroniska kommunikationer, 
farbara vägar och huvuddelen av den kommunaltekniska försörjningen inräknats.  

I kategorin varor och tjänster har bland annat läkemedel och livsmedel inräknats. 
Tjänster kan omfatta samarbeten med grannkommuner, upphandlade leverantörer 
och samhällstjänster.  

Personal handlar inte bara om en numerär utan att ha rätt personal, mandat och 
kompetens.  

25%

21%
21%

23%

10%

Fördelning av kritiska beroenden

Infrastruktur Verksamhetsnära system Personal Varor och tjänster Information
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Verksamhetsnära system handlar bland annat om tillgången till vissa datasystem, 
vars tillgång är mycket viktigt för många av kommunens verksamheter, men främst 
inom sektor omsorg.  

Information innefattar beroendet att dela lägesbilder och sprida eller motta 
information för att kunna bedriva verksamhet och har främst identifierats inom 
lokal ledning. 
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6. Identifierade och analyserade risker för 
kommunen och dess geografiska område 

Nedan redovisas en bild över identifierade och värderade risker. Syftet är att 
identifiera extraordinära händelser och förhållanden som innebär en risk. 
Värderingen har skett utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
värden (se bilaga 1) och ska enbart ses som en uppskattning. Anledningen är att 
det för extraordinära händelser är svårt, i vissa fall omöjligt, att skatta 
sannolikheten.  

1. Naturolyckor 
1.1 Naturolyckor generellt 
1.2 Begränsad förmåga att inställa 

sig p.g.a. naturolycka 
1.3 Översvämning 
1.4 Kraftigt snöfall 
1.5 Skogsbrand 
1.6 Skred 

2. Andra olyckor 
2.1 Brand i fastighet 
2.2 Skolbussolycka 
2.3 Tågolycka 
2.4 Gasolycka på industriföretag 
2.5 Kemiskt utsläpp i vattentäkt 

(till följd av trafikolycka eller 
utsläpp från industri) 

3. Teknisk infrastruktur och 
försörjningssystem 

3.1 Elavbrott 
3.2 Vattenburen smitta i vattnet 
3.3 Mikrobiologisk kontaminering 

av dricksvatten 

3.4 Kemisk kontaminering av 
dricksvatten 

3.5 Låga grundvattennivåer 

4. Antagonistiska hot och 
social oro 

4.1 Hot mot förtroendevalda 
4.2 Våld mot förtroendevalda 
4.3 Hot mot personal 
4.4 Våld mot personal 
4.5 Attack mot förskola/skola 
4.6 Påverkade och instabila 

personer i anslutning till 
område för skola/förskola 

4.7 Bombhot 
4.8 Stöld mediciner inom 

omsorgsverksamheter 
4.9 Sabotage 

5. Sjukdomar 
5.1 Pandemier och andra större 

sjukdomsutbrott 

Katastrofala  2.3 4.5   

Mycket 
allvarliga 

     

Allvarliga  2.5, 3.5  4.2, 5.1 2.2, 4.1 

Begränsade  2.4, 3.2 3.4 1.1, 1.3, 
1.4, 1.6, 
3.3, 4.7 

2.1, 3.1, 
4.3, 4.4, 
4.6, 4.8, 
4.9 

Mycket 
begränsade 

 1.5  1.2  

Konsekvens 
 
     Sannolikhet 

Mycket 
låg 

Låg Medelhög Hög Mycket 
hög 
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Naturolyckor 
SMHI benämner minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm på en minut för 
skyfall. Konsekvenserna kan bli att fastigheter översvämmas, inträngning av 
dagvatten i avloppsverk, stort tryck på räddningstjänsten, avstängd eller bortspolad 
infrastruktur och påverkan på annan samhällsviktig verksamhet så som hemtjänst 
och hemsjukvård. 

Åska uppträder ofta i kraftiga bymoln och kan vara inbakade i sammanhängande 
regnmoln. Under perioder av kraftig torka kan åska och blixtar slå ner, starta 
bränder och skada elektrisk utrustning som kan ta lång tid att återställa eller 
ersätta. 

Vid översvämningar täcks områden av vatten utanför den normala gränsen för sjö 
och vattendrag. Kraftig eller längre tidsnederbörd kan vara orsaken och medföra 
framkomlighetsproblem, störningar i försörjningssystem och skador på egendom. 

Vid ras och skred påverkas framkomligheten, infrastruktur kan slitas sönder och 
fastigheter kan behöva evakueras. Inom Munkedals kommun finns det risk för ras 
och skred. Ett ras som fick stor inverkan på infrastrukturen inträffade vid Småröd, i 
sydligaste delen av Munkedals kommun, på kvällen den 20 december 2006. Med 
anledning av motorvägsbygget hade stora schaktmassor lagrats på en och samma 
plats. Tyngden från schaktmassorna blev för stor och orsakade ett ras som drog 
med sig både E6:an och Bohusbanan. Under knappt två månader var all trafik 
tvungen att ta alternativa färdvägar som ledde till stor belastning på dessa 
sträckor, långsammare pendling och ekonomiska förluster för verksamheter som 
var beroende av den befintliga infrastrukturen. 

Bedömning och utredning av ras- och skredrisk inom Munkedals kommun sker alltid 
i samband med framtagande av nya detaljplaner.   

Genom bland annat stormarna Gudrun och Per har länet fått erfara vilka 
konsekvenser som kan uppstå; störningar i teknisk försörjning, transportsystem 
och framkomlighetsproblem. Skador på människor kan uppstå under stormen men 
uppkommer mer sannolikt i det många gånger så omfattande återställningsarbetet. 

Sedan 2013 går SMHI ut med varningar för värmebölja, det vill säga när 
prognoserna visar på maximal dygnstemperatur på 30o C eller mer tre dagar i 
följd. Höga temperaturer kan medföra ökad påfrestning på kroppen hos känsliga 
grupper, personal och livsmedel samt riskerar att påverka samhällsviktiga 
verksamheter. 

Andra olyckor 
Omfattande bränder i exempelvis omsorgslokaler kan leda till skador på liv och 
hälsa. Det kan vara svårt att snabbt hitta ersättningslokaler eftersom ordinarie 
lokaler sannolikt har viktig utrustning och blir obrukbara en längre tid. Tidpunkt och 
årstid kommer att påverka konsekvenserna.  

Med farliga ämnen menas kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva 
ämnen. Vid olyckor med uppsläpp av farliga ämnen kan geografiska områden 
behöva utrymmas, skador kan uppstå på människor, miljö och ekonomiska värden. 
Konsekvenserna kan kvarstå under längre tid, kräva sanering och leda till oro. Vid 
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olyckor med farliga ämnen på väg eller järnväg kan färdvägar behöva stängas av 
och trafiken ledas om vilket påverkar framkomlighet och försenar transporter. 

Munkedals kommuns kuststräcka vetter mot Gullmarsfjorden. I Brofjorden och 
Brofjordens hamn, är det årligen ca 1500 anlöp av fartyg som transporterar 
produkter till eller från Preemraff. Vid en olycka med ett tankfartyg finns risk för 
skador på kommunens och grannkommunernas miljövärden. 

Munkedals kommun är starkt beroende av framkomligheten på sina viktigaste 
vägsträckor som t.ex. E6:an. Vägarna utnyttjas flitigt för pendling och 
godstransporter, inklusive farligt gods. Vid transportolycka inom persontrafiken 
finns risk för stora skadeutfall med behov av omfattande sjukvårds- och 
stödresurser. Framkomligheten kommer att påverkas.  

Teknisk infrastruktur, försörjningssystem 
Vid störningar i elförsörjningen kan konsekvenserna vid avbrott variera beroende 
på årstid. Sommartid kan elektroniska kommunikationer, försörjningssystem samt 
liv och hälsa påverkas särskilt. Under vintern kan bland annat tillgången till värme 
och möjligheten att använda vissa fastigheter påverkas. I båda fallen uppstår 
behov av alternativ försörjning. Risken att påverkas vid elavbrott minskar vid 
tillgång till reservkraft, men som i sin tur kräver tillgång till bränsleförsörjning och 
personal med rätt kompetens. 

Störningar i elektroniska kommunikationer kan bland annat uppstå vid elavbrott, 
exempelvis genom störningar eller avbrott i fast- och mobil telefoni, data och andra 
överföringssystem. Behovet av alternativa rutiner ökar för uppgifter som annars 
kan ske digitalt. Om telefonin slås ut kan möjligheten att larma och att nå SOS 112 
påverkas. 

Störningar eller avbrott i kommunalteknisk försörjning kan exempelvis uppstå i 
fjärrvärme-, varmvatten- och dricksvattenförsörjningen samt avlopp och 
renhållning. Både individer och samhällsviktiga verksamheter är beroende av 
kommunalteknisk försörjning.  

Transporter, bränslen och livsmedel för annan försörjning är av betydelse för 
individer och samhällsviktig verksamhet. Även om konsekvenserna blir kännbara på 
lokal nivå vid störningar är frågan större än att denna enbart kan hanteras på 
denna nivå. 

Antagonistiska hot / social oro 
Under det senaste året har flera terroristdåd inträffat i bland annat Europa, nu även 
i Stockholm. Händelser som inträffar både utomlands och i Sverige kan få 
konsekvenser även i vår närmiljö genom att sprida skräck, beröra människor direkt 
eller på andra sätt påverka deras beteenden.  

Virus, intrång och cyberattacker tillhör nästan den dagliga rapporteringen i media. 
Konsekvenserna kan bli att information ändras, inte blir åtkomlig, hamnar i orätta 
händer eller skadar förtroendet för individer eller organisationer. 
Återställningstiderna kan bli långa och under tiden påverka samhällsviktiga 
verksamheter. Även korruption och bestickning i samhället är något som skulle 
kunna påverka förtroendet för människor och institutioner. 
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Social oro, upplopp, hot och otillåten påverkan kan göra att samhällsviktiga 
verksamheter utsätts för ökad belastning samtidigt som personal hindras i sin 
yrkesutövning. En känsla av oro och otrygghet kan spridas, i samhället och bland 
personal. Utöver att människor och egendom riskerar att skadas finns risk att också 
demokratiska värden och rättssäkerheten påverkas. 

Avsiktliga händelser i form av sabotage tillhör även denna kategori. Ett exempel är 
masten utanför Borås som saboterades våren 2016 med konsekvenser som 
påverkade ett betydande geografiskt område. Vid sabotage kan tiderna för 
återställning blir långa, människors liv och hälsa påverkas liksom förtroendet för 
berörda verksamheter. 

Sjukdomar 
Utbrott eller epidemi hos människor kan påverka enskilda och samhällsservicen. 
Vården kommer sannolikt att bli extra ansträngd, dels genom ökat vårdbehov, dels 
genom att egen personal insjuknar. Pandemi är en världsomfattande epidemi. 
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7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och 
brister i krisberedskap inom Munkedals kommun 

Nedan ges en bild av sårbarheter och brister i krisberedskapen, uttryckt i 
utvecklingsområden, som kan påverka förmågan att hantera samhällsstörningar 
inom kommunen och dess geografiska område. Identifierade kritiska beroenden och 
risker, erfarenheter från inträffade händelser samt genomförda övningar och 
utbildningar har använts som underlag vid bedömningen. Avsikten är att kunna 
använda avsnittet som underlag för förslag till åtgärder och utvecklingsområden. 

Krishanteringsråd – geografiskt områdesansvar 
För att möta Munkedals kommuns lokala geografiska ansvar3 ska ett 
krishanteringsråd inrättas och sammanträda två gånger per år. Ordförande, och 
sammankallande, i rådet är kommunstyrelsens ordförande. Kommunchef och 
säkerhetssamordnare ska också ingå i rådet. Övriga medverkande ska utgöras av 
samhällsviktiga aktörer som Polisen, närsjukvården, näringslivet, Röda korset, 
Svenska kyrkan med flera. 

Syftet med rådet är att fullgöra kommunens geografiska områdesansvar, 
möjliggöra att aktörerna känner till varandras förmågor och behov samt ha 
upparbetade kontaktvägar innan krisen inträffar. 

Krisledning 
Det finns ett behov inom Munkedals kommun att fortsätta utveckla 
krisledningsorganisationerna inom respektive sektor. Enligt ansvarsprincipen, som 
är en grundpelare i det svenska krishanteringssystemet, kommer en händelse så 
långt det är möjligt att hanteras av de som har ansvar för verksamheten i 
vardagen. Det är därför mycket viktigt att sektorerna inom Munkedals kommun har 
en förmåga att hantera en extraordinär händelse. Den förmågan skapas genom 
tydliga planer som sektorerna utbildar och övar efter. 

Övning av krisledning 
För att utveckla förmågan att hantera kriser är det särskilt viktigt att kommunens 
krisledningsorganisation övar olika scenarion och hanterar dessa utifrån gällande 
krisledningsplaner. Arbetet med risk- och sårbarheten har tydliggjort behovet av 
övning, både kommunens central krisledningsorganisation som dess motsvarighet 
ute i olika enheter. 

Angrepp i skolmiljö 
Sektor barn och utbildning har lyft behovet av att utveckla arbetet med att hantera 
våldssituationer som innefattar risk för våld utifrån. Kronan-attacken i Trollhättan 
har gjort det otänkbara möjligt och visar på vikten av att utveckla kommunens 
förmåga att hantera våldsamma och hotfulla händelser i skolmiljön.  

POSOM 
Vikten av att en organisation motsvarande POSOM finns inom kommunen har 
tydliggjorts under arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. POSOM i Munkedal 
behöver utvecklas och det mandatet för POSOM-verksamheten behöver fastställas, 
alternativt stärkas. 

                                          
3 Läs mer om ”Geografiskt områdesansvar” på sidan 5 i detta dokument. 
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Reservkraft 
Det finns idag ingen tydlig bild över vilken kapacitet Munkedals kommun har 
gällande reservkraftverk. Dessa bör inventeras, förtecknas och tillgång till 
drivmedel för dessa reservkraftverk bör säkras. 

Tillgång till drivmedel 
Det finns idag inga framtagna rutiner eller kontinuitetsplanering gällande drivmedel 
till kommunens fordonsflotta eller reservkraftverk. En beroendeanalys bör utföras 
och förslag på hur drivmedeltillgången kan säkras bör tas fram. 

Våldsbejakande extremism 
Sverige blev den 7 april 2017 utsatt för ett terrordåd i Stockholm med fem döda 
och ett femtontal skadade. Innan dess genomfördes ett attentat 2010, även det på 
Drottninggatan i Stockholm. På grund av mycket olika omständigheter omkom 
endast självmordsbombaren vid det tillfället. Samtidigt växer de högerorienterade 
vindarna i Sverige där nazistiska organisationer växer, genomför aktioner och 
demonstrerar flitigt. Nu senast på 1 maj i Falun. Flera aktioner har genomförts i vår 
kommun och närområde. 

Dessa ytterligheter riskerar att skapa en farlig motsättning i vårt land och har 
möjlighet att växa på grund av att ungdomar blir radikaliserade. Ett aktivt 
förebyggande arbete mot radikalisering inom vänster-, höger- samt islamistisk 
extremism är mycket viktigt. Sannolikheten för att ett terrorbrott utförs i 
Munkedals kommun är låg, men risken att en ungdom som växer upp i vår 
kommun radikaliseras finns och måste hanteras. 

Hot och våld mot personal 
Under arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har samtliga sektorer lyft 
problematiken kring hot och våld mot medarbetare och andra som är en del i 
kommunens verksamhet. Inom sektorerna finns framtagna handlingsplaner för hot 
och våld. Men det är viktigt att ett kommunövergripande styrande dokument 
upprättas för att säkerställa att vi arbetar på samma sätt inom kommunen i dessa 
frågor. Det är uppenbart utifrån arbetet med denna risk- och sårbarhetsanalys att 
utbildning i hur man hanterar hot och våld bör vara ett minimikrav.  

Hot och våld mot förtroendevalda 
Vid arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har risken för hot och våld mot 
förtroendevalda lyfts vid ett antal tillfällen. Risken för att utsättas för hot bedöms 
vara mycket hög och orsaka allvarliga konsekvenser som exempelvis rädsla för att 
ta avgörande beslut eller att över huvud taget engagera sig som politiker. En 
handlingsplan för hantering av hot och våld mot förtroendevalda bör tas fram för 
att förebygga att det inträffar och ha tydliga rutiner på plats om det inträffar. 

Civilt försvar 
Under året har det blivit allt tydligare att vi som kommun är tvungna att förhålla 
oss till ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Det kan man se genom nationella 
beslut som exempelvis återinförd värnplikt, utplacering av militärt förband på 
Gotland samt nationella direktiv till myndigheter, landsting och kommuner att börja 
planera för civilt försvar. Munkedals kommun har redan börjat en process med att 
utveckla arbetet kring civilt försvar där målsättningen är att ständigt öka förmågan. 
Exempel på åtgärder som är planerade eller pågående är krigsplacering av personal 
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i samhällsviktig verksamhet, utformning av livsmedelsberedskap i ett vidare 
perspektiv än tre dygn, samverkan med Västvatten kring befintlig 
nödvattenplanering samt kunskapshöjande insatser kring tillämpningen av 
säkerhetsskyddslagstiftningen inom kommunens verksamheter. 
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8. Behov av åtgärder med anledning av risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat 

Här redovisas behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 
resultat för att hantera sårbarheter och brister i krisberedskapen. Redovisningen 
fokuserar på kommunens egen verksamhet och åtgärder som behöver hanteras 
kommungemensamt eller som inte ryms inom mandatet för respektive nämnd, 
styrelse, bolag eller sektor. Redovisningen utgår från de två grundpelarna i svensk 
krisberedskap, att minska sårbarheten i samhället och skapa en god förmåga att 
hantera en inträffad krissituation. Genomförandet av nedanstående åtgärder ska 
vara klart senast under 2018. 

Minska sårbarheten i samhället 
 Öka kunskapen i tillämpningen av säkerhetsskyddslagstiftningen och skapa 

rutiner för arbetet inom Munkedals kommun 
 Genomför en inventering av kommunens reservkraftverk 
 Genomför en beroendeanalys av drivmedel och föreslå åtgärder för att säkra 

tillgången till drivmedel 
 Upprätta en plan för arbete mot våldsbejakande extremism4 
 Upprätta arbetsplan och bedriv arbete för att utveckla det civila försvaret i 

kommunen 

Skapa en god förmåga att hantera en inträffad krissituation 
 Inrätta krishanteringsråd 
 Upprätta/revidera krisledningsplan för kommunens sektorer 
 Revidera handlingsplan POSOM och fastställ/stärk mandatet 
 Upprätta handlingsplan för förebyggande och hantering av hot och våld mot 

förtroendevalda 
 Upprätta en policy för hantering av hat och hot mot personal 
 Inleda arbete med att utveckla säkerheten i skolmiljön   

                                          
4 Förslag till handlingsplan är upprättat och benämns ”Munkedals kommuns plan för 
arbete mot våldsbejakande extremism”. 
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9. Bilaga – Definitioner och begrepp 
Denna bilaga har använts vid analysarbetet ute i sektorer och bolag. Den består av 
gemensamma begrepp och definitioner och har bidragit till en gemensam grund i 
arbetet med att ta fram Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys. 

Begrepp i röd text är kopplade till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). Begrepp 
i grön text och dess definitioner är tagna från det RSA-verktyg som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller. 

Kritiska 
beroenden 

Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter 
ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett 
bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt 
omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd 
att en extraordinär händelse inträffar. 

Risk En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska 
inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till. 

Samhällsviktig 
verksamhet 

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor. 

- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan 
ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i 
andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 
inträffar i samhället. 

- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att 
en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så 
att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 
 

(Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, 
anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av 
avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga 
samhällsfunktioner. 

Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av 
viktiga samhällsfunktioner vid allvarliga händelser eller kriser bör 
identifieras som samhällsviktig. 

Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller 
lokal betydelse. Lokalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet 
som vid ett bortfall eller en störning i verksamheten kan leda till 
allvarliga lokala konsekvenser.) 

Sårbarhet De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett 
system, eller egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en 
händelse. 

Krisberedskap Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt 
genom den organisation och de strukturer som skapas före, under 
och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer. 
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Samhällssektor och 
viktig 
samhällsfunktion 
(exempel) 

1. Energiförsörjning - Produktion av el, distribution 
av el, produktion och distribution av fjärrvärme, 
produktion och distribution av bränslen och 
drivmedel 

2. Finansiella tjänster - Betalningar, tillgång till 
kontanter, centrala betalningssystemet, 
värdepappershandel 

3. Handel och industri - Bygg- och 
entreprenadverksamhet, detaljhandel, 
tillverkningsindustri 

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg - 
Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, 
omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, 
primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för 
djur och människor 

5. Information och kommunikation - Telefoni 
(mobil och fast), internet, radiokommunikation, 
distribution av post, produktion och distribution av 
dagstidningar, webbaserad information, sociala 
medier 

6. Kommunalteknisk försörjning - 
Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, 
renhållning, väghållning 

7. Livsmedel - Distribution av livsmedel, 
primärproduktion av livsmedel, kontroll av 
livsmedel, tillverkning av livsmedel 

8. Offentlig förvaltning - Lokal ledning, regional 
ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, 
diplomatisk och konsulär verksamhet 

9. Skydd och säkerhet - Domstolsväsendet, 
åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 
kustbevakning, polis, räddningstjänst, 
alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och 
immigrationskontroll, bevaknings- och 
säkerhetsverksamhet 

10. Socialförsäkringar - Allmänna pensionssystemet, 
sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 

11. Transporter - Flygtransport, järnvägstransport, 
sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik. 

Skyddsvärden  befolkningens liv och hälsa 
 samhällets funktionalitet, 
 grundläggande värden som rättssäkerhet och 

demokrati, 
 skador på egendom 
 skador på miljö 

Sannolikhet  Mycket låg - 1 gång/1000 år eller färre  
 Låg - 1 gång/100 år - 1 gång/1000 år  
 Medelhög - 1 gång/50 år - 1 gång/100 år 
 Hög - 1 gång/10 år - 1 gång/50 år  
 Mycket hög - 1 gång per år eller oftare - 1 gång/10 

år  
 Går ej att bedöma - Sannolikheten kan ej 

bedömas. 
Konsekvens  Mycket begränsade konsekvenser - Mycket 

begränsade störningar i samhällets funktionalitet, 
mycket begränsade effekter på människors liv och 
hälsa, mycket begränsade effekter på ekonomiska 
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värden och miljö, mycket begränsade effekter på 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, mycket begränsade effekter för nationell 
suveränitet 

 Begränsade konsekvenser - Begränsade 
störningar i samhällets funktionalitet, begränsade 
effekter på människors liv och hälsa, begränsade 
effekter på ekonomiska värden och miljö, 
begränsade effekter på demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter, begränsade effekter 
för nationell suveränitet 

 Allvarliga konsekvenser - Betydande störningar i 
samhällets funktionalitet, betydande effekter på 
människors liv och hälsa, betydande effekter på 
ekonomiska värden och miljö, betydande effekter på 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, betydande effekter för nationell 
suveränitet 

 Mycket allvarliga konsekvenser - Mycket 
allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, 
mycket allvarliga effekter på människors liv och 
hälsa, mycket allvarliga effekter på ekonomiska 
värden och miljö, mycket allvarliga effekter på 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, mycket allvarliga effekter för nationell 
suveränitet 

 Katastrofala konsekvenser - Katastrofala 
störningar i samhällets funktionalitet, katastrofala 
effekter på människors liv och hälsa, katastrofala 
effekter på ekonomiska värden och miljö, 
katastrofala effekter på demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter, katastrofala 
effekter för nationell suveränitet 

Status (åtgärd)  planerad 
 pågående 
 genomförd 
 ytterligare behov 
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  2017-09-11 Dnr: KS 2016-114
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata/mark 
 

Omföring av investeringsanslag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överför 2,5 mnkr från anslaget för ”tillbyggnad brandstation” till 
”utbyggnad Tegelverket” 
 

Sammanfattning 
Den planerade utbyggnaden av Brandstationen i Munkedal, för att inrymma en större 
ambulansstation, har ”pausats” av Västra Götalands Regionen. Projektet var 
kostnadsbedömt till 21 mnkr (anslag 15 mnkr 2017 och 6 mnkr 2018).  
 
Utbyggnaden av 24 (av 28) byggrätter på Tegelverket pågår. VA-utbyggnaden är 
avslutad och arbetet med gator, p-plats inom området pågår. Bygglov har sökts för 
16 av byggrätterna och 8 nya ansökningar är på gång. Anslaget på 1 mnkr för 2017 
avsåg 12 byggrätter. Priset på byggrätterna är 150 tkr per styck. 
 
Utbyggnaden av Tegelverket bedöms kosta ca 3,5 mnkr. Då inkluderas gator, p-
plats, belysning mm. Arbetet avslutas när byggnaderna uppförts. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Utbyggnaden finansieras genom försäljning av byggrätter. 

Miljö 
Konsekvenserna utreddes i detaljplanearbetet 

Barnkonventionen 
Lekplats anläggs inom området. GC-väg finns i anslutning till området 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten, Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-08-29 Dnr: KS 2017-386
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 
Handläggare: 
Kenneth Franke 
Enhetschef Park o skog 

Handlingsplan för södra infarten till Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen 
 

Sammanfattning 
Tomas Enarsson, Munkedal lämnade under 2016 in ett medborgarförslag med 
innebörden att infarterna till Munkedal borde snyggas till. Särskilt betonades södra 
infarten från Saltkällemotet till Kvistrum. Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget 
2016-12-14 § 194. 
 
På delen från Saltkällemotet till Kasen har Trafikverket inlett röjningsarbeten. Det 
gäller området mellan väg 832 och järnvägen samt runt järnvägen. 
 
Plan för arbetet 
På delen mellan Kasen och Kvistrum har förvaltningen haft samråd med 
Länsstyrelsen (Natura 2000-område), Trafikverket (väghållare och fastighetsägare) 
samt en privat markägare. Samtliga är positiva till att en röjning sker. Trafikverket 
kan eventuellt bidra ekonomiskt till röjningsarbetena. 
 
Området som ska röjas stupar ganska brant från väg 832 till Örekilsälven, något som 
ställer särskilda krav på arbetets utförande och på arbetsmiljön. Röjt material får 
antingen vinschas upp eller lämnas kvar. 
 
Med nuvarande anslag för ”Park och skog” kommer arbetet att fördelas på 3-4 år och 
utföras med enhetens ordinarie medarbetare. Arbetet kan påbörjas vintern 2017-18. 
Detta innebär att annan samhällsnära skog blir eftersatt. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Arbetet utförs inom befintliga anslag. Möjligheten finns för bidrag från Trafikverket. 

Miljö 
Infarten kommer att se snyggare ut. Örekilsälven kommer att kunna ses från vägen. 
Viktigt att ha fokus på arbetsmiljön 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
     

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadssektorn samt Tomas Enarsson 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Remiss av regional handlingsplan för 
klimatanpassning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 
Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har översänt förslag till ny regional handlingsplan för klimatanpassning 
för synpunkter. Förslaget innehåller åtgärder mm för perioden 2018-2020. 
 
Förvaltningens synpunkter 
Förslaget berör viktiga delar i samhällsplaneringen men innehåller ingen helhetssyn 
på planering. Förslag/åtgärder riskerar därför att motverka andra viktiga delar inom 
planeringsområdet. Handlingsplaner bör täcka större områden och inte 
fragmentariska delar. 
 
Förvaltningen förutsätter att Länsstyrelsen tar fram Förslag och riktlinjer på hur 
framtagandet av bostäder och mark för industriområden kan underlättas och hur 
prövningen av lämpligheten kan underlättas. Generellt verkar inte länsstyrelsens 
planer i den riktningen. 
 
Förvaltningen förutsätter, när det gäller vattenförsörjningsplan, att kommunerna 
involveras på ett tidigt stadie och inte att den planen presenteras internt och externt 
när den är färdig. 
 
Riktlinjer bör vara tydliga och om nu Länsstyrelsen tar fram förslag på utformning av 
skyddsåtgärder bör det också innebära att ev miljöprövning av dessa förenklas. 
Kommunen förutsätter också att Länsstyrelsen arbetar för att statsbidrag ska kunna 
ges för utredningar och åtgärder för klimatanpassning. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kan innebära kommunala kostnader vid genomförandet 

Miljö 
Miljökonsekvenser redovisas i respektive projekt 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Sammanfattning 
Klimatförändringarna är en realitet redan idag och kommer enligt de senaste forsk-

ningsrönen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade 

dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, och mer frekventa extrema vädersituat-

ioner i framtiden1. Klimatförändringarna påverkar stora delar av samhället och na-

turmiljön och tar inte hänsyn till geografiska gränser. Detta innebär att vi måste ar-

beta gemensamt för att anpassa vårt samhälle och stärka och nyttja ekosystemen ut-

ifrån dessa nya förutsättningar. Handlingsplanen utgår från de konsekvenser och 

behov av klimatanpassning som vi kan se idag och förvänta oss fram till år 2100. 

Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett för-

ändrat klimat. Länsstyrelsen har därmed en viktig roll för att initiera, stödja och 

följa upp klimatanpassningsarbetet i länet.  

Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till 

tjänstemän och politiker i länets kommuner. Den innehåller åtgärder i två olika ka-

tegorier: 

 Åtgärder som Länsstyrelsen planerar att arbeta med under 2018-2020 inom 

uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett föränd-

rat klimat. 

 Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets kommuner 

till de pågående och framtida klimatförändringarna. 

Länsstyrelsen arbetar med i huvudsak fyra typer av insatser: 

 Riktlinjer  

 Kunskaps- och planeringsunderlag  

 Information, kommunikation och kompetensutveckling 

 Ärendehandläggning 

Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå delas in i fyra kategorier: 

 Organisation 

 Mark- och vattenanvändning 

 Tillsyn 

 Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor 

Handlingsplanen beskriver också en övergripande inriktning som sätter ramarna för 

Länsstyrelsens arbete med samordning av arbetet på regional nivå med anpassning 

till ett förändrat klimat. För kommunerna är syftet med den övergripande inrikt-

ningen att kommunicera Länsstyrelsens övergripande ståndpunkter vad gäller kli-

matanpassning på regional och kommunal nivå i länet. 

Till handlingsplanen finns också en kommunikationsplan och en uppföljningsplan. 

                                                      

1 Läs mer om klimatförändringarna på SMHIs webbplats, under flik klimat. 
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Läsanvisning 

Inledning 

I inledningen hittar du handlingsplanens ramverk, som till exempel mål och syfte, 

bakgrund, omfattning och tidsperspektiv. 

Effekter av klimatförändringarna 

Här hittar du information om hur klimatförändringarna påverkar Västra Götalands 

län och vilka utmaningar det för med sig. 

Övergripande inriktning 

Här hittar du Länsstyrelsens övergripande ståndpunkter vad gäller klimatanpass-

ning på regional och kommunal nivå i länet. Den övergripande inriktningen utgör 

det ramverk som åtgärderna i handlingsplanen bygger på. 

Länsstyrelsens åtgärder 

Här hittar du de åtgärder som Länsstyrelsen avser att arbeta med under 2018-2020, 

vilket är planens genomförandetid. 

Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå 

Här beskrivs rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets 

kommuner till de pågående och framtida klimatförändringarna. Här finns också be-

skrivningar av varför åtgärderna bör genomföras. 

Kommunikationsplan 

Kommunikationsplanen beskriver vad som ska kommuniceras utifrån handlings-

planen och hur kommunikationen ska gå till. Kommunikationsplanen innehåller 

även information om till exempel målgrupper och budskap. 

Uppföljningsplan 

Uppföljningsplanen beskriver hur Länsstyrelsen avser att följa upp de mål och åt-

gärder som handlingsplanen innehåller. 

Ordlista 

Här hittar du förklaringar till ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. 

Bilaga med åtgärdskort för Länsstyrelsens åtgärder 

Kopplat till handlingsplanen finns en separat bilaga med åtgärdskort för Länsstyrel-

sens åtgärder, som ligger i ett eget dokument. I bilagan ger vi en närmare beskriv-

ning av de mer omfattande åtgärder som Länsstyrelsen avser att genomföra. In-

formationen bilagan revideras efter behov under planens genomförandetid. 

Bilaga  –relationen mellan åtgärderna i den nya och den gamla regionala handlingsplanen 

I denna separata bilaga hittar du de åtgärder som fanns med i Länsstyrelsens första 

regionala handlingsplan för klimatanpassning – Västra Götalands län (rapport num-

mer 2014:40).  Vi beskriver också hur åtgärderna i den här handlingsplanen relate-

rar till åtgärderna i den förra planen. (OBS: ingår inte i remissen, utan samman-

ställs utifrån slutversionen av handlingsplanen.) 
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Inledning  
Klimatförändringarna är en realitet redan idag och kommer enligt den senaste 

forskningen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade 

dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, och mer frekventa extrema vädersituat-

ioner i framtiden2. Klimatförändringarna påverkar stora delar av samhället och na-

turmiljön och tar inte hänsyn till geografiska gränser. Detta innebär att vi måste ar-

beta gemensamt för att anpassa vårt samhälle och stärka och nyttja ekosystemen ut-

ifrån dessa nya förutsättningar.3  

Definition klimatanpassning 
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatföränd-

ringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. 

Klimatanpassning handlar inte bara om framtiden, utan även om att anpassa verk-

samhet och planering utifrån de föränderliga förutsättningar som vi ser pågår redan 

nu. 

Länsstyrelsens ansvar för klimatanpassning 

Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett för-

ändrat klimat. Detta görs genom att öka kunskapen om klimatförändringar och dess 

konsekvenser och utifrån detta stimulera till att anpassningsåtgärder genomförs. 

Praktiska åtgärder för klimatanpassning ligger i regel på kommunal nivå. 

Länsstyrelsen har en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpass-

ningsarbetet i länet. För att göra detta har vi en ”verktygslåda” bestående av i hu-

vudsak fyra typer av insatser: 

 Riktlinjer  

 Kunskaps- och planeringsunderlag  

 Information, kommunikation och kompetensutveckling 

 Ärendehandläggning 

Inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag inom klimatanpassning arbetar vi med att 

ta fram egna eller anpassa nationella riktlinjer för framför allt kommunernas arbete 

med klimatanpassning. Vi arbetar också med att ta fram kunskaps- och planerings-

underlag som kommunerna kan använda i sitt arbete. Underlaget kan till exempel 

bestå av rapporter, checklistor eller WebbGIS. Vi arbetar också med att sprida in-

formation om klimatförändringarnas påverkan på länet och hur kommunerna kan 

arbeta med klimatanpassning. Detta gör vi till exempel genom att anordna konfe-

renser och delregionala kommunträffar och genom att informera om klimatföränd-

ringar och klimatanpassning i olika forum. 

Länsstyrelsen stödjer också kommunernas lokala klimatanpassningsarbete genom 

att på förfrågan delta på möten i kommunerna, utgöra bollplank och ge råd och stöd 

till kommunerna. 

                                                      

2 Läs mer om klimatförändringarna på SMHIs webbplats, under flik klimat. 
3 På klimatanpassningsportalen kan du läsa mer om klimatförändringen och påverkan på 

samhället. Klimatanpassningsportalen | SMHI 
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En viktig del i arbetet handlar om att utveckla och utforma verktyg, kunskaps- och 

planeringsunderlag så att de blir användarvänliga för länets kommuner och kan an-

vändas i befintliga processer. 

Många av Länsstyrelsens verksamhetsområden berörs av klimatförändringarna och 

att väga in klimatförändringarnas konsekvenser och beakta behovet av klimatan-

passning i all verksamhet ingår därför i uppdraget. 

En stor del av arbetet med att anpassa vårt samhälle efter de nya förutsättningar 

som klimatförändringen medför, hanteras inom den fysiska planeringen. Länssty-

relsen granskar kommunernas planer enligt Plan- och Bygglagen och bevakar att 

effekterna av klimatförändringarna hanteras i planerna. För att stödja kommunerna 

genomförs samråd och förmedling av kunskap och underlag kontinuerligt. 

På klimatanpassningsportalen beskrivs länsstyrelsernas uppdrag och roll tillsam-

mans med länkar till mer information.  

Övergripande mål 
Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett 

samhälle som står robust inför klimatförändringar”. 

Vad detta konkret innebär behöver vidare analyseras och övervägningar behöver 

göras i samband med vidtagande av klimatanpassningsåtgärder där många olika in-

tressen ska vägas samman. I vissa fall kommer det att handla om vilken risknivå vi 

är beredda att acceptera. 

Handlingsplanens syfte 
Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning har tre syften:  

 Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för vad Länsstyrelsen 

och kommunerna i länet behöver arbeta med för att klimatanpassa Västra Göta-

lands län och bidrar därmed till det övergripande målet om ett samhälle som 

står robust inför klimatförändringar. 

 

 Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar Länsstyrelsens övergripande in-

riktning, samt de åtgärder som Länsstyrelsen och kommunerna i länet behöver 

arbeta med. 

 

 Internt inom Länsstyrelsen utgör handlingsplanen styrdokument för Länsstyrel-

sens arbete enligt uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpass-

ningen till ett förändrat klimat. Handlingsplanen utgör därmed också grund för 

den länsstyrelseinterna fördelningen av klimatanpassningsmedel till Länssty-

relsens arbete med klimatanpassningsuppdraget. 

Målgrupp 
Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till 

tjänstemän och politiker i länets kommuner.  

Andra intresserade kan använda handlingsplanen för att få en bild av länets utsatt-

het för klimatförändringar, vilka åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med, samt re-

kommendationer till länets kommuner. 
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Tidsperspektiv 

Vi kan överblicka till år 2100 

Handlingsplanen utgår från de konsekvenser och behov av klimatanpassning som 

vi kan se idag och förvänta oss fram till år 2100. Det är också detta tidsspann som 

klimatanalysen för länet täcker. Klimatförändringarna och medföljande konsekven-

ser kommer dock att fortsätta uppträda även efter år 2100. Detta ställer krav på 

flexibilitet i de långsiktiga investeringar för klimatanpassning som vi vidtar för att 

möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Vilka konsekvenser vi 

drabbas av på lång sikt beror dels på hur mycket och hur snabbt de globala utsläp-

pen av klimatpåverkande växthusgaser minskar, dels på hur väl vi lyckas med att 

anpassa samhället till nya förutsättningar.  

Plan för perioden 2018-2020 

Handlingsplanen gäller för år 2018-2020. De åtgärder som Länsstyrelsen anger på 

regional nivå planerar vi att genomföra under denna treårsperiod. Därefter kommer 

planen att revideras. Gällande rekommenderade åtgärder på kommunal nivå ska lis-

tan över lämpliga åtgärder ses i ett längre tidsperspektiv. Varje kommun ansvarar 

för att prioritera utifrån sina förutsättningar. Detta beskrivs närmare i kapitlet om 

rekommenderade åtgärder på kommunal nivå. 

Handlingsplanens omfattning och avgränsning 
Handlingsplanen innehåller åtgärder i två olika kategorier: 

 Åtgärder som Länsstyrelsen planerar att arbeta med under 2018-2020 inom 

uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett föränd-

rat klimat. 

 Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets kommuner 

till de pågående och framtida klimatförändringarna. 

Åtgärder som skulle behöva genomföras av andra centrala myndigheter, organisat-

ioner eller enskilda tas inte upp i den här handlingsplanen. 

Relaterade planer och program  
Klimatanpassning relaterar till och är också en del av flera andra planer och pro-

gram som Länsstyrelsen är ansvarig för. Främst gäller detta: 

 Regionalt åtgärdsprogram miljömål  

 Riskhanteringsplaner enligt översvämningsdirektivet 

 Vattenmyndigheten Västerhavets Förvaltningsplan 2016-2021 

 Regional vattenförsörjningsplan 

 Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

 Regional risk- och sårbarhetsanalys 
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Finansiering 
De åtgärder som Länsstyrelsen är ansvarig för finansieras dels genom de klimatan-

passningsmedel som Länsstyrelsen får via anslag 1:10 Klimatanpassning inom ut-

giftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och dels via de anslag som finansierar 

övriga uppdrag. Prioritering av användning av klimatanpassningsmedel görs i sam-

band med Länsstyrelsens årliga verksamhetsplaneringsprocess. 

För kommunerna finns när den här planen skrivs, inte några medel avsatta specifikt 

för klimatanpassningsinsatser. Vissa åtgärder kan med fördel och utan större mer-

kostnader integreras med annat arbete, medan andra åtgärder är kostsamma att ge-

nomföra. Kostnads-/nyttoanalyser bör användas för större åtgärder. Klimatanpass-

ningsåtgärder som innebär en kostnad vid genomförandet kan innebära besparingar 

och minskade kostnader i framtiden. På Klimatanpassningsportalen finns informat-

ion om möjligheter till finansiering av klimatanpassningsåtgärder.4  

Många åtgärder som bidrar till anpassningen till ett förändrat klimat ger också 

andra positiva effekter för människor och miljö. På Länsstyrelsens webbsidor finns 

information om stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen. 

Handlingsplanens relation till tidigare rapporter 
Den här handlingsplanen ersätter Regional handlingsplan för klimatanpassning – 

Västra Götalands län (rapport nummer 2014:40). Vi har i utarbetandet utgått från 

handlingsplanen från 2014 och formuleringar kring till exempel mål och syfte, 

samt rekommenderade åtgärder på kommunal nivå bygger på den förra handlings-

planen.  

Beslutet att ta fram en ny regional handlingsplan för klimatanpassning fattades i 

och med den uppföljning av den gamla handlingsplanen som gjordes under 2016. I 

uppföljningen konstaterades att det fanns ett behov av att revidera handlingsplanen 

på grund av flera orsaker: 

 Ett flertal åtgärder har nu genomförts. 

 Ett flertal åtgärdsformuleringar bedömdes inte fungera i praktiken, utan be-

hövde ses över. 

 Nya behov av åtgärder har identifierats. 

 Den gamla handlingsplanen uppfyllde inte syftet att vara vägledande för lä-

nets kommuner. 

 En ny handlingsplan ger möjlighet att tydliggöra och kommunicera Läns-

styrelsens övergripande inriktning och planerade/rekommenderade åtgär-

der. 

Handlingsplanen bygger också på genomfört och pågående arbete inom uppdraget 

att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.  

I en separat bilaga finns en tabell som beskriver relationen mellan åtgärderna i rap-

port 2014:40 och den här handlingsplanen. 

                                                      

4 Även EEA har skrivit en rapport om finansieringsalternativ: Financing urban adaptation to 

climate change 
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Arbetsprocess  
Handlingsplanen har tagits fram med utgångspunkt i den förra regionala handlings-

planen för klimatanpassning (rapport nummer 2014:40), samt uppföljningen av 

denna (rapport nummer 2016:56). 

Handlingsplanen har tagits fram av Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp under 

ledning av klimatanpassningssamordnaren.  

Handlingsplanen har skickats på remiss till alla länets kommuner och internt inom 

Länsstyrelsen. 

En kommunreferensgrupp har deltagit i arbetet genom två dialogmöten, där refe-

rensgruppen genom dialog framfört synpunkter på utkastet till handlingsplan vid 

två tillfällen – innan utskick av remissversionen och efter att handlingsplanen juste-

rats utifrån inkomna synpunkter på remissversionen. 

Handlingsplanen har beslutats av….. 

Denna text uppdateras och fylls på till slutversionen. 
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Effekter av klimatförändringarna 

Framtidsklimat i Västra Götalands län 
Hur klimatet i Västra Götalands län utvecklas beror på hur framgångsrikt det glo-

bala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser blir. Även om vi lyckas att 

stoppa utsläppen av växthusgaser kommer vi fortfarande att få en förändring av kli-

matet som vi måste anpassa oss till. 

 

SMHI har sammanställt en klimatanalys för Västra Götalands län som beskriver 

dagens och framtidens klimat i Västra Götaland baserat på observationer och be-

räkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respek-

tive höga utsläpp (RCP8.5). 

 

I klimatanalysen finns geografiskt detaljerade klimatdata och hydrologiska model-

leringar. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, det vill säga medelvär-

den, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden. 

Långsiktiga trender och enstaka år 

De beskrivningar som finns i klimatanalysen baseras på medelförhållanden. Det är 

viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida 

klimat. 

 

Översvämning 
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Generellt kommer Västra Götalands län att få ett blötare klimat med mer nederbörd 

och ökande översvämningsrisker. De västra delarna av länet är mest nederbördsrika 

i dagens klimat och kommer enligt klimatscenarierna att få ännu mer nederbörd i 

framtiden. Risken för skyfall ökar också i och med klimatförändringen. Skyfall kan 

inträffa var som helst i länet. För kusten innebär stigande havsnivåer ökade över-

svämningsrisker. De olika typerna av översvämningsrisker för länet beskrivs när-

mare i nedan avsnitt. 

Stigande havsnivåer 

Stigande havsnivåer är den största utmaningen som klimatförändringen för med sig 

för länets kust. I nuläget utgår de flesta klimatanalyser från en global havsnivåhöj-

ning på cirka 1 meter fram till år 2100. Det senaste århundradet har vattenståndet i 

havet höjts i en takt som nästan har fördubblats under de senaste 20 åren. Under pe-

rioden 1991-2003 har havsytan globalt i medeltal stigit drygt 3 mm/år. Haven kom-

mer även att fortsätta stiga efter år 2100.  

Globalt sett är de viktigaste faktorerna som orsakar höjningen den termiska expans-

ionen (havets utvidgning vid uppvärmning), samt bidrag från smältande glaciärer 

och de stora landisarna på Grönland och Antarktis. Det finns också stora lokala 

skillnader, som beror på ändrade salthaltsförhållanden, samt ändringar i det lokala 

vindklimatet. Landhöjningen motverkar till viss del havsnivåhöjningen. Höjningen 

av havsnivån får också genomslag på de mest extrema vattennivåerna i samband 

med stormar.  

 

Stigande havsnivåer drabbar länets kustkommuner och påverkar befintlig bebyg-

gelse och infrastruktur, verksamheter och värdefulla kultur- och naturmiljöer. 

Havsnivåhöjningen innebär en stor utmaning, både gällande att skydda befintliga 

värden och att planera för ny bebyggelse på ett sätt som inte skapar ytterligare ris-

ker och sårbarheter. I flera städer möter havet ett vattendrag, vilket skapar en kom-

bination av översvämningsrisker när vattendraget och havet samverkar. 

För översvämningsrisker är det framförallt de kortvariga variationerna som är vik-

tiga, och dessa drivs av storskaliga lågtryck och högtryck. Längs den svenska väst-

kusten är det framförallt det storskaliga lufttrycket och vindarna på Nordsjön och i 

Skagerrak-Kattegatt som påverkar vattenståndet. Tidvattnet har också betydelse, 
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särskilt då det sammanfaller med stormflod, det vill säga högt vattenstånd till följd 

av kraftiga vindar. Extrema havsvattenstånd är relativt kortvariga. Den extrema ni-

vån varar vanligen i några timmar, och hur hög den extrema situationen blir utifrån 

en given vädersituation beror även på utgångsläget. En kraftig storm behöver inte 

medföra kritiska nivåer om vattenytan inledningsvis ligger lågt. 

Det kan också i till exempel vikar och sund uppstå lokal snedställning av vatteny-

tan. Vattenståndet i till exempel en vik kan därmed bli högre än vattenståndet vid 

öppna kusten. Detta brukar kallas vinduppstuvning och beror på bland annat vind 

och djupförhållandena längs botten. 

Havsnivåhöjningen medför olika utmaningar för länets kustkommuner:  

 Den långsamma kontinuerliga höjningen av havsvattenståndet. 

 De kortvariga extrema havsvattenstånden som uppstår i olika vädersituat-

ioner.  

 Det högre medelvattenstånd som havsnivåhöljningen skapar, ökar också 

nivåerna för de extrema vattenstånden. 

Översvämningsrisk runt Vänern 

Översvämningsriskerna runt Vänern är en av de stora utmaningarna för länet, både 

i dagens och i framtidens klimat. Vänern är Europas tredje största sjö och har en 

200 mil lång strandlinje där det bland annat finns 11 städer, stora åkerarealer och 

många mil väg och järnväg.5  

Redan i dagens klimat är översvämningsrisken vid Vänern stor. I ett framtida kli-

mat väntas en omfördelning av tillrinningen till Vänern ske under året. När tempe-

raturen ökar blir inte snötäcket lika stort och vårfloden blir mindre tydlig. Dessu-

tom beräknas nederbörden under vintern att öka och avdunstningen sommartid bli 

större. Dessa faktorer gör att tillrinningen till Vänern beräknas öka vintertid och 

minska under vår och sommar. 

Vänerns stora volym gör att den fylls på sakta, men den tappas även av långsamt 

vilket beror på att sjöns utflöde i Göta älv i normalfall är begränsad. En översväm-

ning i Vänern kommer därför att pågå länge. Lokala vindeffekter kan dessutom 

höja vattenytan flera decimeter på några timmar. 

Vid ett värsta översvämningsscenario kommer mycket stora skador att ske på 

byggnader, vägar, åkrar och skog. Vattnet från Vänern tappas ner genom Götaälv-

dalen som är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden och risken för skred och 

erosion ökar när vattenflödet i älven ökar. Älvstränderna är dessutom översväm-

ningskänsliga vid höga flöden och höga vattennivåer i havet. Detta gör att man inte 

kan öka tappningen mer än till en viss gräns när vattennivån i Vänern stiger.6 

                                                      

5 SMHI gör en kunskapssammanställning för Vänern. Kunskapssammanställningen beräk-

nas bli färdig i slutet av 2017. 
6 Källor: SMHI (web 2015) och Karlstads Universitet (2013) 
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Bild nr X. Översvämningarna kring Vänern 2000-2001. Bild från Vänersborg. Fotograf? 

 

Förändrade nederbördsmönster påverkar flöden och översvämningsrisker i sjöar och 
vattendrag 

Enligt klimatscenarierna kommer nederbörden totalt sett att öka över året. Störst 

nederbördsökning beräknas ske vintertid. Framförallt de västra delarna av länet 

kommer att få ökade nederbördsmängder på grund av klimatförändringarna.  

Ändrade nederbördsförhållanden leder i sin tur till att tillrinningen av vatten till 

vattendragen förändras. Vattendragen kommer dock att påverkas olika mycket. 

Tillringen ökar totalt sett över året, vilket generellt leder till högre flöden i vatten-

dragen. Störst ökning beräknas ske vintertid.  

 

Klimatscenarierna visar också på högre vinterflöden och vårflödestopparna har för-

svunnit. Detta beror på ökad nederbörd under vintern och att denna kommer som 

regn istället för snö. Scenarierna visar även på en längre säsong med lägre flöden 

under sommaren. Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden. Detta 

hänger samman med högre temperaturer och en längre vegetationsperiod. 

 

Detta innebär en generell ökning av översvämningsriskerna i länets sjöar och vat-

tendrag, framför allt under vinterhalvåret. Klimatscenarierna visar också på ökad 

förekomst av stora regnmängder, vilken kan leda till översvämningar. Däremot för-

väntas översvämningar på grund av snösmältning och vårflod att minska i framti-

den. De västra, framför allt sydvästra delarna av länet beräknas få den största ök-

ningen av nederbörd och medföljande översvämningsrisker. 
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Bild X: Förändring av antal dagar med mer än 10 mm nederbörd på ett dygn jämfört med 
referensperioden 1961-1990, RCP 8.5 för perioderna 1991-2013, 2021-2050 och 2069-
2098. Under referensperioden uppmättes mer än 10 mm nederbörd på ett dygn i genom-
snitt 21 gånger på ett år. Indexet är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som 
kan leda till översvämningar. 

Skyfall 

Den kraftiga nederbörden ökar också och vi kan förvänta oss fler och kraftigare 

skyfall i framtiden. Skyfall kan inträffa var som helst i länet. 

 

I tätorter med mycket hårdgjorda ytor kan skyfall få mycket omfattande konse-

kvenser i form av till exempel översvämmade gator, vägar och byggnader och pro-

blem med kommunalteknisk försörjning som el, dricksvatten och avlopp. Även på 

landsbygden kan skyfall få allvarliga konsekvenser för till exempel jordbruket då 

skördarna kan sättas under vatten och ruttna bort.  

 

 

 
Figur X: Maximal dygnsnederbörd. Indexet är ett mått på årets största dygnsnederbörd och 
risken för skyfall. Kartorna visar observerat 1991-2013, samt beräknat utifrån RCP 8.5 för 
2021-2050 och 2069-2098. 

Ras och skred 
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Göta älvdalen  

Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden. Skredriskerna är 

stora redan idag och beräknas öka i ett förändrat klimat på grund av högre flöden i 

älven.7 En orsak till att Göta älvdalen är så utsatt för skred är dess geologiska histo-

ria med mäktiga lerlager som avsatts i olika marina miljöer. Älvdalen har också i 

hög grad påverkats av mänskliga aktiviteter som också kan påverka skredkänslig-

heten. Utmed älven finns mycket bebyggelse, industrier, transportinfrastruktur, kul-

turarv och naturmiljöer, vilka skulle drabbas av stora konsekvenser vid ett större 

skred. Delar av älvdalen är också mycket förorenade och ett allvarligt skred i områ-

det skulle få betydande och långvariga konsekvenser, bland annat för vattenförsörj-

ningen i Göteborgsområdet. För kommunerna utmed älven är översvämnings- och 

skredriskerna en stor utmaning att arbeta med både i dagens och i framtidens kli-

mat. 

Riskerna för skred i området har en nära koppling till regleringen av Vänern. Med 

nuvarande vattendom kan risken för omfattande översvämning i Vänern enbart 

hanteras genom att i förebyggande syfte hålla nivån på en relativt låg och stabil 

nivå, då en större tappning skulle öka risken för skred utmed älven.  

Skredrisker i resten av länet 

Det finns även skredrisker på ett flertal andra platser i länet, till exempel utmed Sä-

veån och Viskan och längs kusten. Statens Geotekniska Instituts skreddatabas ger 

en bra överblick över inträffade skred, ras och övriga jordrörelser. 

 

Bild X: skärmdump från skreddatabasen 2017-02-21 

 

                                                      

7 Läs mer i Göta älvutredningen som Statens Geotekniska Institut (SGI) genomfört. 
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Värme 

 

Klimatförändringarna innebär att vi kommer att få ett varmare klimat i länet. Me-

deltemperaturen vid slutet av seklet beräknas vara 3-5 grader högre än under refe-

rensperioden 1961-1990. Temperaturökningen är jämt fördelad över länet och det 

finns inga tydliga regionala variationer. Vegetationsperioden ökar med 40-90 dagar 

och antalet varma dagar blir fler. Det varmare klimatet medför en ökad risk för vär-

meböljor.  

 

Figur X: Årsmedeltemperatur. Kartorna visar observerat 1991-2013, samt beräknat 2021-
2050 och 2069-2098 enligt RCP 8.5. 

Värmebölja 

Pågående och framtida klimatförändringar medför stigande temperaturer. I framti-

den kommer högsta dygnstemperaturen och antalet värmeböljor att öka i Västra 

Götalands län jämfört med dagens klimat. Värmeböljorna beräknas också att pågå 

under längre perioder. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 18 dagar i följd med 

dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet. De delar av länet som be-

räknas få en något större ökning av antalet dagar med höga dygnsmedeltemperatu-

rer är kusten och området mellan Vänern och Vättern.  

 

Figur X: Antal dagar med dygnsmedeltemperatur över 20ºC. Kartorna visar observerat 
1991-2013, samt beräknat 2021-2050 och 2069-2098 enligt RCP 8.5. 

En värmebölja kan medföra stora risker för människors hälsa, särskilt bland sårbara 

grupper såsom äldre och sjuka. Senare års forskning har påvisat att varma perioder 

leder till ökad dödlighet även i Sverige. En värmebölja medför påfrestningar på 
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samhällsviktiga verksamheter som kan drabbas av exempelvis elavbrott och stör-

ningar i transportinfrastrukturen. Även naturen påverkas negativt av en värmebölja, 

vilket kan innebära problem för bland annat skogs- och jordbruk, djurhållning och 

dricksvattenförsörjning. De utmaningar som en värmebölja medför ställer krav på 

samhällets förmåga att hantera värmeböljans effekter, både i förebyggande syfte 

och i en krissituation.8 

En viktig faktor är den så kallade värmeöeffekten i storstäder. Hur människor bor 

och möjligheten till att finna svalka i staden i form av parker, öppna vattenytor och 

träd som ger skugga, samt allmänt tillgängliga luftkonditionerade inomhusmiljöer 

är viktiga förhållanden för värmeböljors effekter. 

Torka och brandrisk 

 

Trots den övergripande trenden med ett blötare klimat i länet, kan klimatföränd-

ringarna också medföra ökad risk för torka och medföljande brandrisk. Klimatsce-

narierna visar på att antalet dagar med låg markfuktighet och lågvatten förväntas 

öka, framför allt i länets östra delar och området mellan Vänern och Vättern. 

Långvariga perioder med liten eller ingen nederbörd medför att växtligheten häm-

mas, vilket påverkar jordbrukets skördar och skogstillväxten. Torka medför låg vat-

tenföring till vattendragen och låga vattenstånd i sjöarna. Konsekvenserna förvärras 

                                                      

8 Läs mer om värmebölja i Länsstyrelsens rapport Värmebölja i Västra Götalands län – en 

förstudie inom Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete (rapport nummer 2016:42) 
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om temperaturen samtidigt är hög, eftersom avdunstningen då är stor. Minskad vat-

tentillgång beror dels på förändrade nederbördsmönster och dels på att växter kom-

mer att förbruka mer, eftersom vegetationsperioden förlängs i ett varmare klimat.  

Långa perioder utan nederbörd ger också låga grundvattennivåer. När det regnar 

mindre än normalt fylls inte markvatten, sjöar eller vattendrag på som det brukar. 

Om det är växtsäsong kommer växterna suga åt sig det vatten som finns i marken 

och inget rinner vidare ned till grundvattnet. I södra Sverige styrs vattenföringen av 

avdunstningens variation och magasineringen i mark- och grundvatten, vilket ger 

lägst vattenföring under sommaren, när vattenbehovet är som störst. Torrperioder 

kan därför leda till vattenbrist och konkurrens mellan olika vattenanvändning jord-

bruk, skogsbruk, dricksvattenproduktion, vattenkraft och för industrier med vatten-

behov. 

Till följd av långvarig torka inträffar också många bränder i skog och mark. Risken 

för skogs- och vegetationsbrand varierar regionalt. Förekomst av torka påverkar 

brandrisken, samtidigt som skillnader i vegetationen gör att bränder som startar be-

ter sig på olika sätt. Den framtida säsongen med brandrisk kommer att förändras 

mest i de områden som i dagens klimat är mest utsatta för brandrisk. För Västra 

Götalands län beräknas brandrisksäsongen öka med 30-40 dagar mot slutet av sek-

let. 9 

 

 

Figur X: Antal dagar med låg markfuktighet. Kartorna visar beräkningar för 1991-2013, 
2021-2050 och 2069-2098 enligt RCP 8.5. 

Storm 
Klimatscenarier ger inga tydliga svar på hur vinden kan komma att förändras i ett 

framtida klimat. Men liksom i dagens klimat kommer det att finnas mer eller 

mindre stormrika år eller årtionden. Däremot så kan stormar i framtiden få allvarli-

gare konsekvenser. Mildare och blötare vintrar förväntas bli vanligare i ett framtida 

klimat och förekomsten av tjäle i marken beräknas minska. Därmed kan risken för 

stormskador öka oavsett förändringar i vindklimatet. Den stigande havsnivån gör 

också att extremvattenstånden som kan uppstå i samband med storm beräknas bli 

högre i framtiden.  

 

 

                                                      

9 MSB har tagit fram en rapport om Framtida perioder med hög risk för skogsbrand: ana-

lyser av klimatscenarier (publikationsnummer MSB535)   
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 Hot mot den biologiska mångfalden 

 

 

Försvagade ekosystem 

Klimatförändringarna har pekats ut som ett av de allvarligaste hoten mot biologisk 

mångfald.  För en fungerande biologisk mångfald kan man enkelt uttryckt säga att 

det behövs en variationsrikedom i naturen där landskapet rymmer många olika eko-

system som vart och ett hyser en mångfald av växt- och djurarter och där varje art 

finns i tillräckligt stort antal för att hysa en genetisk variation. Vi har redan idag en 

pågående förlust av biologisk mångfald med försvagade ekosystem som ligger på 

för långt avstånd från varandra. En stor mängd arter finns på den svenska röd-listan 

vilket innebär att de klassificeras som sårbara eller riskerar att försvinna ur det 

svenska växt- och djurlivet.  Klimatförändringarna leder till ytterligare hot mot re-

dan sårbara arter. Stigande temperatur och förändrade nederbördsförhållanden in-

nebär stora påfrestningar för många arter. Vid snabba förändringar hinner arter inte 

anpassa sig. Konkurrenssvaga arter som är beroende av en speciell naturtyp är mer 

känsliga för förändringar och riskerar att slås ut medan generalister breder ut sig 

och ökar i antal, vilket leder till mer artfattiga eller ensartade naturtyper. Små po-

pulationer med begränsad genuppsättning har begränsad återhämtningsförmåga el-

ler resiliens när de utsätts för snabba förändringar. 

Den gröna infrastrukturen 

Många naturområden med fungerande ekosystem ligger idag på för långt avstånd 

från varandra vilket leder till att arter har svårt att kunna sprida sig till nya områden 

när förutsättningarna förändras. Det behöver finnas spridningsvägar för arter och 

bättre biologiska kvaliteter i landskapet. En fungerande grön infrastruktur på land-

skapsnivå kan bli avgörande för om vi ska klara att säkerställa vissa livsmiljöers 

och arters överlevnad i ett förändrat klimat.  

Förändrad mark- och vattenanvändning 

Med stigande temperatur kommer vegetationsperioden i vår del av landet att vara 

ett par månader längre än idag. Det gagnar jordbruket och ger en högre tillväxt i 

skogen och kommer i sin tur att leda en intensifiering av jord- och skogsbruk med 
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odling av andra grödor och plantering av andra trädslag med mer sydlig utbred-

ning. En förändrad mark- och vattenanvändning  påverkar ekosystemen och ställer 

höga krav på planering och skötsel av en fungerande grön infrastruktur. 

Invasiva främmande arter 

Många för Sverige främmande arter skapar problem för både naturen och männi-

skan och kallas då för invasiva främmande arter. Flera av dem gynnas av ett var-

mare och fuktigare klimat med en snabbare utbredning till följd. De har oftast inga 

naturliga fiender i våra ekosystem vilket gör att de slår ut andra arter och ekosy-

stem med en minskad biologisk mångfald till följd. Spansk skogssnigel, parkslide, 

sjögull, lupin och jättebalsamin är några av dessa invasiva arter som gynnas av kli-

matförändringarna.  En tidig bekämpning ökar möjligheterna att begränsa utbred-

ningen. 

Ökad igenväxning 

En ökad temperatur och förlängd  vegetationsperiod ökar också igenväxningen. Det 

är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i ett förändrat klimat och kommer 

att påverka hävdberoende äng- och hagmarker men även våtmarker och skogar. Det 

ställer krav på tillräckligt antal betesdjur men också ökat skötselbehov i naturreser-

vat och andra naturområden.  

Naturens arter hamnar i otakt 

När värmen kommer tidigare på våren  kan samspelet mellan växter och djur störas 

av att olika arter svarar olika på uppvärmning eller av att temperaturen stiger me-

dan ljustillgången inte ändras. Växter och dess pollinerare hamnar i obalans. Gro-

dyngel kan utvecklas snabbt i värmen men det finns kanske inget för dem att äta. 

Smittsamma sjukdomar 

Klimatförändringarna förväntas öka problemen med smittsamma sjukdomar både 

för tamdjur och vilda djur. Det gäller både nya sjukdomar och förändrade sprid-

ningsmönster av befintliga sjukdomar. Vi har redan idag ett antal svamp- och in-

sektsanknutna trädsjukdomar som slår hårt mot våra inhemska trädslag med för-

ändrade och försvagade ekosystem som följd och antalet skadegörare kommer san-

nolikt att öka. 

Stigande havsnivåer 

Havets strandnära grundområden och havsstrandängarna längs kusten är biologiskt 

mycket rika miljöer. Många av dem ligger inom naturreservat, nationalparker eller 

Natura 2000-områden och här lever en stor variation växter och djur i samverkande 

ekosystem. Vid en höjning av havsnivån med en meter kommer 85 % av strandäng-

arna att ligga under vatten. Det innebär att grundområden och strandängarna måste 

förflytta sig inåt land när havsnivån stiger. 

Vänern 

Vänern är Europas tredje största sjö med en naturligt stor vattenståndsvariation. 

Den har norra Europas största sötvattenskärgård och ett stort antal rödlistade arter 

däribland många kolonihäckande sjöfåglar. I Vänern med omgivande stränder finns  

nationalparken Djurö, många naturreservat och ett tjugotal Natura 2000-områden. 

Regleringen av Vänern samt den på senare år mycket begränsade vattenståndsvari-

ationerna påverkar livsmiljöer för växter och djur negativt och idag sker en snabb 
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igenväxning av Vänerns stränder. Sandstränder, fågelskär och grunda vikar växer 

igen. Det låga vattenståndet leder till att översvämningsområden minskar i utbred-

ning och därigenom försämras fiskens möjlighet till föryngring i grunda vikar. Det 

påverkar indirekt Vänerns ekosystem med risk för försämrad vattenkvalitet till 

följd. Den snabba igenväxningen leder till svårigheter att leva upp till internation-

ella åtaganden för Vänern att garantera god bevarandestatus för Natura 2000-områ-

den.  

Svårt att förutse förändringar 

Ekosystem svarar ibland långsamt på förändringar och det kan även vara svårt att 

förutse förändringarna och konsekvenserna av dem. Samverkan mellan direkt och 

indirekt påverkan är komplex. Sammantaget kommer klimatförändringarna dock 

att leda till försvagade ekosystem samtidigt som behovet av fungerande ekosystem 

ökar. 

Transnationella risker 
De konsekvenser som klimatförändringen får i andra delar av världen, kommer att 

påverka också Västra Götalands län.10 Detta gäller till exempel frågor som livsme-

delsförsörjning, produktion och transporter av kritiska produkter, IT-störningar på 

grund av störningar i datalagring, social oro och väpnade konflikter där påfrest-

ningar orsakade av klimatförändringarna kan förvärra existerande hot och konflik-

ter, förlust av biologisk mångfald, smittspridning och säkerhetspolitiska frågor.  

Sammanfattning av länets riskbild kopplat till klimatförändringen 
Vattendrag och sjöar i länet kommer att få ökade översvämningsrisker. Länets östra 

delar och området mellan Vänern och Vättern kan också få problem relaterade till 

torka. Skyfall och värmeböljor utgör en viktig del av riskbilden som alla kommu-

ner behöver förbereda sig för att kunna hantera. Klimatförändringarna kommer att 

leda till ytterligare hot mot en redan idag begränsad biologisk mångfald.   

Tre stora utmaningar  

De största och tydligaste problemen som har identifierats på regional nivå för länet 

är: 

 Stigande havsnivåer  

 Översvämningsproblematiken vid Vänern  

 Skredriskerna i Göta älvdalen.  

Detta utgör stora utmaningar i dag vad gäller potentiella konsekvenser, vilka kom-

mer att förvärras på grund av klimatförändringarna. Dessa frågor innefattar också 

ett flertal svårigheter gällande hantering, framför allt kopplat till ansvarsfördelning 

och finansiering. 

  

                                                      

10 Se till exempel Nationell säkerhetsstrategi  
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Ny kunskap påverkar 
Det pågår hela tiden forskning för att bättre kunna beräkna och förstå  klimatför-

ändringarna och vilka effekter som kan uppstå. Detta gör att vi får ny kunskap och 

att beskrivningen av länets riskbild därmed behöver ses över. När den här hand-

lingsplanen sammanställs pågår ett antal projekt som kommer att ge oss ny kun-

skap att ta hänsyn till.  

 SMHI påbörjade 2016 ett projekt som syftar till att ta fram riktlinjer för be-

räkning av dimensionerande havsnivåer. Uppdraget ska vara klart 2018. 

 Boverket har fått ett uppdrag att ta fram en vägledning för hur bebyggelse i 

anslutning till havet bör utformas för att vara långsiktigt hållbar i förhål-

lande till globalt stigande havsnivåer. Uppdraget ska vara klart 2018. 

 SMHI påbörjade 2016 ett projekt som syftar till att ta fram riktlinjer för be-

räkning av dimensionerande nivåer i Vänern. Uppdraget ska vara klart 

2018. 

 MSB, SMHI och Boverket har ett antal uppdrag som ska ge stöd för att 

kunna hantera skyfall, både vad gäller beräkningar av flöden och hur ris-

kerna med skyfall ska hanteras. 
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Övergripande inriktning 
Den övergripande inriktningen sätter ramarna för Länsstyrelsens arbete med sam-

ordning av arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat. Syftet 

med den övergripande inriktningen är även att kommunicera Länsstyrelsens över-

gripande ståndpunkter vad gäller klimatanpassning på regional och kommunal nivå 

i länet. Den övergripande inriktningen utgör det ramverk som åtgärderna i hand-

lingsplanen bygger på. 

 

 

Nedan beskrivs de punkter som utgör den övergripande inriktningen för arbetet 

med anpassning till ett förändrat klimat. Varje punkt föregås av en kortare moti-

vering till inriktningen. 

  

273



Remissversion 2017-05-05 

28 

 

Integrera klimatanpassning i verksamheten 
Klimatförändringarna pågår redan idag och kommer att bli ännu tydligare framö-

ver. I princip all verksamhet påverkas på olika sätt och klimatförändringarnas ef-

fekter på kort och lång sikt bör därför ingå i planering och beslut. 

 

 Klimatanpassning bör ingå som en aspekt i alla verksamheter och kan 

med fördel integreras i andra planer, strategier och program.  

 En klimatanpassningsplan kan vara ett verktyg för att stödja det strate-

giska arbetet. 

 

Länsstyrelsen samordnar 

Länsstyrelsen har enligt Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion i upp-

gift att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat kli-

mat. Uppdraget har de senaste åren också återfunnits i regleringsbrevet till länssty-

relserna. 

 Länsstyrelsen ska samordna det regionala och lokala klimatanpassnings-

arbetet i länet. 

 

Västra Götaland är ett stort och varierande län och för att stödja klimatanpassning 

på kommunal nivå och lägga fokus på rätt insatser behövs ytterligare analyser för 

att ta fram mer specifikt underlag kring klimatförändringarnas påverkan på olika 

delar av länet. 

 

 Länsstyrelsen ska analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna 

och prioritera insatser utifrån utmaningar och geografiska områden.  

 

 

De verktyg som Länsstyrelsen har att tillgå i arbetet med att samordna klimatan-

passningsarbetet kan delas in i följande insatskategorier: riktlinjer, kunskaps- och 

planeringsunderlag, information, kommunikation och kompetensutveckling, samt 

ärendehandläggning. Länsstyrelsen stödjer mellankommunal och delregional sam-

verkan och arbete som berör hela eller delar av länet, men har inte i uppdrag att ta 

fram kommunspecifika underlag. 

 

 Länsstyrelsen ger rekommendationer, vägledning och stöd på regional11 

nivå, samt följer upp effekterna av arbetet. 

 

                                                      

11 Med regional nivå avses hela länet, alternativt en del av länet som avgränsas av till exem-

pel geografiska variationer eller en gemensam klimatrelaterad problematik. 
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De lokala förutsättningarna styr 
Alla kommuner i länet påverkas nu och i framtiden av klimatförändringarna och de 

effekter som följer. Vissa kommuner är dock mer utsatta för effekterna av klimat-

förändringarna än andra och riskbilden ser olika ut beroende på kommunens geo-

grafiska läge. Även förutsättningar som storlek och organisation varierar. Det finns 

stora utmaningar kring ansvarsfördelning, juridik och finansiering som ännu inte är 

lösta. Det är därför viktigt att varje kommun hittar det arbetssätt som fungerar bäst 

utifrån kommunens förutsättningar. 

 

 Alla kommuner behöver arbeta med klimatanpassning. 

 Alla kommuner behöver analysera hur kommunen kan komma att påver-

kas av klimatförändringarna och utifrån detta besluta om hur kommunen 

ska arbeta strategiskt med klimatanpassning. 

 

Mellankommunal och delregional samverkan är en förutsättning för att 
nå goda resultat 
Många mindre kommuner har inte resurser att själva driva ett aktivt arbete med kli-

matanpassning. Utmaningarna är ofta också gemensamma med grannkommunerna, 

till exempel utmed ett vattendrag eller inom ett avrinningsområde. Samverkan 

kring metodik för olika typer av analyser eller sammanställning av information ger 

underlag som kan användas gemensamt av flera kommuner. Länsstyrelsen och 

kommunerna behöver arbeta gemensamt med detta. 

 Många klimatanpassningsfrågor kan med fördel hanteras genom mellan-

kommunalt eller delregionalt samarbete. 

RCP 8.5 är ett möjligt framtidsscenario 
Länsstyrelsen har valt att i det regionala klimatanpassningsarbetet utgå ifrån att 

RCP 8.512 är ett möjligt framtidsscenario. RCP 8.5 är det scenario som närmast be-

skriver den utvecklingsbana världen följer idag. Utifrån försiktighetsprincipen13 är 

det därför viktigt att ha med i planeringen av klimatanpassningsåtgärder. 

Det finns ett globalt mål, som syftar till att begränsa ökningen av den globala me-

deltemperaturen till under 2°C jämfört med förindustriell nivå. Uppnås detta mål 

blir utvecklingen inte lika allvarlig som RCP 8.5 beskriver. Det finns dock en risk 

                                                      

12 RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsbalansen med det gemensamma namnet 

”representativa koncentrationsutvecklingsbanor” från engelskans ”Representative Concent-

ration Pathways (RCP)”. RCP:erna är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i 

W/m2 som uppnås år 2100. RCP-scenarier låg till grund för IPCC:s rapport 2013. 

Läs mer om RCP scenarierna i Framtidsklimat i Västra Götalands län. 
13 För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet 

med deras förmåga. Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på 

fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffek-

tiva åtgärder för att förhindra miljöförsämring  (Riodeklarationen om miljö och utveckling 

från 1992, princip 15). Detta stämmer också överens med hänsynsreglerna i Miljöbalken 

(2:3). 
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att målet inte uppnås. Vi behöver därför ha med i planeringen att vi kan behöva an-

passa oss efter ett allvarligare scenario. Handlingsplanen är ett verktyg för att vi 

ska kunna anpassa oss till kommande klimatförändringar. Anpassningsarbetet sker 

parallellt med arbetet att jobba för att nå tvågradersmålet. 

Många klimatanpassningsåtgärder kan vidtas utan att utgå ifrån ett specifikt scena-

rio, men när det handlar om att sätta till exempel planeringsnivåer, gör osäkerhet-

erna att Länsstyrelsen valt att utgå från försiktighetsprincipen och lägga nivåerna 

utifrån att även det värsta scenariot i SMHIs klimatanalys för länet kan inträffa.  

Från länets klimatanalys kan utläsas att val av scenario spelar liten roll fram till 

mitten av seklet, då resultaten inte skiljer sig särskilt mycket åt.  

 För åtgärder som innebär investeringar och val med en tidshorisont efter 

mitten av seklet, kommer Länsstyrelsen att utgå från RCP 8.5 som ett 

möjligt framtidsscenario. Länsstyrelsen rekommenderar länets kommu-

ner att följa samma inriktning. 

 

Ta hänsyn till osäkerheter och fatta robusta beslut 
En av de stora utmaningarna med att arbeta med klimatanpassning är att hantera att 

det finns så mycket osäkerheter kring hur klimatet kommer att utvecklas och vilka 

effekter det kommer att få. Det gäller därför att hitta strategier för att fatta beslut 

som leder till bra resultat trots osäkerheter. Det pågår forskning kopplat till områ-

det ”robust beslutsfattande”. 

Robust beslutsfattande14 handlar om att hitta strategier som leder till acceptabla re-

sultat oavsett vad som händer. Robust beslutsfattande är lämpligt för beslutssituat-

ioner med stora osäkerheter, långa tidshorisonter och potentiellt irreversibla konse-

kvenser. Beslut kopplade till klimatanpassning faller in i denna kategori och det är 

därför lämpligt att beslut kopplade till klimatanpassning hanteras på det sätt som 

rekommenderas utifrån pågående forskning inom området. Länsstyrelsen i Gävle-

borgs projekt när detta är färdigt – fyll på. 

 Ta hänsyn till osäkerheter och fatta robusta beslut genom att: 

o Utgå från osäkerheterna och anpassa beslutsprocesserna och me-

toderna till att hantera dessa. 

o Börja med den specifika beslutssituationen och undersök konse-

kvenserna av olika alternativ. 

o Försök hitta robusta lösningar som fungerar bra över en stor 

mängd osäkra utfall.15  

 

  

                                                      

14. Läs mer om pågående forskning på KTHs webbsidor. 
15 Dessa tre punktsatser är hämtade från rapporten ”Principer för robusta beslut inför osäkra 

klimatförändringar av Per Wikman Svahn som går att ladda hem via KTHs webbsidor. 
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Ekosystembaserad klimatanpassning 
Ekosystemtjänster är enkelt uttryckt den mångfald av tjänster och funktioner som 

olika ekosystem och dess arter tillhandahåller människan. En fungerande biologisk 

mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster. En ekosystembase-

rad klimatanpassning utgår från att ekosystemtjänster kan bidra till att anpassa 

samhället till klimatförändringarna och dämpa negativ påverkan.  

Det är i många fall kostnadseffektivt att arbeta med ekosystembaserad klimatan-

passning genom att flera fördelar kan uppnås. Till exempel kan en klimatanpass-

ningsåtgärd samtidigt stärka biologisk mångfald och gynna olika ekosystemtjäns-

ter. 

Ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder bör användas där det är möjligt, 

men även tekniska lösningar kommer att behövas. Varje samhälle behöver utifrån 

sina plats- och situationsspecifika förutsättningar en kombination av åtgärder. 

 Inventera och använd i så hög grad som möjligt ekosystemtjänster för 

klimatanpassning. 

 

Gör nödvändigheten till en möjlighet 
Vi måste arbeta med klimatanpassning men vi måste också lösa ett antal andra pro-

blem i samhället, till exempel buller, föroreningar, näringsläckage, stress och 

ohälsa. Mångfunktionella lösningar kan lösa flera olika problem samtidigt.  

Exempel på mångfunktionella lösningar är restaurering av våtmarker och 

svämplan, bevara och främja förekomsten av stora träd, grönområden och parker i 

tätorter och gröna tak.  

 Gör nödvändigheten till en möjlighet genom att använda mång-

funktionella lösningar. 

 Alternativt: 

 Smarta åtgärder leder till mångfunktionella lösningar. 

 

Restaurering av våtmarker och svämplan minskar flödesintensiteten nedströms vid skyfall 

och minskar därmed risken för översvämningar och erosion. Våtmarker reducerar kväve 

och fosfor samtidigt som de är vattenhållande vid torka. Våtmarker kan fungera som rekre-

ationsområden samtidigt som ett inslag av öppet vatten och översvämningsängar ger en va-

riation av livsmiljöer och biotoper som stärker förutsättningarna för en biologisk mångfald. 

Stora träd ger skugga och avdunstning till skydd för värmebölja och skyfall samtidigt som 

de är boendemiljö för ett stort antal olika växter och djur. Träd och annan vegetation renar 

även stadsluften och begränsar upplevelsen av buller.  

Grönområden och parker kan fungera som naturliga översvämningsytor vid skyfall om de 

lokaliseras till låglänta områden. Vid god planläggning kan de även rymma ett antal olika 

livsmiljöer för växter och djur, samtidigt som närhet till natur minskar stress och bidrar till 

människors hälsa och välmående. 

Gröna tak kan förbättra den vattenhållande förmågan och därmed begränsa översvämningar 

vid skyfall och minska kostnader för anläggning av dagvattenbrunnar. Med rätt val av arter 

på taket kan även den gröna infrastrukturen stärkas i en tät stadsmiljö.  
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Länsstyrelsens åtgärder 
I det här kapitlet beskriver vi de åtgärder som Länsstyrelsen avser att arbeta med 

under 2018-2020, vilket är planens genomförandetid. 

Insatskategorier och åtgärder 
Länsstyrelsen har en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpass-

ningsarbetet i länet. För att göra detta har vi en ”verktygslåda” bestående av i hu-

vudsak fyra typer av insatser. Vi har därför valt att dela in de åtgärder som vi arbe-

tar med i fyra kategorier: 

 Riktlinjer  

 Kunskaps- och planeringsunderlag  

 Information, kommunikation och kompetensutveckling 

 Ärendehandläggning 

 

Enkelt uttryckt så hänger åtgärdskategorierna ihop på så sätt att det första steget är 

att ta fram kunskaps- och planeringsunderlag och riktlinjer. Dessa kommuniceras 

sedan ut genom olika informations-/kommunikations- och kompetensutvecklings-

aktiviteter, för att sedan implementeras i ordinarie verksamhet som till exempel 

ärendehandläggning. 

 

 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat de mer omfattande åtgärder som Länsstyrelsen 

avser att genomföra under perioden 2018-2020. Mer specifik information om re-

spektive åtgärd finns i Bilaga med åtgärdskort för Länsstyrelsens åtgärder (separat 

dokument). Informationen i bilagan revideras efter behov under planens genomfö-

randetid. 

Kolumnen Stödjer i tabellerna hänvisar till rekommenderade åtgärder för kommu-

nerna. 

  

Kunskaps- och planeringsunderlag och riktlinjer

Information, kommunikation och kompetensutveckling

Ärendehandläggning/löpande 
verksamhet
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Riktlinjer 

ID Åtgärdsformulering Stödjer 

(ID num-

mer) 

R.1 Regionala riktlinjer för klimatanpassning  

Ta fram eller tydliggöra regionala riktlinjer som kommu-

nerna kan använda i sitt lokala klimatanpassningsarbete. 

Underlagen kan utgöras av: 

 Egna, alternativt regionalisera nationella riktlinjer. 

 Anpassa underlag från andra länsstyrelser.  

 Anpassa underlag från andra regionala myndig-

heter. 

 Underlag från universitet med mera. 

 

F.1, F.2, 

F.4, F.5, 

J.1 

R.2 Integrera klimatanpassning i Fysisk planering enligt 

Plan- och bygglagen 

Utifrån framtagna riktlinjer, råd och rekommendationer 

från centrala och regionala myndigheter genomföra utbild-

ningsinsatser över vilka underlag som finns och hur kli-

matanpassning kan integreras i fysisk planering. Aktivite-

ter anpassas till vilken planeringsnivå som avses: Över-

siktsplanering, Detaljplanering och Bygglovsprocessen. 

F.1-F.5 

 

Kunskaps- och planeringsunderlag 

ID Åtgärdsformulering Stödjer 

(ID num-

mer) 

K.1 Göra en framtidsspaning och ta fram en riskbild för 

länet utifrån klimatförändringarna. 

Genom texter och kartor beskriva länets riskbild utifrån 

hur klimatförändringarna påverkar och kan komma att på-

verka länet. Beskrivningen ska utgå både ifrån geografiska 

variationer inom länet och utifrån hur olika samhällssek-

torer och verksamheter kan påverkas. Kartanalyser på reg-

ional nivå i GIS ingår som en del i åtgärden. Åtgärden be-

höver göras i samarbete med kommunerna och andra orga-

nisationer. 

F.1-F.5, 

J.1, G.2, 

V.1, B1-

B3 

K.2 Regional handlingsplan för grön infrastruktur  

Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. 

G.1, G.4 

K.3 Regional vattenförsörjningsplan 

Ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet. 

V.1-V.4 
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Information, kommunikation och kompetensutveckling 

ID Åtgärdsformulering Stödjer 

(ID num-

mer) 

I.1 Deltagande i miljönätverket ENCORE 

Utifrån diskussioner mellan deltagande regioner i miljön-

ätverket ENCORE, identifiera hinder och framgångsfak-

torer för klimatanpassningsåtgärder kopplat framför allt 

till översvämningar och torka.  

Utifrån befintliga hinder för arbetet, identifiera en gemen-

sam plattform för framtida regionalt samarbete på politisk 

och administrativ nivå. Inom ENCORE nätverket utbyter 

regionerna både exempel på framgångsrika insatser för att 

inspirera varandra och exempel på hinder som försvårar 

arbetet. Syftet är att hämta hem kunskap som kan använ-

das i den egna regionen. 

O.1-O.4 

I.2 Informationsmaterial till olika målgrupper 

Ta fram olika typer av målgruppsanpassade informations-

material om klimatförändringarnas effekter i Västra Göta-

lands län, hur Länsstyrelsen arbetar med frågorna och hur 

målgrupperna kan arbeta med klimatanpassning. Informat-

ionsmaterialet ska användas vid utbildningar, kommun-

träffar och liknande kompetenshöjande aktiviteter. 

Alla (i 

varie-

rande 

grad) 

I.3 Kunskapsförmedling till länets kommuner 

Planera och genomföra kunskapsdagar eller andra aktivite-

ter för länets kommuner på olika teman relaterade till an-

passning till ett förändrat klimat. Dagarna kan utformas till 

exempel som delregionala kommunträffar, länskonferens 

eller utbildningar.  

 

I första 

hand O.1-

O.4. 

Även öv-

riga bero-

ende på 

tema. 

I.4 Workshopar/Övningar med fokus på klimatrelaterade 

risker 

Planera och genomföra en eller flera workshopar/övningar 

per år för länets kommuner och andra relevanta organisat-

ioner kring ett klimatrelaterat scenario.  

B.1, B.2, 

B.3 

I.5 Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av 

miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 

 

Utifrån framtaget kunskaps- och planeringsunderlag från 

projekten Klimatanpassning i tillsyn av miljöfarlig verk-

samhet och förorenade områden och Screening och identi-

fiering av förorenade områden med sårbarhet för naturo-

lyckor i Västra Götalands län, kommunicera ut underlaget 

och implementera det i tillsynsverksamheten. 

T.1, T.2 
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Klimatanpassning i ärendehandläggning och annat löpande arbete 
Länsstyrelsen arbetar inom uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med 

anpassningen till ett förändrat klimat även med ett antal mindre aktiviteter som ge-

nomförs i form av löpande arbete.  

 Stödja kommunernas lokala klimatanpassningsarbete genom att på förfrå-

gan delta på möten, utgöra bollplank, samt ge råd och stöd. 

 Delta i länsstyrelsernas nationella klimatanpassningsnätverk. 

 Delta i nationella klimatanpassningsprojekt som projektdeltagare eller i re-

ferensgrupp. 

 Delta i konferenser och studieresor.  

 På förfrågan eller eget initiativ informera om klimatförändringar och kli-

matanpassning i olika forum. 

Vi arbetar också med att på olika sätt integrera klimatanpassningsperspektivet i 

våra olika uppdrag och vår ärendehandläggning. 

ID Åtgärdsformulering Stödjer 

(ID num-

mer) 

Ä.1 Strategi för samordnad hantering av översvämnings- 

och skredriskerna kring Vänern och Göta älv 

Ta fram en strategi för hur Länsstyrelsen ska arbeta sam-

ordnat med översvämnings- och skredriskerna kring Vä-

nern och Göta älv. 

F.1, 

G.2,V.1-

V.4. T.1,  

Ä.2 Stöd för implementering av klimatanpassningsaspekter 

i Länsstyrelsens ärendehandläggning och annat lö-

pande arbete 

Identifiera behov och ta fram handläggarstöd för att imple-

mentera klimatanpassning i löpande arbete som handlägg-

ning av olika typer av ärenden. 

Alla (i 

varie-

rande 

grad) 

 

I framtagandet av material ligger att utveckla och utforma verktyg, kunskaps- och 

planeringsunderlag så att de blir användarvänliga för målgrupperna. 

Många av Länsstyrelsens verksamhetsområden berörs av klimatförändringarna. Att 

beakta behovet av klimatanpassning i all verksamhet ingår i uppdraget. Det är där-

för viktigt att framtagna riktlinjer och underlag också implementeras i Länsstyrel-

sens övriga uppdrag och ärendehandläggning. 
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Ny kunskap och nya uppdrag  
Utöver de åtgärder som beskrivs i den här planen kommer Länsstyrelsen också att 

ta hänsyn till ny kunskap och nya uppdrag som kommer in under den tid planen 

gäller och anpassa sitt arbete utifrån detta. 

Slutsatser från utredningen Ett stärkt arbete för anpassning till ett för-
ändrat klimat 
Slutsatser läggs in under hösten, då utredningen lämnar sitt slutbetänkande den 31 

maj. 
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Andra myndigheters ansvar och åtgärder 
Sektorsmyndigheterna har ett ansvar för att arbeta med klimatanpassning utifrån 

sitt sektorsansvar. Vissa myndigheter är mer berörda och ingår i myndighetsnätver-

ket för klimatanpassning. Vilka dessa är och vad de ansvarar för och vidtar för åt-

gärder, kan du läsa om på Klimatanpassningsportalen (www.klimatanpassning.se). 

Flera nationella myndigheter har tagit fram klimatanpassningsplaner utifrån sitt 

sektorsansvar. I vissa av dessa planer tar myndigheterna upp åtgärder som länssty-

relserna och kommunerna är ansvariga för eller bör delta i.  

Detta gäller till exempel Statens Geotekniska Institut, som har tagit fram Hållbart 

markbyggande – en handlingsplan i ett föränderligt klimat. I planen finns ett antal 

åtgärder som riktar sig till länsstyrelser och kommuner.  
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Rekommenderade åtgärder för kommuner 
I det här kapitlet beskrivs rekommenderade åtgärder för att anpassa länets kommu-

ner till de pågående och framtida klimatförändringarna. 

Handlingsplanen beskriver vad Länsstyrelsen rekommenderar att kommunerna ar-

betar med. För tydligare vägledning och goda exempel kring hur kommunen kan 

arbeta med olika typer av åtgärder hänvisar vi till framtagna underlag som går att 

hitta via Klimatanpassningsportalen och Länsstyrelsens webbsidor för klimatan-

passning. Kontakta också Länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare för aktuell 

information och vägledning.  

Länsstyrelsen har valt att samla rekommenderade åtgärder på kommunal nivå un-

der fyra rubriker: 

 Organisation 

 Mark- och vattenanvändning 

 Tillsyn 

 Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor 

Dessa fyra kategorier baseras på de områden där även Länsstyrelsen har ett ansvar 

och kan gå in och stötta kommunerna. Det finns flera andra områden där det finns 

ett kommunalt ansvar och där klimatanpassning behöver vara en aspekt. Detta gäl-

ler till exempel fastighetsförvaltning, kommunalteknisk försörjning och vård och 

omsorg. Dessa behov behöver kommunen fånga upp genom de åtgärder som listas 

under rubriken Organisation.16 

Prioritering och tidsperspektiv för genomförande av åtgärder 
Varje kommun har ansvar för att arbeta med de åtgärder som är relevanta utifrån 

kommunens förutsättningar och övrigt pågående arbete i kommunen. Detta kapitel 

beskriver de åtgärder som Länsstyrelsen anser är lämpliga att arbeta med på kom-

munal nivå, både under planens genomförandetid och i ett längre tidsperspektiv.  

De åtgärder som Länsstyrelsen bedömer att kommunerna framför allt behöver fo-

kusera på under 2018-2020, är åtgärderna under rubriken Organisation. Dessa är i 

flera fall en förutsättning för att kunna arbeta med övriga åtgärder och för att iden-

tifiera ytterligare åtgärder utifrån kommunens behov. 

Pågående ärenden behöver hantera klimatanpassningsaspekterna. Åtgärderna kan 

användas som en checklista för att stämma av vad kommunen redan arbetar med 

och vad som behöver hanteras på kort respektive lång sikt. 

Läsanvisning för åtgärderna för kommuner 
Kopplat till åtgärderna finns bakgrundstexter som tydliggör varför åtgärderna be-

höver vidtas. Bakgrundstexten står före den eller de åtgärder som den motiverar. 

                                                      

16 Mer information och goda exempel finns på klimatanpassningsportalen. Flera kommuner 

har också redan tagit fram kommunala klimatanpassningsplaner, vilka kan fungera som 

goda exempel för andra kommuner. 

284

http://www.klimatanpassning.se/
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Pages/klimatanpassning.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Pages/klimatanpassning.aspx
http://www.klimatanpassning.se/


Remissversion 2017-05-05 

39 

 

Själva åtgärderna beskrivs med fet text. Varje åtgärd har ett ID nummer för att un-

derlätta hänvisningar mellan olika kapitel i handlingsplanen. 

Åtgärderna kan ses som en checklista som kommunen kan använda i sitt lokala kli-

matanpassningsarbete och kommer också att sammanställas i en separat version 

som kommunerna kan använda.17 

Organisation 

 

De åtgärder som Länsstyrelsen bedömer att kommunerna framför allt behöver fo-

kusera på under 2018-2020, är åtgärder kopplat till organisation. Dessa är i flera 

fall en förutsättning för att kunna arbeta med övriga åtgärder och för att identifiera 

ytterligare åtgärder utifrån kommunens behov. 

Ett systematiskt arbete med anpassning till klimatförändringarna kräver medverkan 

från de flesta av kommunens verksamheter. För att kunna bedriva ett långsiktigt 

och systematiskt arbete med klimatanpassning är det viktigt att hitta ett arbetssätt 

som innebär att förvaltningar och bolag kan arbeta strukturerat med klimatanpass-

ningsfrågan så att den genomsyrar den kommunala verksamheten. Ansvar och 

kompetens behöver byggas upp och organiseras för att tydliggöra vad, hur och vem 

som ska arbeta med olika aspekter av anpassningen till klimatförändringarna. 

O.1 Bygg upp eller vidareutveckla en tvärsektoriell organisation med an-

svar, kunskap och kompetens för att arbeta strukturerat med klimat-

anpassning och verka för att klimatanpassningsperspektivet genom-

syrar den kommunala verksamheten. 

 

                                                      

17 Se även aktivitetslistan i kommunikationsplanen som ingår i den här handlingsplanen. 
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Framtidsklimatet i länet finns prognostiserat genom SMHI:s rapport18, men vilka 

konsekvenser de leder till i varje kommun är svårare att bedöma. Länsstyrelsen19, 

nationella myndigheter20 och branschorganisationer21 har publicerat olika generella 

konsekvensanalyser men då förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommunerna be-

höver varje kommun själv bedöma hur de kan komma att påverkas. Det är viktigt 

att kommunen aktivt tar ställning till behovet av klimatanpassningsåtgärder. 

 

Befintliga planer och processer kan användas som medel för att analysera klimatef-

fekter inom särskilda områden och därefter föreslå åtgärder föra att hantera dessa 

effekter. Redan etablerade processer kan användas, vilket kan förenkla arbetet och 

integrera det med andra processer.  

 

En kommunal klimatanpassningsplan kan vara ett verktyg för att strukturera upp 

arbetet, identifiera åtgärder och fördela ansvar. Varje kommun behöver göra en be-

dömning av behovet av en klimatanpassningsplan. Detta bör föregås av en analys 

över vilka risker och möjligheter det framtida klimatet kan innebära. Av särskild 

vikt är att identifiera frågor som rör flera olika fackområden och tydliggöra ansvar 

för samordningen av dessa.  

 

 

                                                      

18 SMHI. Framtidsklimatet i Västra Götalands län. http://www.smhi.se/klimat/framtidens-

klimat/framtidsklimat-i-sveriges-lan-enligt-rcp-scenarier-1.95384  
19 Västra Götaland i ett förändrat klimat. http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotal-

and/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Pages/vastra-gotaland-i-ett-

forandrat-klimat.aspx  
20 Skogsstyrelsen. Klimatanpassat skogsbruk. http://www.skogsstyrelsen.se/Myndig-

heten/Skog-och-miljo/Skog-och-klimat1/Klimatanpassat-skogsbruk/  
21 Fastighetsägarna. Klimatfrågor. http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/hallbar-

het_etik/klimatfragor  

O.2 Analysera vilka utmaningar som klimatförändringarna kan föra med 

sig för kommunen och använd detta som grund för vidare arbete. 

O.3 Integrera klimatanpassning i befintliga planer och processer.  

O.4 Fatta beslut om kommunen ska sammanställa en kommunal klimat-

anpassningsplan som ett eget dokument och i så fall vilka verksam-

hetsområden och klimateffekter den ska omfatta, samt hur den ska 

tas fram och förvaltas. 
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Mark- och vattenanvändning 

 

Klimatanpassning i fysisk planering 

En stor del av arbetet med att anpassa vårt samhälle efter de nya förutsättningar 

som klimatförändringen medför hanteras inom den fysiska planeringen. Kommu-

nernas fysiska planering spelar en viktig roll i klimatarbetet, bland annat för att den 

ger möjlighet att ställa krav på att klimatanpassning sker i planering och byggande. 

Klimatanpassning i den fysiska planeringen handlar exempelvis om att i nya planer 

hantera frågor som rör lokalisering och utformning av verksamheter och bebyg-

gelse, samt att avsätta tillräckliga skyddsavstånd utifrån förväntade framtida kli-

matförhållanden. Det handlar också om att i befintlig bebyggelse hantera bland an-

nat teknisk infrastruktur och grönstruktur på ett strategiskt vis, för att möta ett kli-

mat i förändring.22 

Strategier och åtgärder som drar nytta av ekosystemet och naturens anpassningsför-

måga är några av de mest användbara, ekonomiskt bärkraftiga och effektiva verkty-

gen för att bekämpa klimatförändringarnas effekter. Grön infrastruktur kan bidra 

till att minska klimatpåverkan och risker från ett förändrat klimat på en mängd 

olika sätt23: 

 

• Skydd mot översvämning  

• Skydd mot erosion  

• Skydd mot extrema väderförhållanden  

• Minskat koldioxidutsläpp  

• Ökad koldioxidlagring  

• Energibesparing  

• Biologisk mångfald  

• Säkra livsmedelsförsörjning  

 

                                                      

22 Länsstyrelserna, 2012. Klimatanpassning i fysisk planering. LÄNK 
23 Länsstyrelsen Västra Götaland 2016. Planeringsunderlag avseende klimatfrågor. Rapport 

2016:51. LÄNK  
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En möjlighet till omställning potentialen i att arbeta med den befintliga bebyggel-

sen, mellanrum och grön- och blå strukturer. Strategiskt lokaliserade i staden och 

integrerade med bebyggelsen och dess omland kan träd, grönområden, vattendrag 

och dammar både fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i staden, och 

samtidigt hantera ökande vattenmängder. Dessa strategiskt planerade ytor brukar 

kallas för Mångfunktionella ytor.24 

 

Översvämnings- och skredrisker förväntas öka på grund av klimatförändringarna. 

Det är viktigt att utreda risker för ras, skred och erosion för att ge ett bra stöd i 

kommunernas fysiska planering och för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 

och handlingsprogram25. Underlag som tas fram av statliga myndigheter utgör en 

grund för eventuella vidare utredningar i kommunen utifrån lokala behov (till ex-

empel detaljeringsgrad). 

                                                      

24 Boverket 2010. Mångfunktionella ytor - Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i 

städer och tätorter genom grönstruktur.  
25 Krav på genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser finns för kommunerna i Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Handlingsprogram ska tas fram enligt Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor. 

F.1 Integrera klimatanpassningsperspektivet i fysisk planering för byg-

gande och infrastruktur. 

Detta kan göras till exempel via:  

 Översiktsplan (peka ut riskområden genom kartering, ange lägsta 

golvhöjd) 

 Genom den fysiska planeringen bevara och stärka en grön infra-

struktur. 

 Fördjupad översiktsplan (modellering för lämplig markanvänd-

ning - angivande av lämplighet för exploatering)  

 Detaljplan (till exempel dagvattenutredning och skyddsåtgärder 

mot översvämningar)  

 Planlägga mark i syfte att vid höga flöden göra plats för vatten för 

att minska erosion, sedimenttransport, oönskade översvämningar 

samt öka naturvärdena  

 Planläggning av ytor för dagvattenhantering. 

 Bygglov (Underlag avseende klimatanpassning i policydokument, 

ÖP och DP behöver vara så konkret att det går att tillämpa i bygg-

lovs-prövning) 

 I planarbetet arbeta för att minimera exploateringen av jordbruks-

mark 

F.2 Sträva vid planering efter att använda mångfunktionella ytor och lös-

ningar med synergieffekter för hållbar samhällsutveckling. 

F.3 Identifiera behov av att komplettera befintliga översiktliga karte-

ringar av översvämnings- och skredrisker. 
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Det framtida klimatet kan innebära ökade nederbördsmängder, både sett över hela 

år men även som korttidsnederbörd. Detta ställer större krav på att det finns system 

som på ett säkert sätt kan omhänderta regnmängderna. Möjligheterna att ta hand 

om större regnmängder behöver ses ur avrinningsområdesperspektiv så att natur-

givna möjligheter i form av befintliga rinnvägar och fördjupningar kan användas.   

 

Stigande havsnivåer är den största utmaningen som klimatförändringen för med sig 

för länets kust. I nuläget utgår de flesta klimatanalyser från en global havsnivåhöj-

ning på cirka 1 meter fram till år 2100. Det senaste århundradet har vattenståndet i 

havet höjts i en takt som nästan har fördubblats under de senaste 20 åren. Under pe-

rioden 1991-2003 har havsytan globalt i medeltal stigit drygt 3 mm/år. Haven kom-

mer även att fortsätta stiga efter år 2100. Höjningen av havsnivån får också genom-

slag på de mest extrema vattennivåerna i samband med stormar.  

Havsnivåhöjningen innebär en stor utmaning, både gällande att skydda befintliga 

värden och att planera för ny bebyggelse på ett sätt som inte skapar ytterligare ris-

ker och sårbarheter. I flera städer möter havet ett vattendrag, vilket skapar en kom-

bination av översvämningsrisker när vattendraget och havet samverkar. 

 

  

F.4 Modernisera systemen för omhändertagande av dagvatten. 

Detta kan till exempel innefatta öppna (bio-)dammar och (-)diken, anpass-

ning av grönområden, våtmarker, kombinerade översvämningsskydd och 

aktivitetsytor. Det viktiga är att man ser till hela systemet för omhänderta-

gande och rening av dagvatten istället för enskilda åtgärder. 

F.5 Utred behovet av lämpliga skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer. 

(Gäller kustkommuner)  

Utredning behövs för varje enskilt kustsamhälle eftersom förutsättning-

arna är helt olika från fall till fall. Utredningen ligger sedan till grund för 

vidare åtgärder. 
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Kulturmiljö 

 

Utifrån projektet Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige  identifierades 

några problemområden: stigande hav, ökad nederbörd i vissa områden, problemati-

ken kring Vänern och dess utlopp. För att öka beredskapen i kommunerna behöver 

frågan om kulturarv och klimat lyftas in i den kommunala planeringen. Inom pro-

jektet har ett kartverktyg tagits fram till stöd för kommunernas arbete. 

K.1 Uppdatera kulturmiljöunderlag med hänvisning till klimatanpass-

ningsperspektivet. 

K.2 Värdera och analysera berörda kulturmiljöer utifrån ett tålighets- 

och känslighetsperspektiv. 

K.3 Beakta kulturmiljöerna vid planering och utredning av lösningar för 

hantering av översvämning och skred. 

 

Stad och land hänger ihop – åtgärder i odlingslandskapet  

 

290

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Pages/kulturarv-och-klimat.aspx
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/VastSverige/Kulturarv_och_klimatforandringar/


Remissversion 2017-05-05 

45 

 

Förändrade nederbördsmönster och ökad sommartorka ställer nya krav på markan-

vändningen i jord- och skogsbruket. Det handlar om förändrade nederbördsmäng-

der i stort men också förändrad intensitet. Ett viktigt sätt att klimatanpassa på är att 

utgå från naturgivna förutsättningar och att utifrån detta utveckla nygamla koncept 

för vad som är lämplig markanvändning och lämpliga grödor. På så sätt skapas od-

lingssystem som är mindre sårbara. Det kommer också bli allt viktigare att planera 

och vara strategisk på en lite mer övergripande nivå där planerade översvämnings-

ytor kan vara en del. Det är viktigt att det finns goda exempel som kan inspirera 

och skapa kunskap för jord- och skogsbruket i stort. 

J.1 Arbeta med kommunens jordbruks/skogsbruksmarkinnehav så att 

kommunen går före som gott exempel genom att klimatanpassa på ett 

sätt som tar hänsyn till produktionsförutsättningar och naturmiljön.   

Markinnehavet kan också skapa möjligheter för att klimatanpassa 

bebyggelse genom att exempelvis göra plats för vatten, samt under-

lätta ekosystemtjänster. 

 

De markavvattningsföretag som finns är oftast gamla och skapade under andra för-

utsättningar än nuvarande. Tätorter och annan bebyggelse i lantbruksnära omgiv-

ningar bidrar ofta med belastning av vatten även om markavvattningsföretaget inte 

är konstruerat för det. För att inte riskera att kapaciteten överskrids behöver kom-

munerna vara mer aktiva i sitt delägande men också vara medvetna med riskerna 

om förmycket vatten avleds till dikessystem som inte är dimensionerade för detta. 

Detta för att inte riskera översvämningar i åkerlandskapet men också för att minska 

risken för översvämningar i tätorter. 

J.2 Gör en sammanställning över de markavvattningsföretag som kom-

munen är delaktig i eller släpper vatten till. 

 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 

 

Klimatförändringarna leder till ytterligare påfrestningar på biologisk mångfald. En 

fungerande grön infrastruktur stärker förutsättningarna för många arters fortlevnad 
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och därmed möjligheten att leverera ekosystemtjänster som kan begränsa klimat-

förändringarnas negativa påverkan på vårt samhälle. Den regionala handlingspla-

nen för grön infrastruktur ska innehålla förslag på åtgärder som behövs för att 

stärka den gröna infrastrukturen. 

G.1 Genomför åtgärder enligt  den regionala handlingsplanen för grön in-

frastruktur (klar i oktober 2018). 

 

Att genomföra klimatanpassningsåtgärder med utgångspunkt från naturgivna förut-

sättningar och med naturen som förebild gör att man kan hitta billigare och bättre 

lösningar där flera mål uppnås samtidigt. 

G.2 Genomför ekosystemtjänstanalyser och planera för en ekosystemba-

serad klimatanpassning. 

 

Ett flertal invasiva arter gynnas av ett varmare och fuktigare klimat. Spridningen 

utgör ett hot mot biologisk mångfald men kan även leda till stor ekonomisk skada. 

Tidig bekämpning av en art ökar möjligheten att begränsa utbredningen. Åtgärder 

behöver vidtas i flera kommuner samtidigt för att få effekt. 

G.3 Påbörja åtgärder för att begränsa spridningen av invasiva arter, i 

första hand på kommunal mark. 

 

Vid en havsnivåhöjning på en meter kommer 85% av havsstrandängarna att ligga 

under vatten. Det finns idag potentiell areal för strandängarna att förflytta sig inåt 

land men om det ska bli möjligt krävs en landskapsplanering i god samverkan. 

G.4 Planera för att möjliggöra för havsstrandängarna att på sikt förflytta 

sig inåt land. (Gäller kustkommuner) 

 

Ökad igenväxningstakt, tjälfria vintrar, ökat antal främmande arter, ökad risk för 

trädsjukdomar med mera, leder till behov av åtgärder som behöver beaktas i sköt-

selplaner för naturreservat. Länsstyrelsen har tagit fram en checklista26 som stöd 

för arbetet. 

G.5 Väg in klimatanpassningsaspekter i skötselplanerna för kommunens 

naturreservat. 

 

Vattenförsörjning 

Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa dricks-

vattenförsörjningen. Grunden för en hållbar planering av vattenresurserna kan 

utgöras av en vattenförsörjningsplan, vars övergripande syfte är att trygga en 

långsiktig dricksvattenförsörjning. Klimatförändringarna kan komma att få stor 

påverkan på dricksvattenförsörjningen i framtiden och är därför en viktig 

                                                      

26 Checklistan finns på sida 39-41 i rapporten Skyddad natur i ett förändrat klimat (rapport 

nummer 2013:74) 
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del av planerna.27  

V.1 Ta fram en lokal vattenförsörjningsplan som tar hänsyn till klimat-

förändringarnas påverkan på vattenförsörjningen.28 

 

Förändrade flöden och grundvattennivåer kan innebära att rörligheten hos förore-

ningar ökar. Högre grundvattennivåer och mer fluktuerande grundvattennivåer in-

nebär att de flesta ämnen, även giftiga ämnen, i större utsträckning följer med vatt-

nets flöde. Ökade mängder lösta och partikelbundna föroreningar kan tränga ner i 

marken och transporteras via dagvattenledningar, ytvatten eller grundvatten ut i 

vattendrag, sjöar och hav. Även områden där nederbördsmängderna säsongsvis för-

väntas minska och grundvattennivåer och flöden blir lägre kan påverkas genom 

förändringar i markens kemiska egenskaper. 

V.2 Inrätta vattenskyddsområden för att minska risken för förorening av 

dricksvattentäkter.29 

 

Risken för smittämnen och andra föroreningar i råvattnet kan öka i ett förändrat 

klimat. Otjänligt dricksvatten och kostsamma sjukdomsutbrott kan bli följden om 

åtgärder inte vidtas. 

V.3 Analysera behov av och genomför åtgärder på vattenverk för att han-

tera försämrad råvattenkvalitet på grund av klimatförändringarna.30 

 

SMHIs klimatanalys för Västra Götaland visar på klimatförändringar som kan in-

nebära minskad tillgång på vatten framförallt på sommaren. Detta kan uppstå till 

följd av längre växtperiod, minskad markfuktighet på sommaren och utebliven vår-

flod. För att kunna öka kunskapen om och beredskapen för vattenbrist i respektive 

kommun behöver övervakningen öka. 

V.4 Utöka övervakningen av flöden och nivåer, särskilt i de yt- eller 

grundvatten som utgör dricksvattentäkter.31 

 

                                                      

27 Se även Dricksvattenutredningen SOU 2016:32 
28 Kopplar till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, kommunernas åtgärd 5 (d och e) om att 

utveckla vattenförsörjningsplaner och säkerställa att allmänna dricksvattentäkter har till-

stånd för vattenuttag och åtgärd 7 om att upprätta och utveckla VA-planer, så att miljökvali-

tetsnormerna kan följas. 
29 Kopplar till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, kommunernas åtgärd 5 (a och b), om 

att säkerställa långsiktigt skydd för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Åtgär-

den fokuserar på att öka takten på inrättande av vattenskyddsområden och översynen av 

gamla skydd. 
30 Denna åtgärd förutsätter att råvattenkvaliteten övervakas noggrant. Data kan då med för-

del rapporteras in till Länsstyrelsen eller nationell datavärd för att kunna användas i reg-

ional och nationell analys i samband med statusklassningen av vatten enligt EU:s ramdirek-

tiv för vatten och den svenska vattenförvaltningsförordningen. 
31 I planeringen av övervakningen bör beaktas att förändrade flöden och vattennivåer kan 

påverka både människor, djur och växter. Åtgärden kompletterar Vattenmyndighetens åt-

gärdsprogram. 
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Tillsyn 

 

I tillsynen av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden bör en faktor för 

prioritering av objekt, vara de som vid naturolyckor kan ge upphov till störst sprid-

ning av föroreningar. 

T.1 Utöka tillsynen på miljöfarliga verksamheter och förorenade områ-

den som kan bli berörda av klimatrelaterade naturolyckor såsom 

översvämning, ras och skred. 

T.2 Utöka tillsynen på kommunala avloppsreningsverk och tillhörande 

ledningsnät inklusive system och ledningar för dagvattenhantering. 

 

I delar av tillsynen av lantbruk finns det skäl att också lyfta aspekter kopplat till 

klimatförändringar och klimatanpassning. Detta gäller till exempel frågor kring 

stallgödsel.  

T.3 Inkludera klimatanpassningsaspekter i tillsynen till lantbruk. 
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Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor 

 

Risken för extrema väderhändelser och naturolyckor förväntas öka på grund av kli-

matförändringarna. Det är därför viktigt att kommunerna beaktar dessa typer av ris-

ker i sin risk- och sårbarhetsanalys och i övrigt arbete med kommunens krisbered-

skap.  

 

Påverkan från klimatförändringar bör även beaktas i arbetet med skydd av sam-

hällsviktig verksamhet.32 Frågor där klimatförändringarnas effekter kan vara intres-

santa att beakta är lokalisering, funktionalitet och beroenden.33 

B.1 Beakta den ökade risken för extrema väderhändelser och naturo-

lyckor i kommunens risk- och sårbarhetsanalys enligt LEH34. 

Anpassa åtgärder för att kunna bemöta de utmaningar som detta 

medför. 

B.2 Ta hänsyn till den ökade risken för extrema väderhändelser och natu-

rolyckor i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område 

B.3 Beakta vid analyser av kritiska beroenden att klimatförändringarna 

får stora konsekvenser globalt, vilket kan leda till ökade lokala risker 

kopplat till påverkan på varuflöden och försörjningssystem. 

                                                      

32 Samhällsviktig verksamhet definieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) som en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans 

med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvar-

lig kris inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.  

 
33 Läs mer i Länsstyrelsens PM om klimatförändringarnas påverkan på samhällsviktig verk-

samhet. (färdigställs 2017 - lägg in länk när det är publicerat) 
34 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-

delser i fredstid och höjd beredskap. 
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Kommunikationsplan 
Syftet med kommunikationsplanen är att tydliggöra Länsstyrelsens regionala hand-

lingsplan för klimatanpassning. Kommunikationsplanen ska även belysa de åtgär-

der som vidtas utifrån handlingsplanen, samt hur dessa ska nå ut till berörda mål-

grupper.   

Mål med uppdraget 

Länsstyrelsen har enligt Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion i upp-

gift att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat kli-

mat. Uppdraget har också under flera år återfunnits i regleringsbrevet till länsstyrel-

serna. 

Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett 

samhälle som står robust inför klimatförändringar”. 

Två av syftena med Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning 

är relevanta ur ett kommunikationsperspektiv:  

 Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för vad Länsstyrelsen 

och kommunerna i länet behöver arbeta med för att klimatanpassa Västra Göta-

lands län och bidrar därmed till det övergripande målet om ett samhälle som 

står robust inför klimatförändringar. 

 

 Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar Länsstyrelsens övergripande in-

riktning, samt de åtgärder som Länsstyrelsen och kommunerna i länet behöver 

arbeta med. 

 

Kommunikationsplanen ska fungera som ett stöd i arbetet med att kommuni-

cera ut Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning samt samverkan 

med berörda målgrupper. 

Målgrupper  

Politiker och tjänstemän i kommunerna 

Handlingsplanen vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i länets kom-

muner, eftersom det är de som har mandat att jobba med frågorna lokalt.  

Här vill vi påvisa vad vi anser är viktigt och önskvärt arbete från målgruppens sida. 

Vi vill även påvisa att det finns ett behov att arbeta med de här frågorna lokalt. Vi-

dare vill vi även kommunicera vilket stöd Länsstyrelsen kan ge och vilket underlag 

som finns tillgängligt från statliga myndigheter för att stödja arbetet i kommunerna. 

Tjänstemän på Länsstyrelsen 

Medarbetare på Länsstyrelsen är viktiga budbärare av handlingsplanen eftersom de 

träffar kommunala tjänstemän i sitt arbete. Framtagna riktlinjer och underlag ska 

också implementeras i Länsstyrelsens uppdrag och ärendehandläggning. 

 

296



Remissversion 2017-05-05 

51 

 

Organisationer som till exempel vattenråd och älvsamordningsgrupper 

Vi vill att klimatanpassningsaspekten tas med i vattenrådens och älvsamordnings-

gruppernas arbete. 

Kommunikationsmål 2018-2020 
Målgrupperna ska känna till: 

o Varför man behöver arbeta med klimatanpassning. 

o Att det finns en regional handlingsplan för klimatanpassning. 

o Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i 

länet. 

o Vilka åtgärder Länsstyrelsen avser arbeta med under 2018-2020 och 

aktuellt arbete för respektive år. 

o Vilka åtgärder som Länsstyrelsen rekommenderar att länets kommuner 

arbetar med. 

o Vilket stöd Länsstyrelsen kan erbjuda i klimatanpassningsarbetet. 

Budskap 
 Vi behöver arbeta med klimatanpassning. 

 Det finns en regional handlingsplan för klimatanpassning som Länsstyrel-

sen har tagit fram och den ska sätta ramarna för och stötta arbetet med kli-

matanpassning i länet. 

 Målgrupperna kan vända sig till Länsstyrelsen för att få information och 

stöd i sitt lokala klimatanpassningsarbete. 

 Aktuell information om klimatanpassning finns på Länsstyrelsens webbsi-

dor och Klimatanpassningsportalen. 

Kanaler 

Klimatanpassningsgruppen 

Klimatanpassningsgruppen som består av representanter från Länsstyrelsens olika 

avdelningar är en viktig budbärare av handlingsplanen, både internt och externt. 

Gruppen kan fungera som budbärare genom att presentera den regionala handlings-

planen under sina planerade aktiviteter internt, till exempel arbetsplatsträffar. 

Gruppen kan även verka externt, till exempel via delregionala träffar med kommu-

nerna eller andra målgrupper.   

Webben 

Länsstyrelsens webbsidor för klimatanpassning är den viktigaste kanalen för att nå 

ut till externa målgrupper med det underlag och stöd som finns tillgängligt via 

Länsstyrelsen. Här återfinns allt material som publiceras. På webben finns även in-

formation om pågående aktiviteter inom uppdraget att samordna klimatanpass-

ningsarbetet i länet. På webbsidorna hänvisar vi även vidare till Klimatanpass-

ningsportalen (www.klimatanpassning.se). 

E-post och sociala medier 

E-post och sociala medier kan användas främst för att skicka ut ny information. 

Kanalerna kan även användas för att bjuda in till olika aktiviteter som Länsstyrel-

sen anordnar. 
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Kommunträffar och konferenser 

Kommunträffar och konferenser ingår i de åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med 

enligt handlingsplanen. Dessa tillfällen har till syfte att förmedla ut information om 

klimatanpassningsarbetet till målgrupperna. 

Budget 
Kommunikationsinsatserna genomförs som en integrerad del av åtgärderna i den 

regionala handlingsplanen. Kostnader för kommunikation av planen ingår i budge-

terat arbete för klimatanpassningsgruppen och aktiviteter utifrån handlingsplanen.  
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Aktiviteter  
Aktivitet Målgrupp Mål Kanal Tidplan Ansvar 

Uppdatering 
och utveckling 
av webbsidor 

klimatanpass-
ning 

Alla mål-
grupper 

Aktuell information om 
Länsstyrelsens arbete 
med klimatanpassning är 
lättillgänglig. 

Webb  Ny struktur och in-
nehåll tas fram un-
der 2017. Därefter 
uppdatering efter 
behov och  en 
större översyn 2 
gånger per år. 

Klimatanpass-
ningssamord-
nare 

Ta fram kom-
munikations-
material uti-

från hand-
lingsplanen 

Politiker och 
tjänstemän i 
länets kom-
muner, kan 
även använ-
das för kom-
munikation 
till allmän-
heten. 

Kommunernas olika för-
valtningar har tillgång till 
ett lättillgängligt material 
om de delar av handlings-
planen som berör dem. 

Power point 
presentat-
ion + utsnitt 
av planen 
med åtgär-
der på kom-
munal nivå 
med kortare 
inledning.  
Utdraget 
med kom-
munens åt-
gärder bör 
utformas 
som en 
checklista. 

2018 Klimatanpass-
ningssamord-
nare 

Kunskaps- och 
temadagar 

Alla mål-
grupper 

De som deltagit på kun-
skaps- och temadagarna 
har fått kunskap som 
stödjer klimatanpass-
ningsarbetet på kommu-
nal och regional nivå. 

Kommun- 
träffar och 
konferenser 

Delregionala kom-
munträffar eller en 
större konferens 
per år 2018-2020 

Klimatanpass-
ningssamord-
nare och klimat-
anpassnings-
grupp 

Kommunikat-
ionsaktiviteter 

inom klimat-
anpassnings-

projekt och 
aktiviteter en-

ligt VP 

Alla mål-
grupper 

Projektresultat är kända 
och tillgängliga för mål-
grupper 

Olika bero-
ende på 
projekt 

Följer projekt/ akti-
vitet 

Projektansvarig 

Sprida inform-
ation om 

Länsstyrelsens 
pågående ar-
bete med kli-
matanpass-

ningsuppdra-
get 

Alla mål-
grupper 

Målgrupperna känner till 
pågående arbete 

E-post och 
sociala me-
dier, intra-
nätet, webb 

Löpande, i samband 
med inbjudningar 
till aktiviteter eller 
färdigställande av 
material 

Klimatanpass-
ningssamord-
nare 

Årsredovis-
ning 

Regerings-
kansliet, 
Länsstyrel-
sens tjänste-
män 

Återrapportering enligt 
regleringsbrevets krav.  

Årsredovis-
ningsrap-
port 

Slutet av varje år 
enligt årsredovis-
ningens plan 

Klimatanpass-
ningssamord-
nare 
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Uppföljningsplan 
Länsstyrelsen har i regleringsbrevet de senaste åren haft i uppgift att med utgångs-

punkt i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning redovisa: 

 Vilka insatser som görs på Länsstyrelsen och hos kommunerna i länet. 

 Vilken effekt Länsstyrelsen bedömer att detta får för länets anpassning till 

ett förändrat klimat. 

 Hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. 

Det här kapitlet beskriver hur Länsstyrelsen avser att följa upp de mål och åtgärder 

som handlingsplanen innehåller. Syftet är att kunna besvara frågorna om genom-

förda insatser och bedömda effekter. 

SMHI hade under 2016 i uppdrag att redovisa ett förslag på hur det nationella arbe-

tet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp. Ett nationellt system för upp-

följning är ännu inte på plats, men den uppföljning som beskrivs här bygger på det 

förslag som SMHI har lagt fram. Om en nationell uppföljning införs under hand-

lingsplanens genomförandetid (2018-2020) kommer uppföljningsplanen att anpas-

sas för att kunna ingå i det nationella systemet för uppföljning. 

Uppföljning av Länsstyrelsens åtgärder 

Resultatuppföljning 

En årlig uppföljning av Länsstyrelsens åtgärder görs i samband med årsredovis-

ningen där insatser och bedömda effekter redovisas. Som stöd i den årliga uppfölj-

ningen används nedanstående tabell för att beskriva hur långt arbetet kommit. Ta-

bellen ger en beskrivning av resultat, det vill säga vad som har levererats. I rutorna 

för implementerat/genomfört, på gång eller arbete ej initierat skrivs också en kom-

mentar. 

 

ID 

num-

mer 

Åtgärdsru-

brik 

Åtgärds-

mål till 

år 2020 

Implemente-

rat / Genom-

fört  

(Grönt) 

På gång 

(Gult) 

Arbete ej 

initierat 

(Rött) 

 

Effektuppföljning 

Att mäta effekter av klimatanpassningsåtgärder är en stor utmaning, då vi egentli-

gen inte kan utvärdera i vilken mån anpassningsarbetet lett till minskad sårbarhet 

innan vi är fullt exponerade för de framtida osäkra klimateffekter vi anpassar oss 

till. Det finns också stora svårigheter i att göra kopplingen mellan en viss åtgärd 

och nivån av sårbarhet, då många faktorer samspelar, varav vissa kan kopplas till 

klimatanpassning. I avvaktan på ett nationellt system och fastställda indikatorer för 

att mäta effekter av klimatanpassningsarbetet, har Länsstyrelsen valt att fokusera 

på att göra en bedömning av om Länsstyrelsens åtgärder har uppfyllt de effektmål 

som finns definierade i åtgärdskorten för Länsstyrelsens planerade åtgärder. 
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 Årlig effektuppföljning kommer att göras genom att skicka ut utvärde-

ringar och fråga de målgrupper som deltagit i olika aktiviteter eller använt 

framtaget material om deras bedömning av effekten. 

 

 En större effektuppföljning genom en enkät till alla länets kommuner och 

till berörda handläggare inom Länsstyrelsen planeras till början av år 2021. 

Enkäten kommer att bestå av frågor eller påståenden som bygger på de for-

muleringar som finns under rubriken Förväntad effekt av åtgärden i åt-

gärdskorten. 

Uppföljning av rekommenderade åtgärder på kommunal nivå 
Uppföljningen av rekommenderade åtgärder på kommunal nivå kommer att foku-

sera på resultatuppföljning, det vill säga i vilken grad kommunen arbetar med de 

rekommenderade åtgärderna i handlingsplanen. Resultatuppföljningen kommer att 

ha samma kategorier som för Länsstyrelsens åtgärder: implementerat/genomfört, 

på gång eller arbete ej initierat. 

ID 

num-

mer 

Åtgärdsfor-

mulering 

Implementerat 

/ Genomfört  

 

På gång 

 

Arbete ej initi-

erat 

 

 

Länsstyrelsen planerar att göra två större uppföljningar genom enkäter till länets 

kommuner.  

 En enkät planeras till sommaren 2019 och kommer att fokusera på i vilken 

grad kommunerna arbetar med de rekommenderade åtgärderna.  

 

 En större uppföljning planeras till början av 2021, när planens genomfö-

randetid har gått ut. Den uppföljningen kommer då att fokusera både på i 

vilken grad kommunerna börjat arbeta med rekommenderade åtgärder på 

kommunal nivå och vilken effekt Länsstyrelsens åtgärder har haft när det 

gäller att stödja klimatanpassningsarbetet i länets kommuner. 
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Ordlista 

Begrepp Förklaring 

Ekosystemtjänster Avser de nyttigheter vi får gratis av naturen. Det kan 

exempelvis vara rening av luft, klimatutjämning, vat-

tenrening och bullerdämpning. 

Flöde  

 

Här avses vattenflöde dvs. hur mycket vatten som rin-

ner i vattendragen. 

Klimatanpassning Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa sam-

hället till de klimatförändringar vi redan märker av idag 

och de som vi inte kan förhindra i framtiden. 

Klimatindex 

 

Bearbetade utdata från klimatmodeller. De kan besk-

rivamedelvärden, säsongsvariationer men också mer ex-

trema förhållanden. 

Klimatscenario 

 

En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framti-

den med hjälp av antaganden om framtida utsläpp av 

växthusgaser, en global och en regional klimatmodell. 

Osäkerhet 

 

Det finns olika källor till osäkerheter i frågan om fram-

tidens klimat. Den största osäkerheten ligger i hur 

mycket växthusgaser människan kommer släppa ut i 

framtiden. Det finns även osäkerheter i klimatmo-

dellerna, t.ex. beroende på begränsad upplösning i både 

tid och rum. 

RCP 

 

RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsbalan-

sen med det gemensamma namnet ”representativa 

koncentrationsutvecklingsbanor” från engelskans ”Re-

presentative Concentration Pathways (RCP)”. RCP:erna 

är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i 

W/m2 som uppnås år 2100. RCP-scenarier låg till 

grund för IPCC:s rapport 2013. 

Referensperiod 

 

SMHI använder referensperioden 1961-1990 för att de-

finiera dagens klimat. Nya observationer jämförs med 

medelvärdet för 1961-1990 för att säga hur de avviker 

från det normala. 

Meteorologiska världsorganisationen, WMO, definierar 

referensperioderna och nästa period blir 1991-2020. 

Resiliens Begreppet resiliens har olika betydelser beroende på det 

sammanhang där det används och förekommer inom 

olika sammanhang. Genomgående och oavsett kategori 

eller nivå så är dock resiliens en beskrivning av, på ett 

eller annat sätt, förmågan att stå emot och klara av en 

förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas. 

Trend  Här används begreppet som ”en förändring över tid”. 
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Värmeöeffekt Begreppet värmeöeffekt beskriver att tätbebyggda om-

råden är varmare än omgivande landsbygd. Effekten är 

särskilt tydlig på kvällen/natten. Effekten orsakas av att 

bebyggelse och andra hårdgjorda ytor absorberar mer 

värme än växtlighet. 

Växthusgaser 

 

Atmosfären som omger jorden har förmågan att bevara 

energin från solen så att jordytan blir varmare än vad 

den skulle varit om atmosfären inte fanns. Den s.k. na-

turliga växthuseffekten bygger på naturlig förekomst av 

en viss mängd vattenånga och koldioxid i atmosfären. 

Vattenånga och koldioxid är de viktigaste växthusga-

serna. Atmosfärens sammansättning har sedan den 

förindustriella tiden successivt förändrats på grund av 

mänsklig aktivitet. De vanligaste växthusgaserna som 

vi människor släpper ut är koldioxid, metan, dikväve-

oxid (lustgas) och ozon, men även en rad industrigaser 

spelar roll. 
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Bilaga med åtgärdskort för Länsstyrelsens åt-
gärder  

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 
2018-2020 
 

 

 

 

 

 

 

I den här bilagan ger vi en närmare beskrivning av de mer omfattande åtgärder som 

Länsstyrelsen avser att genomföra under perioden 2018-2020. Informationen i den 

här bilagan revideras efter behov under planens genomförandetid. 
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Riktlinjer  

ID nummer: R.1  

Rubrik 

Regionala riktlinjer för klimatanpassning. 

 

Åtgärdsformulering. 

Ta fram eller tydliggöra regionala riktlinjer som kommunerna kan använda i sitt 

lokala klimatanpassningsarbete. Underlagen kan utgöras av: 

 Egna, alternativt regionalisera nationella riktlinjer. 

 Anpassa underlag från andra länsstyrelser.  

 Anpassa underlag från andra regionala myndigheter. 

 Underlag från universitet m.m. 

 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen 

Medansvarig för genomförandet 

 Länsstyrelsen genom klimatanpassningsgruppen. 

 Aktuella sektorsmyndigheter som tar fram nationella riktlinjer.  

 Länets kommuner i form av referensgrupp eller motsvarande.  

 SMHI gällande beräkningar som riktlinjer och planeringsnivåer utgår 

ifrån. 

Bakgrund och nuläge 

Det finns en efterfrågan från framför allt mindre kommuner om tydlighet från 

staten om vad som gäller kopplat till hur klimatanpassningsaspekter ska hante-

ras i samhällsplaneringen. Riktlinjer saknas inom flera områden och det pågår 

också flera projekt nationellt för att ta fram nya beräkningar och riktlinjer. 

Dessa behöver sedan regionaliseras och tillgängliggöras för kommunerna. 

 

Länsstyrelsen avser att ta fram/uppdatera/regionalisera riktlinjer för bland annat: 

 

 Naturvårdsanpassade översvämningsskydd 

 Bevarande av jordbruksmark för att säkra möjligheterna till livsmedels-

produktion med hänsyn till ett förändrat klimat.  

 Markanvändning i översvämningshotade områden 

 Utformning av skyddsåtgärder mot översvämningar 

 Dimensionerande nivåer för kusten och Vänern utifrån nya beräkningar 

från SMHI.  

 Bedömning av urbana värmeöar. 

 Beställning av konsulttjänster som behövs för kommunernas klimatan-

passningsarbete.  

 

Förväntad effekt av åtgärden  
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Tydliga riktlinjer hjälper framför allt mindre kommuner i deras lokala klimatan-

passningsarbete och underlättar och effektiviserar ärendehanteringen både för 

kommunerna och för Länsstyrelsen. 

 

 

Åtgärdsmål till 2020 

 De riktlinjer som behöver definieras till 2020 är identifierade under 

2018.  

 Riktlinjer är framtagna och kommunicerade till kommunerna 2020. 

 

 

Tidsplan 

Framtagande av riktlinjer under 2018-2020. 

 

Riktlinjer kommer löpande att behöva ses över utifrån ny kunskap och nya för-

utsättningar, så det är också en form av löpande arbete. 

 

 

 

  

307



Arbetsmaterial färdigt för remiss 2017-04-28 

 

- 7 - 

 

ID nummer: R.2  

Rubrik 

Integrera klimatanpassning i Fysisk planering enligt Plan- och bygglagen 

 

Åtgärdsformulering. 

Utifrån framtagna riktlinjer, råd och rekommendationer från centrala och reg-

ionala myndigheter genomföra utbildningsinsatser över vilka underlag som 

finns och hur klimatanpassning kan integreras i fysisk planering. Aktiviteter an-

passas till viken planeringsnivå som avses; Översiktsplanering, Detaljplanering 

och Bygglovsprocessen. 
 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen 

Medansvarig för genomförandet 

Kommunalförbunden, SMHI, SGI, Boverket 

Bakgrund och nuläge – utmaning som åtgärden ska bidra till att hantera 

Den kommunala fysiska planeringen bör ta hänsyn till det framtida klimatet 

med särskilt avseende på: 

 Högre temperaturer 

 Förändrade nederbördsmönster 

 Översvämningsrisker 

 Naturolyckor 
 

Det är kommunerna som genomför planering enligt PBL och Länsstyrelsens roll 

är att ge råd samt granska planförslag. I dag finns det en mängd med riktlinjer, 

råd och rekommendationer från centrala och regionala myndigheter som kan 

vara till stöd för kommunerna. För att underlätta och utbilda kommunala plane-

rare genomförs en serie med träffar/workshops. Det är även viktigt att kommu-

nicera ut på vilka grunder som Länsstyrelsens granskning utgår från för att pla-

ner ska uppfylla PBL:s krav (ingripandegrunderna). 

 

Konkreta exempel/förslag på hur klimatanpassning kan integreras i fysisk plane-

ring bör ingå i det material som presenteras på träffarna/workshoparna. 

 

Förväntad effekt av åtgärden  

Översiktsplaner, detaljplaner och bygglov beaktar klimatanpassning. 

 

Åtgärdsmål till 2020 

Projekt- eller aktivitetsmål 

 Länsstyrelsen har genomfört aktiviteter för alla tre delåtgärder. 

Effektmål: 

 Mer än hälften av alla översiktsplaner innehåller en analys över behovet 

av klimatanpassning som en del av planen. 

 

Tidsplan 

Arbetet genomförs etappvis under perioden 2018 - 2020. 
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Kunskaps- och planeringsunderlag  

ID nummer: K.1  

Rubrik 

Göra en framtidsspaning och ta fram en riskbild för länet utifrån klimatföränd-
ringarna 

 

Åtgärdsformulering 
Genom texter och kartor beskriva länets riskbild utifrån hur klimatförändring-

arna påverkar och kan komma att påverka länet. Beskrivningen ska utgå både 

ifrån geografiska variationer inom länet och utifrån hur olika samhällssektorer 

och verksamheter kan påverkas. Kartanalyser på regional nivå i GIS ingår som 

en del i åtgärden. Åtgärden behöver göras i samarbete med kommunerna och 

andra organisationer. 

 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen 

 

Medansvarig för genomförandet 

 Länsstyrelsen, klimatanpassningsgruppen 

 Kommuner i form av referensgrupp för att kunna målgruppsanpassa 

materialet så att det blir användbart för kommunerna. 

 Relevanta sektorsmyndigheter och andra organisationer för att bistå 

med underlag. 

Bakgrund och nuläge  

Kommunerna upplever ofta att data på länsnivå är för grov för att kunna appli-

ceras direkt i kommunens arbete. Information behöver därför brytas ned på del-

regional nivå för att vara till större nytta för länets kommuner. 

 

 

Lista på aspekter som bör ingå:  

 Geografisk uppdelning: Kust, inland, Vänern, Göta älv, Skaraborgsslät-

ten 

 Sektorer (Verksamheter): Livsmedelsförsörjning inklusive dricksvatten, 

energisystem, skogsbruk, kommunikation 

 Natur: Biologisk mångfald, ekosystemtjänster, förändrade habitat och 

arter… 

 Vattenförsörjning; dricksvatten, bevattningsvatten, verksamhetsvatten 

(utifrån vattenförsörjningsplan) 

 

Förväntad effekt av åtgärden  

Materialet utgör diskussionsunderlag vid överväganden om klimatanpassnings-

åtgärder på lokal nivå och underlättar därmed kommunernas klimatanpassnings-

arbete. 
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Åtgärdsmål till 2020 

Material i form av textbeskrivningar och kartor är framtaget och kommunicerat 

till länets kommuner. 

 

Tidsplan 

2018-2020 
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ID nummer: K.2 

Rubrik 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

 

Åtgärdsformulering. 

Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen är huvudansvarig för att ta fram handlingsplanen. 

 

Medansvarig för genomförandet 

Havs- och Vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Boverket, Jordbruksverket och 

Trafikverket genomför  egna uppdrag och åtaganden att ta fram underlag i syfte 

att stärka den gröna infrastrukturen. 

Handlingsplanen ska fungera som underlag för kommunernas fysiska planering 

och planering av klimatanpassningsåtgärder. Den ska även fungera som plane-

rings- och åtgärdsunderlag för skogs- , jordbruks- och fiskenäringen samt vara 

ett stöd för markägare och ideella organisationer.  

 

Bakgrund och nuläge  

Med klimatförändringarna kommer de ekologiska sambanden i landskapet spela 

en stor roll då arternas utbredningsområden kommer att förändras och sprid-

ningsmöjligheter till nya livsmiljöer kommer att vara en förutsättning för många 

arters fortlevnad. Det behövs därför en utvecklad grön infrastruktur för att sä-

kerställa den biologiska mångfalden så att ekosystemen kan fortsätta att leverera 

ekosystemtjänster i ett förändrat klimat. Ju mer påverkat ett ekosystem är, desto 

lägre blir dess motståndskraft mot kommande förändringar. 

 

Handlingsplanen syftar även till ökad kunskap om naturens förmåga att stå emot 

negativa effekter av klimatförändringar, hur vi genom planerad mark-och vat-

tenanvändning kan stärka den förmågan och samtidigt stärka andra ekosystem-

tjänster. 

 

Den regionala handlingsplanen ska identifiera landskapets biotoper, strukturer, 

element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive  i tätortsnära om-

råden samt visa hur de tillsammans skapar ett ekologiskt sammanhang som ut-

gör förutsättningar för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja 

ekosystemtjänster.  

 

Handlingsplanen ska redovisa vilka prioriterade åtgärder som krävs för att för 

att stärka den regionala gröna infrastrukturen i form av hänsyn, skydd, skötsel 

och restaureringsinsatser.  

 

 

Förväntad effekt av åtgärden  

En fungerande grön infrastruktur på land samt i vatten och havsmiljön stärker 

den biologiska mångfalden och förbättrar förutsättningen att nå flera miljökvali-

tetsmål. En stärkt grön infrastruktur leder även till att viktiga ekosystemtjänster 

säkerställs och möjliggör anpassningar till ett förändrat klimat. 
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En grön infrastruktur stärker människors välbefinnande. Det ger förutsättningar 

för ett rikt friluftsliv och närhet till natur förbättrar människors hälsa, minskar 

stress och förkortar rehabiliteringstid för sjuka. Närhet till vardagsnatur ökar 

koncentrationsförmågan hos barn. 

 

Grön infrastruktur med fungerande ekosystem ger buffertförmåga (resiliens). 

Om den urholkas kan samhällets kostnader bli mycket höga. 

 

Åtgärdsmål till 2020 

Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur till 2018 och därefter 

fortsätta att utveckla  handlingsplanen samt påbörja genomförandet av de priori-

terade åtgärderna i handlingsplanen. Utveckla ett arbetssätt där ett helhetsper-

spektiv på landskapets ekologiska funktioner tas vid planering av alla typer av 

mark- och vattenanvändning, så att de för samhället viktiga ekosystemtjänsterna 

främjas och bland annat stärker förutsättningarna att anpassa samhället till ett 

förändrat klimat. 

 

Tidsplan 

Handlingsplanen ska till stora delar vara etablerad i oktober 2018. Det ska ses 

som ett första steg i ett långsiktigt arbete att bygga upp kunskap och genomföra 

förvaltning av och åtgärder för en fungerande grön infrastruktur.  
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ID nummer K.3  

Rubrik 

Regional vattenförsörjningsplan 

 

Åtgärdsformulering. 

Ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet. 

 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Vattenavdelningen 

 

Medansvarig för genomförandet 

Referensgrupp med berörda avdelningar på Länsstyrelsen 

Bakgrund och nuläge  

Klimatförändringarna påverkar kvantitet och kvalitet på både grundvatten och 

ytvatten, vilket kan hota dricksvattenförsörjningen. Vattenförsörjningsplanens 

syfte är att skapa en grund för att säkerställa tillgången till vattenresurser för 

dricksvattenförsörjningen i Västra Götalands län i ett flergenerationsperspektiv. 

Den ska även utgöra ett planeringsunderlag för kommunerna och länsstyrelser-

nas arbete med översiktsplanering och ärendehantering samt ge ett underlag för 

att stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot dricks-

vattenförsörjningen.  

 

Planen blir en regional översikt över de vattenresurser som är viktigast för nuva-

rande och framtida dricksvattenförsörjning i länet. Fokus kommer att ligga på 

länsnivå och till viss del på kommunnivå, och ska kunna användas av kommu-

nerna som ett planeringsunderlag. 

 

Upprättande av regionala vattenförsörjningsplaner är prioriterat inom miljö-

målsarbetet. I länets regionala tilläggsmål för Levande sjöar och vattendrag 

samt Grundvatten av god kvalitet står att år 2020 ska hela länet omfattas av vat-

tenförsörjningsplanering. Även i åtgärdsprogrammet 2016-2021 för vattenför-

valtningen ingår  att Länsstyrelserna ska utarbeta regionala vattenförsörjnings-

planer i samverkan med kommunerna, som en del i arbetet med att långsiktigt 

skydda dricksvattentäkter. 

Förväntad effekt av åtgärden  

Planen ska ha skapat en grund för att säkerställa tillgången till vattenresurser för 

dricksvattenförsörjningen i Västra Götalands län i ett flergenerationsperspektiv.  

 

Åtgärdsmål till 2020 

Projektmål: 

 En regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands län är upprät-

tad.  

 Planen har stimulerat kommunerna till fortsatt arbete med att upprätta 

kommunala vattenförsörjningsplaner och förbättra skyddet av viktiga 

vattenresurser.  

Tidsplan 

2017-2019 När vattenförsörjningsplanen är färdig kommer den att presenteras 

både internt och externt.   
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Information, kommunikation och kompetens-
utveckling 

ID nummer: I.1 

Rubrik 

Deltagande i miljönätverket ENCORE 
 

Åtgärdsformulering 
Utifrån diskussioner mellan deltagande regioner i miljönätverket ENCORE, 

identifiera hinder och framgångsfaktorer för klimatanpassningsåtgärder kopplat 

framför allt till översvämningar och torka.  

 

Utifrån befintliga hinder för arbetet, identifiera en gemensam plattform för 

framtida regionalt samarbete på politisk och administrativ nivå. Inom ENCORE 

nätverket utbyter regionerna både exempel på framgångsrika insatser för att in-

spirera varandra och exempel på hinder som försvårar arbetet. Syftet är att 

hämta hem kunskap som kan användas i den egna regionen.  

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Naturavdelningen 

 

Medansvarig för genomförandet 

Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen 

 

Bakgrund och nuläge – utmaning som åtgärden ska bidra till att hantera 

Länsstyrelsen ingår i miljönätverket ENCORE (Environmental Conference of 

the Regions of Europe) för EU-regioner. ENCORE samlar i första hand ansva-

riga miljöpolitiker och tjänstemän från Europas regioner till en större konferens 

vartannat år. Länsstyrelsen har en representant i ENCORE:s styrgrupp. 

Nätverket kommer de närmaste åren att arbeta utifrån tre teman. Ett tema är Kli-

matanpassning och minskad klimatpåverkan. Temat kan till exempel inkludera 

områdena översvämningar, torka och påfrestningar på skogs- och jordbruk på 

grund av klimatförändringar.  

 

Förväntad effekt av åtgärden  

 Länsstyrelsen medverkar till att påverka på EU-nivå.  

 Kunskap om goda exempel som kan omsättas i länet.  

 Eventuell medverkan i EU-projekt. 
Åtgärdsmål till 2020 

 Deltagande i styrgruppsmöten och temadiskussioner, samt konferen-

serna 2018 och 2020. 

 Sammanställning av hinder och framgångsfaktorer i arbetet har tagits 

fram och presenterats för regionala beslutsfattare på konferenserna. 

Tidsplan 

Medverkan i nätverket är löpande, med huvudsakliga avrapporteringar 2018 och 

2020. 
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ID nummer: I.2 

Rubrik 

Informationsmaterial till olika målgrupper 

 

Åtgärdsformulering 
Ta fram olika typer av målgruppsanpassade informationsmaterial om klimatför-

ändringarnas effekter i Västra Götalands län, hur Länsstyrelsen arbetar med frå-

gorna och hur målgrupperna kan arbeta med klimatanpassning. Informations-

materialet ska användas vid utbildningar, kommunträffar och liknande kompe-

tenshöjande aktiviteter. 

 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen 

 

Medansvarig för genomförandet 

Länsstyrelsen, genom klimatanpassningsgruppen 

 

Bakgrund och nuläge  

Det finns en efterfrågan på enkel, kortfattad och målgruppsanpassad informat-

ion om klimateffekter och hur de kan hanteras. I uppföljningen av den förra reg-

ionala handlingsplanen för klimatanpassning visade enkäten till länets kommu-

ner att kompetensutveckling är det som efterfrågas mest.  

 

Målgruppsanpassad information som identifierats hittills är: 

 Länets kommuner utifrån olika aspekter av klimatanpassning 

 Informationsmaterial till vattenråden, anpassad utifrån avrinningsområde – 

kartdata, utdrag ur klimatanalys, goda exempel, enkel grundläggande in-

formation. 

 Älvsamordningsgrupper 

 Målgrupp som brukar mark, skogs- och jordbruk 

 GIS handläggare i kommunerna: utbildning i vilket underlag som finns, hur 

det kan användas och var det går att hämta hem. 

 

Förväntad effekt av åtgärden  

Med riktad målgruppsanpassad information kan vi lättare nå ut till olika mål-

grupper och stimulera till praktiska åtgärder för anpassning till klimatföränd-

ringarna. 

 

Åtgärdsmål till 2020 

Informationsmaterial framtaget för de målgrupper som listas i punktlistan under 

Bakgrund och nuläge. 

Tidsplan 

2018-2020. Närmare planering sker i samband med verksamhetsplaneringen för 

respektive år och styrs också av vilka övriga projekt som genomförs och som 

kan resultera i ett informationsmaterial. 
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ID nummer: I.3 

Rubrik 

Kunskapsförmedling till länets kommuner 

 

Åtgärdsformulering 
Planera och genomföra kunskapsdagar eller andra aktiviteter för länets kommu-

ner på olika teman relaterade till anpassning till ett förändrat klimat. Dagarna 

kan utformas till exempel som delregionala kommunträffar, länskonferens eller 

utbildningar.  

 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen 

 

Medansvarig för genomförandet 

 Länsstyrelsen, klimatanpassningsgruppen 

 Kommunerna i Västra Götalands län (bjuds in till kunskaps-/temada-

garna, några kommuner bjuds in att utgöra referensgrupp för plane-

ringen). 

 

Bakgrund och nuläge  

Kompetensutveckling för tjänstemän och politiker i kommunerna efterfrågas av 

länets kommuner. Ett sätt att höja kompetensen och förmedla ut aktuell inform-

ation är att arrangera träffar och konferenser för länets kommuner.  

Många kommuner saknar de övergripande förutsättningar som behövs för ett 

strategiskt arbete med anpassning till ett förändrat klimat. Länsstyrelsen bedö-

mer att en viktig del i rollen att samordna klimatanpassningsarbetet på regional 

och lokal nivå är att stödja kommunerna i att skapa de övergripande förutsätt-

ningarna. Ett sätt att göra detta är genom kompetensutveckling och att sprida 

goda exempel. Tillgängliggörande av befintlig geodata och information om hur 

den kan användas är också efterfrågat i kommunerna. 

 

Dagarnas innehåll och utformning kommer att definieras i samband med varje 

års verksamhetsplanering. 

Teman som kan tas upp är: 

 Information om framtaget material från Länsstyrelsen och hur det kan 

användas i kommunerna  

 Information om nya riktlinjer och underlag från centrala myndigheter 

 Övergripande förutsättningar för lokal klimatanpassning – hur kan vi 

starta upp ett lokalt arbete med klimatanpassning? Genomgång av 

SMHIs lathund klimatanpassning - webbverktyg 

 Mellankommunal och delregional samverkan 

 Robusta beslutsstödsmetoder – att hantera osäkerheter genom att identi-

fiera och visualisera osäkerheter, dokumentera val och beslut och hitta 

flexibla lösningar. 

 Geodata/GIS för klimatanpassning – vilket underlag finns, var finns det, 

hur kan det användas på kommunal nivå? Till exempel data via Kli-

matanpassningsportalen, Copernicus 
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 Ekosystembaserad klimatanpassning 

 Grön infrastruktur 

 Livsmedelsförsörjning  

 Utbildningsdagar dricksvattenförsörjning i lokala klimatanpassningspla-

ner, deltagande genom Livsmedelsverkets projekt. 

 

I aktiviteterna kommer goda exempel att utgöra ett inslag med syfte att ge inspi-

ration till möjliga arbetssätt och lösningar. Aktiviteterna bör innefatta både före-

läsningar/presentationer och praktiska övningar eller diskussionsfrågor. 

 

Länsstyrelsen planerar att varje år under 2018-2020 antigen ordna delregionala 

träffar, länskonferens eller annan aktivitet. Det kommer behövas återkommande 

mötestillfällen då alla kommuner som delar samma klimatrelaterade problem 

(till exempel stigande havsnivå) kan träffas och utbyta erfarenheter, samt disku-

tera till exempel förslag på åtgärder och behovet av konsultstöd.  

 

 

Förväntad effekt av åtgärden  

De som deltagit på aktiviteterna har fått kunskap som stödjer klimatanpass-

ningsarbetet på kommunal och regional nivå.  

 

 

Åtgärdsmål till 2020 

En länskonferens, delregionala träffar eller utbildningar genomförda per år un-

der 2018-2020. 

 

Tidsplan 

En länskonferens, delregionala träffar eller utbildningar genomförs årligen 

2018, 2019 och 2020. 
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ID nummer: I.4 

Rubrik 

Workshopar/Övningar med fokus på klimatrelaterade risker 

 

Åtgärdsformulering 
Planera och genomföra en eller flera workshopar/övningar per år för länets 

kommuner och andra relevanta organisationer kring ett klimatrelaterat scenario.  

 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen, Enheten för samhällsskydd och beredskap 

 

Medansvarig för genomförandet 

 Länsstyrelsens övriga avdelningar genom klimatanpassningsgruppen 

(styrs av val av scenario) 

 Kommunerna i Västra Götalands län (bjuds in till att delta, några kom-

muner bjuds in att utgöra referensgrupp för planeringen). 

 Övriga relevanta organisationer bjuds in att delta beroende på scenario. 

 

Bakgrund och nuläge  

Vi har i länet identifierat ett flertal risker som innefattar extrema väderhändelser 

och naturolyckor. Dessa kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för sam-

hällets skyddsvärden.  

 

Risken för extrema väderhändelser och naturolyckor ökar i framtiden i länet på 

grund av klimatförändringarna. Detta ställer ökade krav på kommunerna att 

kunna agera och vidta rätt åtgärder för att begränsa konsekvenserna för bland 

annat människors hälsa och säkerhet och samhällsviktig verksamhet. Naturo-

lyckor kan bli extraordinära händelser och bör analyseras i kommunernas risk- 

och sårbarhetsanalys och kunna hanteras utifrån kommunens ansvar för krisbe-

redskap. Vi kan även påverkas av de konsekvenser som klimatförändringarna 

får i andra delar av världen, vilket kan påverka till exempel försörjning med va-

ror och tjänster. 

 

Dagarna bör ha en del som fokuserar på kunskapsuppbyggnad och en del som 

fokuserar på övning/dialog kring hanteringen av den typ av händelse eller situat-

ion som valt scenario beskriver. Formerna för workshoparna/övningarna sätts i 

samband med verksamhetsplaneringen för varje år. Ett exempel på upplägg är 

två tillfällen på ett år med två delregioner per gång. 

 

Scenarion som kan utgöra grund för workshop/övning: 

 Värmebölja och torka 

 Skyfall 

 Höga flöden 

 Transnationella risker kopplat till försörjning med livsmedel och andra 

varor.  
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Åtgärden innebär att vi förhoppningsvis får mer kunskap som kan bidra till 

minskad sårbarhet vid inträffade händelser och bättre underlag i det förebyg-

gande arbetet.   

 

Förväntad effekt av åtgärden  

Förbättrad krisberedskap för den typ av händelse som scenarierna simulerar ge-

nom ökad kunskap i deltagande kommuner och identifiering av åtgärder som 

kommunen kan vidta för att stärka sin beredskap. 

 

Åtgärdsmål till 2020 

En eller flera workshopar har genomförts per år under perioden 2018-2020. 

 

Tidsplan 
Planering och genomförande under 2018-2020. 
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ID nummer: I.5  

Rubrik 

Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet och 
förorenade områden 

 

Åtgärdsformulering 
Utifrån framtaget kunskaps- och planeringsunderlag från projekten Klimatan-

passning i tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden och Scre-

ening och identifiering av förorenade områden med sårbarhet för naturolyckor i 

Västra Götalands län, kommunicera ut underlaget och implementera det i till-

synsverksamheten. 

 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Miljöskyddsavdelningen 

Kommunernas miljöförvaltningar 

 

Medansvarig för genomförandet 

 Länsstyrelsen, klimatanpassningssamordnare 

 Kommuner 

 

Bakgrund och nuläge  

Länsstyrelsen har under 2016-2017 tagit fram kunskaps- och planeringsunderlag 

inom projekten Klimatanpassning i tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förore-

nade områden och Screening och identifiering av förorenade områden med sår-

barhet för naturolyckor i Västra Götalands län. 

Tillsynsmyndigheterna får genom denna identifiering tillgång till en ny priorite-

ringsgrund i arbetet med förorenade områden. 

 

Nästa steg är att implementera underlaget i tillsynsverksamheten av miljöfarlig 

verksamhet och förorenade områden. Detta kommer att göras på flera olika sätt, 

till exempel: 

 Information på Tillsynsportalen 

 Tillsynsvägledningsdagar 

 Information under tillsynsbesök hos verksamheter/tillsynsobjekt 

 

Mottagare av informationen är Länsstyrelsens och kommunernas tillsynshand-

läggare inom miljöfarlig verksamhet och förorenade områden, Generalläkaren, 

samt berörda miljöfarliga verksamheter. 

 

Information om underlaget och dess tillämpning kan ske både områdesvis och 

branschvis. 

 

 

Förväntad effekt av åtgärden  

En mer klimatanpassad tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade om-

råden, vilket i sin tur förväntas minska de risker för föroreningsspridning som 

ett förändrat klimat kan leda till. 
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Risken för okontrollerad och stor spridning av föroreningar från förorenade om-

råden i samband med naturolyckor minskar. 

 

Åtgärdsmål till 2020 

Åtgärder är vidtagna vid x miljöfarliga verksamheter för att minska risken för 

föroreningsspridning vid översvämning, ras eller skred. 

Tillsynsåtgärder pågår eller är slutförda på de förorenade områden i riskklass 1 

och 2, som ligger i riskzoner för översvämningar, ras och skred. 

 

Tidsplan 

Tidsplan för informationsinsatser 2018 och 2019. 

När underlaget är implementerat som en del av tillsynen ingår det i den löpande 

tillsynsverksamheten. 
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Klimatanpassning i ärendehandläggning och 
annat löpande arbete 

ID nummer: Ä.1 

Rubrik 

Strategi för samordnad hantering av översvämnings- och skredriskerna kring Vä-
nern och Göta älv 

 

Åtgärdsformulering 
Ta fram en strategi för hur Länsstyrelsen ska arbeta samordnat med översväm-

nings- och skredriskerna kring Vänern och Göta älv. 

 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Enheten för samhällsskydd och beredskap 

 

Medansvarig för genomförandet 

Länsstyrelsen – Samhällsavdelningen, Vattenavdelningen, Miljöskyddsavdel-

ningen, Naturavdelningen, Landsbygdsavdelningen 

 

Andra berörda organisationer är till exempel Länsstyrelsen i Värmlands län och 

kommunerna.   

 

Bakgrund och nuläge – utmaning som åtgärden ska bidra till att hantera 

Översvämnings- och skredriskerna kopplat till Vänern och Göta älv är tillsam-

mans med stigande havsnivåer de största utmaningarna för länet kopplat till 

både dagens klimat och klimatförändringarnas påverkan. Hanteringen av Vä-

nern och Göta älv gällande översvämnings- och skredrisker är ett prioriterat om-

råde inom Länsstyrelsen. 

 

Ärenden kring Vänern och Göta älv är många och komplexa. De spänner över 

flera olika kunskaps-/intresseområden och berör därför flera olika verksamheter 

inom Länsstyrelsen. Länsstyrelsen saknar idag ett samordnat, effektivt arbetssätt 

att hantera frågorna. 

 

Under 2017 utreder Länsstyrelsen hur vi kan arbeta mer samlat med dessa frå-

gor. Utredningen pågår parallellt med framtagandet av den regionala handlings-

planen för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020.  

 

Utifrån de slutsatser som dras i utredningen kommer Länsstyrelsen att jobba vi-

dare med dessa frågor. Arbetet kommer att ske både inom ramen för uppdraget 

att samordna klimatanpassningsarbetet på regional nivå och inom ramen för öv-

riga uppdrag kopplade till frågorna. 
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Förväntad effekt av åtgärden  

En samordnad och effektiv handläggning av ärenden som kopplar till översväm-

nings- och skredriskproblematiken kring Vänern och i Göta älvdalen. 

 

Länsstyrelsens handläggning och agerande bidrar aktivt till en positiv utveckl-

ing av översvämnings- och skredriskproblematiken kring Vänern och i Göta 

älvdalen. 

 

Åtgärdsmål till 2020 
Formuleras senare, då arbete med utredningsuppdraget inte inletts ännu. 

 

 

Tidsplan 

Utredningens resultat ska implementeras i löpande arbete. 
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ID nummer: Ä.2  

Rubrik 

Stöd för implementering av klimatanpassningsaspekter i Länsstyrelsens ärende-
handläggning och annat löpande arbete 

 

Åtgärdsformulering. 

Identifiera behov och ta fram handläggarstöd för att implementera klimatanpass-

ning i löpande arbete som handläggning av olika typer av ärenden. 

 

Huvudansvarig/a för genomförandet 

Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen 

 

Medansvarig för genomförandet 

Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp 

 

Bakgrund och nuläge  

Klimatanpassning är en aspekt som måste ingå i ärendehandläggningen i många 

av Länsstyrelsens verksamheter. För att uppnå detta krävs förståelse hos och 

kompetensutveckling av handläggare. Det behövs också material för att under-

lätta att klimatanpassningsaspekterna finns med. Det är detta material som ska 

tas fram och kommuniceras inom organisationen. Det handlar också om att 

bättre integrera arbetet med de större uppdragen där klimatanpassning är en vik-

tig pusselbit. Länsstyrelsen har under 2016-2017 genomfört dialoger med en rad 

enheter. Denna åtgärd är en fortsättning på det arbetet att sprida kunskapen om 

klimatförändringar och klimatanpassning inom Länsstyrelsens organisation. 

 

Stödmaterial kan utgöras av olika former av handläggarstöd som: 

 Interna checklistor/riktlinjer för olika typer av ärenden. Motstående in-

tressen kan behöva belysas. 

 Färdiga meningar för yttranden. 

 Hur klimatanalysens data kan användas och tolkas utifrån olika upp-

drag/verksamhetsområden. 

 Hur klimatanpassning kan relatera till olika lagstiftningar och krav. 

 Hur riktlinjer, kunskaps- och planeringsunderlag kan tillämpas. 

o Arbeta in kulturarv och klimatförändrings-GIS i löpande hand-

läggningen.  

o Arbeta in underlag om skyfall i löpande handläggningen. 

o Arbeta in underlag från projekt om klimatanpassning i tillsyn i 

löpande handläggningen (se vidare åtgärd I.5) 

 

 

Förväntad effekt av åtgärden 

Klimatanpassningsperspektivet integreras i ärendehandläggningen på ett natur-

ligt sätt.  
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Åtgärdsmål till 2020 

 De handläggarstöd som behöver tas fram till 2020 är identifierade under 

2018.  

 Handläggarstöd är framtagna och kommunicerade till berörda handläg-

gare 2020. 

 

 

Tidsplan 

Identifiering av behov under 2018. 

Framtagande av handläggarstöd under 2018-2020. 

 

En löpande översyn och uppdatering kommer att behöva göras av de handläg-

garstöd som tas fram. 

 

Kostnad och finansiering 

Länsstyrelsens arbete beräknas kunna finansieras med Länsstyrelsens klimatan-

passningsmedel.  

 

Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål 

Miljömålsarbetet 

 

Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder  

Beroende på vilka handläggarstöd som kommer att tas fram bör det beaktas om 

dessa kan samordnas med stöd utifrån andra uppdrag. 
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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 

 

  
  2017-08-29 Dnr: KS 2016-114
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Slutredovisning av investeringar 2016 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under 2016 genomfört en rad investeringar, beslutade av 
Kommunfullmäktige. Investeringar där anslaget överstiger 300 tkr redovisas här. 
 
Beläggning och broarbete (tkr) 
 
Anslag 2016   1000  
Överfört från 2015    240 
Förbrukat     787 
Överskott     453 
 
Åtgärder har genomförts i Centrum, på Bruksvägen och på Östra Jonsängsvägen. 
 
Beläggning Västergård 
 
Anslag 2016   1000 
Förbrukat     759 
Överskott     241 
 
Gatorna inom Västergård, etapp 5, har fått en toppbeläggning. Området har 
överlämnats till en vägförening för fortsatt drift och underhåll. 
 
Sprinkler LSS 
 
Anslag 2016    500 
Överfört från 2015   346 
Förbrukat     490 
Överskott    356 
 
Sprinklersystem har installerats på LSS-boende på Frejvägen i Munkedal. 
 
Byte av armaturer gatubelysning 
 
Anslag 2016     300 
Överfört från 2015    200 
Förbrukat     331 
Överskott     169 
 
Belysningen på Torget har bytts ut, kvicksilverlampor har ersatts samt 
lågenergilampor ersatt lampor med högre energiförbrukning.  
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Tillbyggnad Önnebacka förskola 
 
Anslag 2016   15000 
Överfört från 2015   -7298 
Förbrukat     6759 
Överskott       943 
 
Förskolan byggdes till med tre avdelningar och har nu 7 avdelningar 
 
Bruksvägen vägförbättring 
 
Anslag 2016   1000 
Förbrukat     939 
Överskott       61 
 
Vägen byggdes om i anslutning till Möevägen och Hedevägen. Säkra 
övergångsställen och gc-bana har anlagts. 
 
Energiåtgärder 
 
Anslag 2016     500 
Överfört från 2015    798 
Förbrukat   1056 
Överskott     242 
 
Nytt ventilationsaggregat till nya gymnastiken på Kungsmarksskolan. Närvarostyrd 
belysning i korridorer, trapphus och klassrum i Bruksskolan, Centrumskolan och 
Munkedalsskolan.  
 
Möevägen GC och vägförbättring 
 
Anslag   1500 
Överfört från 2015    182 
Förbrukat   1866 
Underskott     184 
 
Gc-bana anlades från Bruksvägen till Möeområdet och vägen justerades, räcken 
åtgärdades mm, allt för att förbättra trafiksäkerheten. 
 
Utbyggnad tomter Hällevadsholm 
 
Anslag      0 
Förbrukat   393 
Underskott   393 
 
Tre tomter har tagits fram, varav en har sålts. Tomterna finansieras genom 
försäljningen. Munkedal Vatten har anlagt VA. 
 
Servicekontor 
 
Anslag      0 
Överfört från 2015  477 
Förbrukat   666 
Underskott   189 
 
Servicekontor, ett medborgarcentrum, har samlokaliserats med bibliotek och växel i 
kommunhuset för att kunna erbjuda medborgare och besökare bättre service. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Samtliga investeringar föranleder kapitalkostnader. Vissa investeringar har lett till 
lägre driftskostnader. 

Folkhälsa 
Vissa investeringar ger bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade 
trafikanter. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-09-05 Dnr KS 2016-114
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 
Förvaltningsekonom 
Gunilla Martinsson 
Kostchef 

Äskande ur fullmäktiges förfogandepost för 
Utvecklingscentrum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens ram med 0,250 mnkr. 
Finansiering sker ut kommunfullmäktiges förfogandepost.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen erhöll ett ökat anslag med 5,4 mnkr inför budget 2017 avseende 
driftskostnader för Munkedals Utvecklingscentrum (tidigare Dingle 
Naturbruksgymnasium). I kommunfullmäktiges anslag ”till förfogande” öronmärktes 
0,6 mnkr för ev avvikelser mot budget för Utvecklingscentrum. Då budgeten 
beslutades var det fortfarande osäkert hur driftkostnaderna skulle utvecklas.  

Årets uppföljning av kostnaderna visar att det inom kostverksamheten tillkommit 
merkostnader som tidigare inte varit kända. Dessa avser ökat personalbehov på 
grund av utökning av övriga verksamheter.  

Kommunstyrelsen äskar nu från Kommunfullmäktiges förfogandepost på ett ökat 
kommunbidrag med 0,250 mnkr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
Mats Tillander   Håkan Sundberg  
Samhällsbyggnad   Kommunchef 
 
     
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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  2017-09-18 Dnr: KS 2014-377
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Minskning av antal lekmannarevisorer i Västvatten AB 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för 
Västvatten AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 2018 
eller den senare dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman. 
 
Sammanfattning 
 
Det kommungemensamma bolaget Västvatten AB har utökats med fler ägare det 
senaste året. Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer (två från varje 
ägarkommun). Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av 
antalet revisorer i syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere 
kostnaderna. Antalet revisorer styrs av bolagsordningen.   
 
Förslag till ändring i bolagsordning för Västvatten AB har kommunicerats med 
bolaget, samtliga ägarkommuner samt revisorerna. De har beretts tillfälle att 
inkomma med synpunkter. 
 
Förslaget gäller en ändring av § 10 i bolagsordningen. Ny lydelse föreslås bli: 
    
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Något sänkt kostnad för bolaget 

Inga ytterligare konsekvenser 
  
    

 
Beslutet expedieras till: Västvatten AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 
BOLAGSORDNING FÖR VÄSTVATTEN AB 

 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Västvatten AB 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och 
ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor. 
 
Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är 
huvudmän för VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla 
kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunerna. 
 
Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun 
enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-
anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och 
ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. 
 
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller 
upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 
egendom. 
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 
 
Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i 
förhållande till deras aktieinnehav i bolaget. 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal 
kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 
 
§ 7 Aktieantal 
 
I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och högst tre suppleanter 
 
Av styrelseledamöterna utser respektive kommun Färgelanda, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla två ledamöter och en suppleant. Ledamöter och 
suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att 
val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer 
efter val till kommunfullmäktige. 
 
Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Övrig 
konstituering sker inom styrelsen. 
 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens 
inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall inte ha rösträtt 
utan endast yttranderätt. 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med 
minst en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfull-
mäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner utse vardera 
en lekmannarevisor med minst en suppleant var. i Uddevalla kommun utse två 
revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Ärende på ordinarie årsstämma 
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justerare; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen; 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 
 revisorerna med suppleanter 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, 

ordförande samt ledmannarevisorer; 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 13 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår. 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 
§ 14 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga 
annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
§ 15 Hembud 
 
Hembudsskyldighet 
 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 
bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 
utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye 
ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets 
styrelse. Han/hon skall också visa på vilket sätt han/hon har fått äganderätt till 
aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från 
anmälan hos styrelsen om övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 
innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 
aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Tvist 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 
 
§ 16 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun 
och Uddevalla kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Färgelanda, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla kommuner godkänt ändringen. 
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 kommunfullmäktige 
 
 
 
Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, 
Munkedals och Lysekils kommun 
 
Sammanfattning 
1 juli 2017 träder den nya lagen om e-cigaretter i kraft. Ansvaret för den omedelbara 
tillsynen av e-cigaretter ligger på kommunen. Miljöenheten föreslår att ansvaret för 
tillsynen ska ligga på miljönämnden. 
 
Beskrivning av ärendet 
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en 
produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller 
beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan 
patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket 
kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. 
 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan 
om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt 
skicka in ett egenkontrollprogram. 
 
Förslag till beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 

1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner 
att delegera tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare” till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. 
Ansvaret för övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos 
miljönämnden. Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten 
som är bäst lämpad att ansvara för tillsynen enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare”. Därför föreslår miljöenheten att 
kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för tillsynen till 
miljönämnden.  
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Sofie Jansson 
miljöhandläggare 
sofie.jansson@sotenas.se 
0523 - 66 40 45 
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 2016-03-31 Dnr: KS 2016-115
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Margareta Svensson-Hjorth 
Enhetschef 
Kultur och fritid 

Kultur- och fritidsplan 2018-2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Kultur- och fritidsplan 2018-2019. 
 

Sammanfattning 
En kulturplan har tidigare framtagits som gällande under perioden 2011-2015. 
Avsikten var att den förnyas vart fjärde år. I samband med förändringar inom 
organisationen då Tillväxt- och kulturenheten blev Kultur och fritid, förändras 
planen till att även omfatta området fritid. 
Kultur-och fritidsplanen är ett dokument som tydliggör enhetens uppdrag och 
befogenheter. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Genomförande av hela planen kommer att innebära vissa merkostnader. 
Ekonomiska utökningar får hanteras i ordinarie budgetprocess. 

2. Miljö 
Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 
Kultur och fritid är båda områden som innehåller aktiviteter som, på ett positivt 
sätt, påverkar kommuninvånare både fysiskt, psykiskt och socialt.  
 
Med ett gott utbud av fritidsaktiviteter i samarbete med föreningsliv finns goda 
förutsättningar för fysisk träning som i hög grad påverkar människors ökade 
förutsättningar att hålla sjukdomstillstånd på avstånd.  
 
Kulturaktiviteter, konst och kulturarv har en betydande inverkan på människors 
trivsel och hälsoeffekterna är betydligt större än vad man tidigare kunnat påvisa.  
 
Genom att arbeta med delaktighet får människor större inverkan på aktivitetsutbud 
och integration, sammanhållning och social samvaro gynnas. 
 
Samtliga delar i planen har positivt inflytande på Munkedals kommuns utveckling 
av folkhälsa. 
 
Hänsyn har tagits till barnperspektivet. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
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Beslutet expedieras till: 
JanOlof Karlsson – kulturutvecklare 
Lars-Åke Winblad - turistansvarig 

Liselott Sörensen-Ringi Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Barn- och utbildning Munkedals kommun 
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Margareta Svensson-Hjorth 
Enhetschef 

Kultur– och fritid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antagen av nämnd datum för beslut, § paragrafnr. 
Reviderad datum för beslut, § paragrafnr. 
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Inledning 
Munkedals kommun är en kommun med närhet till både fjäll, sjö och hav vilket ger goda 
möjligheter till en aktiv och rik fritid. Kommunen har ett stort föreningsliv som erbjuder 
möjligheter till roliga och spännande kultur- och fritidsaktiviteter. Munkedals landskap 
innehåller unika kulturhistoriska värden att förvalta. 

 
Munkedal ska vara en levande kultur- och fritidskommun året om och präglas av människor 
som är stolta över sin bygd och inspirerar varandra till nya idéer och engagemang. 

 
En kommuns attraktionskraft påverkas i hög grad av tillgången till meningsfull kultur, fritid 
och bra mötesplatser. För befintliga kommuninvånare liksom för potentiella nyinflyttade och 
för företag som vill nyetablera sig i kommunen ökar attraktiviteten med bra utbud av 
aktiviteter och nätverk inom kultur och fritid. Denna fritids- och kulturplan ska vara ett stöd 
för fortsatt utveckling av kultur, fritid och turism 2018-2019. 

 

 

Munkedal — mer av livet 
Kommunens vision 2025 är Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med 
engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! Kommunens 
attraktion ska vårdas och utvecklas och ansvaret för detta ska delas mellan föreningar, 
näringsliv, organisationer och invånare. 

 

Styrdokument 
Styrdokument som ligger till grund för kultur- och fritidsplanen är följande: 

 

 

Kommunens övergripande mål 
 

 
  Människor känner sig välkomna 

 
  En hållbart växande kommun 

 
  En kreativ och spännande miljö 

 
  Invånarna mår bra och trivs med livet 

 
  Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta 

 
Andra styrdokument 

 

 
 Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 

 
 Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014- 

2020 
 

 Avsiktsförklaringen Ett enat Bohuslän 
 

 Kommunens biblioteksplan 
 

 Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän 
 

 Guide till bilden av Bohuslän 
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Uppdrag 
Kultur och fritid i Munkedals uppdrag grundas i kommunfullmäktiges inriktningsmål nummer 
sju som är bärande för våra handlingsplaner. 
Mål nummer sju säger: 

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

 
För att leva upp till dessa mål krävs långsiktigt arbete, helhetsperspektiv, stor 
målmedvetenhet och hög uthållighet. 

 
Verksamheten skall aktivt ta del av forskning, stödja, utveckla och upprätthålla nätverk och 
gemensamma mötesplatser för kultur och tillväxt. 

 
Ansvarsområden som omfattas är bibliotek, ungdomsverksamhet, kulturaktiviteter, 
kulturarv, offentlig miljö, turism, föreningsstöd och kollektivtrafik. 

 
Kultur och fritid i Munkedal lägger stor vikt och särskilt fokus på att stå nära 
kommuninvånarna och alltid erbjuda dialog. Enheten tar hjälp av föreningslivet och stödjer, 
inspirerar och engagerar kommuninvånarna för att Munkedal ska erbjuda aktiviteter av 
skilda slag, både inom idrott, kultur och samhällsengagemang. 

 

 
 
 
 

Planens disposition 
Varje kapitel behandlar de olika ansvarsområden verksamheten ansvarar för samt 
beskriver övergripande de aktiviteter som skall verkställas. 
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Vision för kultur och fritid 
Kultur och fritid ska, i samverkan och i egen verksamhet, som huvuduppdrag arbeta med 
förverkligandet av Munkedals kommuns Vision 2025, ett gott liv åt alla kommunens invånare 
och besökare. Verksamheten skall organiseras i överensstämmelse med huvuduppdraget och 
verka för att befintliga resurser används så effektivt som möjligt. 

 
Genom ledorden STÖDJA, INSPIRERA OCH ENGAGERA ska samverkan med andra enheter, 
föreningar, näringsidkare och andra aktörer genomföras med framåtanda, i syfte att skapa 
meningsfull fritid, ett aktivt kulturliv och stolthet över bygdens kulturarv, i hela kommunen. 

 

 

Mål för verksamheten 
Kultur och fritid ska ha rollen som möjliggörare och gränsbrytare och tillsammans med 
kommunens övriga verksamheter, övrig offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället, 
arbeta för en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina. 

 
All verksamhet ska genomsyras av god kvalitet, lika behandling och delaktighet, både vad 
gäller bemötande och arbetsprioriteringar på både grupp- och individnivå. Enhetens 
verksamheter ska vara tillgängliga för alla oavsett kön, sexuell läggning, ålder, religion, 
etnisk bakgrund eller funktionshinder och alla ska kunna delta på lika villkor. I all planering 
och verksamhet skall jämställdhetsperspektivet inkluderas och den estetiska verksamheten 
ska vara en naturlig del i den lärande processen. 

 
I det dagliga arbetet inkluderas alltid barnkonventionen där artikel nr 31 säger 
”Alla barn har rätt till kultur, rätt att utveckla sin skaparkraft och få träna olika 
uttrycksformer.” 

 
Idag presenteras allt oftare forskningsresultat som lyfter fram kulturens betydelse för 
människors välbefinnande och hälsa. Kommunens kulturarv ska därför synliggöras i olika 
former i det allmänna kulturlivet, bidra till att skapa sammanhang och vara levande för alla 
människor oavsett var de bor i kommunen. Munkedal skall vara en levande kulturkommun 
året om och präglas av människor som är stolta över sin bygd. 

 
Munkedal ska karaktäriseras av dialog och delaktighet. För unga människor innebär 
delaktighet en viktig bit i det livslånga lärande och engagemang i formandet av den egna 
framtiden. För äldre människor innebär delaktighet en ökad upplevelse av gemenskap och 
högre livskvalitet samt möjligheter att påverka den egna vardagen. Alla människor erhåller 
rekreation och återhämtning genom delaktighet i aktiviteter utanför arbetslivet. 
Föreningslivet är en viktig samarbetspartner. 

 
Att genom mötesplatser verka för god gemenskap motverkar anonymitet som påverkar 
människors känsla för en plats. I god gemenskap minskar förstörelse och destruktivt 
handlande. Vår enhet ska verka för att alla medborgare ges möjlighet till egen utveckling och 
civilsamhällets sammanhållning. 

 
De kommunala målen har för 2017 – 2019 översatts till aktiviteter inom områden som 
presenteras på följande sidor. 
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Gemensamma arbetsområden 
 

Studieförbund 
Studieförbunden utgör en viktig del i folkbildningen och kulturlivet. De har en stor uppgift i 
att utveckla studiecirklar och kulturprogram som metoder i det demokratiska 
samhällsbyggandet för kultur, demokrati och deltagande. 

 
Aktivitet 

 
 Genomföra årliga möte med verksamma studieförbund inom kommunen 

 
 Kontinuerliga träffar för genomförande av projekt och aktiviteter 

 
 Administrera kommunens bidragsstöd till studieförbunden 

 

 
Kreativa näringar 
De nyetablerade kreativa näringarna ska stöttas för att skapa nya besöksattraktioner och 
höja andelen utbud av spännande kulturupplevelser. 

 
Aktivitet 

 
 Tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare stödja de, i kommunen aktiva, 

kreativa näringarna genom årliga besök och gemensamma evenemang 
 

 Informera de kreativa näringarna när möjligheter för utvecklings- eller projektmedel 
uppkommer. Utveckla projektet “Granit” i samverkan med kommunerna i Lysekil och 
Sotenäs 

 
 

Föreningssamarbete 
Munkedals kommun har ett rikt föreningsliv som ger både unga och gamla invånare en 
meningsfull fritid. 

 

Aktivitet 
 

 Ge kommunens föreningar möjlighet att visa upp sin verksamhet vid föreningsdagar 
och evenemang 

 
  Samverka med föreningslivet i syfte att öka antalet föreningsaktiva ungdomar 

genom studieresor och ”Prova på-verksamhet” 
 

 
 

Allaktivitetshus 
Sedan många år ligger ett medborgarförslag till grund för kommunens ambition att 
skapa ett allaktivitetshus. 

 
Aktivitet 

 
 Definiera begreppet Allaktivitetshus. Delta i all utveckling kring verksamheten kring 

begreppet ”Allaktivitetshus” 
 

 Alltid vara uppdaterad kring kostnader för genomförandet av att skapa ett 
Allaktivitetshus i Munkedals. 

  
 Bjuda in föreningar som inte erbjuder idrottslig verksamhet att etablera sin 

verksamhet 
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Fritid i Munkedal 
Människans fria tid blev ett begrepp i samband med industrialiseringen och 
uppdelningen av arbetstid och fritid. Idag är en meningsfull fritid allt viktigare då 
arbete blir allt mindre definierande för individen. Traditionellt sett har fritidssektorn 
sedan 70-talet ansvarat för ärenden som rör idrott och rekreation. Att stödja 
föreningslivet är en mycket viktig del i kommunens målsättning. Idag är behovet 
stort av att få hjälp att koordinera en del aktiviteter och arbetsinsatser. 

 

 
 

Föreningsstöd 
 

 
Aktivitet 

 
 Genomföra översyn av reglerna för föreningsbidrag 

 
 Genomföra möten med föreningarna med aktuella teman 

 
 Under 2017 genomföra en föreningsdag i samarbete med Kungsmarksskolan 

 
 Utveckla idrottsskola typ ”prova på” i samverkan med skolan och Ung fritid Munkedal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Idrotts – och fritidslokaler/anläggningar 
Då det finns många föreningar i vårt område finns det också många lokaler och 
anläggningar som kräver kontinuerligt underhåll och som även behöver utvecklas. 

 
Aktivitet 

 
  

 Stödja MOSK i den koordinerande rollen för projektet ”Kanonsnö” 
 

 Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår och isbanor 
 

 Stödja föreningars eget anläggningsbyggande och tillsammans med föreningslivets 
företrädare söka möjlighet till extern medfinansiering 

 
 I samverkan med föreningslivet rusta upp elljusspåren i Hedekas och Hällevadsholm 

 
 Översyn och revidering av uthyrningsregler och taxor 

 
  Bevaka föreningarnas investeringsbehov vid anläggningar inom kommunen 
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Friluftsliv 
Kommunens till ytan stora, vidsträckta och vackra natur är alltid närvarande och erbjuder 
både rekreation och spänning. Kommunens invånare och besökare ska inspireras till att 
nyttja det naturen erbjuder genom att tydliggöra dess närhet och möjligheter. Möjligheterna 
till rörelse, fysisk aktivitet och friluftsliv skall säkerställas via god skötsel av vandringsleder, 
motionsspår och väl underhållna anläggningar. 

 
 
 

För att invånare och andra ska kunna ta del av vårt rika friluftsliv med bl a skogar, sjöar och 
hav, krävs det bra och lättillgänglig information. 

 
 

Aktivitet 
 

 Översyn av informationstavlor för vandringsleder i anslutning till tätorterna i 
kommunen 

 
 Göra en driftsplan tillsammans med föreningslivet för skötsel av spår och leder 

 
 Bjuda in privata markägare för en översyn av utökning av 

vandringleder/anslutningsled 
 

 Kartor och information kring leder, spår, grillplatser och vindskydd ska finnas 
tillgängliga via tryck och kommunens hemsida 

 
 Föreningar ska få stöd till att ta fram frilufts-/orienteringskartor över lämpliga ströv- 

och vandringsområden 
 

 Se över att information kring allemansrätten finns i allt tryckt material och kartor 
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Ung Fritid Munkedal 
Många av dagens ungdomar är kreativa och aktiva, men andra är det inte. Oavsett 
vilket, ska vi möta alla ungdomar på ett inkännande och individutvecklande sätt. 
Vår kommun ska tillhandahålla utrymme för ungdomar att få insyn i föreningslivets 
möjligheter, att aktivt verka i föreningslivet och påverkas att engagera sig i 
samhällsdebatten. I vår kommun strävar vi efter att alla som arbetar med 
ungdomar har en god utbildning för att möta ungdomarnas behov och bidra till 
deras mognad. 

 

Föreningssamarbete och demokratifrågor 
Vårt land har lång tradition av föreningsarbete och folkbildning. I syfte att slå vakt 
om framtidens demokrati och inspirera till ungdomars delaktighet i samhället ska vi 
arbeta aktivt och i gott samarbete med föreningslivet. 

 
Aktivitet 

 
 Att stötta Munkedals Förening för Ungdomar (MFfU) till att genomföra tre 

arrangemang/år för yngre tonåringar. Ung Fritid har alltid en representant i styrelsen 
som guidar och coachar ungdomarnas föreningsutveckling 

 
 Stötta föreningarnas ungdomsarrangemang. Delta praktiskt med rådgivning och 

närvaro i ungdomarnas återkommande arrangemang 
 

 Sammanställa lovprogram i samarbete med Kultur i Munkedal och föreningslivet 
 

 Stärka demokratiprocessen via föreningstekniska verktyg i MFfU och elevråd på 
Kungsmarksskolan. Ung fritid har alltid en representant med god föreningskunskap 
som deltar i elevråd 

 
 Öka ungdomars delaktighet i kommunala frågor genom MFfU. Alltid lyfta in 

ungdomsrepresentanter i olika forum 
 
 

Mötesplatser 
Alla orter har informella mötesplatser som uppstår spontant och utifrån intresse. 
Att skapa en yta där många grupperingar kan mötas spontant är ett viktigt social 
framgångsverktyg. Anonymitets bryts ned och nya nätverks skapas som gynnar 
bygden. Den organiserade mötesplatser ska därför gynnas och stärkas. 

 

 
Aktivitet 

 
 Arbeta för fyra ungdomscaféer i kommunen. Genom god dialog och samarbete med 

föreningslivet och andra aktörer säkerställa att ungdomscaféer hålls öppna minst en 
gång per vecka i Hällevadsholm, Dingle, Hedekas och Munkedals tätort 

 
 Genom nätverk, sociala medier och dialog med ungdomar ska personal finnas på de 

digitala mötesplatserna. Anställda fritidsledare ska vara uppdaterade kring den 
aktuella situationen kring ungdomars utsatthet och arbeta för att motverka mobbing 

 
 Söka nya lokaler till Ung Fritids verksamhet för att bredda utbud och inkludera en 

bredare grupp aktiva, bjuda in till kreativa uttryck och ungas stöd till unga 
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Integration och introduktion i arbetslivet 
Nyanlända ungdomar i vår kommun ska snabbt komma in i det svenska samhället 
och inte känna sig utanför. Flera saker kan göras för att hjälpa dem att bygga nya 
nätverk och gemenskaper. Alla unga växer i sin mognad genom att få inkluderas i 
en arbetsgemenskap där de lär grunderna i arbetslivets förväntningar. De 
ungdomar som har svårigheter att erhålla arbete under sommartid ska hjälpas till 
en kortare praktikperiod under sommarlovet. Prioriterad grupp är de som lämnat 
gymnasiets första år. 

 
Aktivitet 

 Ansvara för Feriepraktik och därmed stärka nyanlända ungdomars relationer med 
kommunens näringsliv, aktiva organisationer, frivilliga och kommunens egna 
verksamheter 

 
 Utveckla samarbetet med Ungbo och integration för ensamkommande flyktingbarn 

 
 Öka antalet deltagande privata företag inom FeriePraktiken 

Genom att bjuda in och även besöka företag i kommunen visa på möjligheterna som 
öppnas för de ungdomar som erbjuds praktikplatser. Få företagen att se möjligheten i 
intressanta ungdomar för framtida rekrytering 

 
 

Ungdomars delaktighet 
Engagemang och framtidstro motar destruktivitet, utanförskap, segregation och 
människor som kan påverka sin framtid har större tilltro till den egna förmågan och 
väljer delaktighet istället för utanförskap. Genom att använda sina förmågor på 
bästa sätt kan en person påverka sin livskvalitet och hälsa. Vi bör ligga före 
utanförskapet och vara starka i att arbeta förebyggande genom engagemang, 
dialog och framåtanda. 

 
Aktivitet 

 
 Öka besöksstatistiken till genomsnitt 25/kväll i Kvällscaféet ”Stugan” år 2016. 

Därefter med 1%/år. Genom rekrytering och marknadsföring på Kungsmarksskolan 
och kommunens gymnasieskolor, i öka antalet besökande ungdomar i 
ungdomscaféerna och antalet aktiva ungdomar i föreningarnas 
ungdomsarrangemang 

 
 Coacha aktiva elever på Kungsmarksskolan i årskurs 9 för att få en 

inkomstbringande caféverksamhet som stödjer skolans sociala aktiviteter 
 

 Tillsammans med Folkhälsan i kommunen arbeta preventivt med ungdomar genom 
att genomföra kampanjer som påverkar till sunda och drogfria val. 
Via kampanjer och diskussioner bidra till en upplysning kring vad som är sunt och 
varför vi förespråkar drogfrihet och fokusera på ordet frihet 
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Kultur i Munkedal 
Under lång tid har betydelsen av kultur i ett samhälle varit hög och den kulturella förmågan 
är vedertagen som en definierande egenskap av människan och är i hög grad 
identitetsskapande. 

 
 

Kulturen är en avgörande del av demokratin. Kulturen hävdar och värnar varje människas 
unika värde, rätten att vara olika, olika gruppers, religioner och länders traditioner och 
visioner 
Enheten ska stödja kulturella initiativ och evenemang i samarbete med föreningar, 
studieorganisationer, privata aktörer, näringsliv och kulturaktörer 

 
Verka för en vacker kommun med vårdat kulturarv och offentliga miljöer som bidrar till 
attraktion, trivsel och stolthet. Konstverk och skulpturer som skapar stämningar och 
stimulerar fantasin och stimulera till ett estetiskt synsätt i alla förvaltningar. 

 
Kulturen är och ska vara en obunden kraft i samhället, en kraft som bidrar till människans 
medvetande om sig själva och samhället. 

 
 

Kultur för vuxna 
Kulturarrangemang för vuxna ska innehålla ett varierat utbud med bra kvalitet och 
kulturutvecklaren ansvarar för genomförande och utveckling av aktiviteterna. 

 

Aktivitet 
 

 Arrangera en årligt återkommande kulturfest samt utveckla ”Ljusfesten i 
Örekilsparken” 

 
 Arrangera en idéutbytardag kring det fria ordet som är allt viktigare att markera i 

dagens samhälle 
 

 Utveckla LandArt konst utmed vatten- och vandringsleder som kopplas till 
besöksnäringen 

 
 Länka projektmedel till folkhälsoaspekter genom att se värdet av kultur i 

hälsofrämjande syften 
 

 Stimulera och stötta kommunens kreativa näringar för att utveckla attraktiva 
besöksmål 

 
 Utveckla projektet ”Granit” i samverkan med övriga kommuner i Norra Bohuslän 

 

 
Kultur för barn och ungdom 
Kulturarrangemang för barn och ungdom ska innehålla ett varierat utbud med bra kvalitet 
och kulturutvecklaren ansvarar för genomförande och utveckling av aktiviteterna. 

 
Aktivitet 

 
 Barn och ungdomar i åldern 3 – 16 år i Munkedals Kommun i förskolan, skola 

och/eller fritid ska årligen få ta del av kulturellt arrangemang eller aktivitet såsom 
scenkonst, pedagogisk verksamhet, studiebesök på hembygds- och länsmuséer samt 
utställningar 
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 Uppmuntra barn och ungdomar till delaktighet i planeringen 

 
 Permanenta ”Kulturplaneterna” för socioekonomiskt utsatta barn 

 
 Tillsammans med musikskolan utveckla en kommunal kulturskola genom att utöka 

dans och införa film som skapande verksamhet 
 

 Ansvara för genomförande och redovisning av ”Skapande skola” 
 

 
Kulturarv 
Kulturarvet med dess äldre bebyggelse från bruksmiljön, fornminnen som Stenehed och 
Lökeberg samt historik från då- och nutid ska synliggöras och vara en levande del av 
kulturarbetet i kommunen. Intresset för kulturarvet och kunskapen om kommunens historia 
ska stärkas genom samverkan mellan kommunen, hembygdsföreningarna och andra aktörer 
på området. 

 

Aktivitet 
 

 Förbättrad tillsyn av kulturhistoriska bebyggelsemiljöer och att se över 
detaljplaner som kan skyddas av varsamhetsparagraferna i PBL 

 
 Revidera kommunens kulturminnesvårdsprogram från 1994 

 
 I kommunens plangrupp bevaka frågor som rör offentlig utsmyckning, estetiska 

uttryck, omvärldsanalyser, namnsättning av gator och platser som bygger på 
 

 Ansvara för kontinuerlig uppföljning av åtgärdsplanen ”Fysisk miljö för genomförande 
 

 Sammanställa en inventering av kommunens offentliga utsmyckning 
 

 Genom investeringsbudget årligen bevaka och säkerställa att det avsätts 1% av 
kommunens totala investeringsbudget till utformning offentliga miljöer och/eller 
årligen prövas i budget 

 
 

Internationellt utbyte 
Enheten ska främja internationellt utbyte och samverkan med kommunens vänort 
Neuenkirchen för att markera kopplingen till Thomas Thorild. Det fortsatta arbetet ska 
inriktas på förenings– och musikutbyte för att hålla kontakten mellan länderna levande. 

 
Stone Zone I Hällevadsholm har initierat projektet ”Cultural Cooperation & Development 
Concept” som skall upprätthållas och utvecklas. Utbytet mellan länderna ska även inkludera 
och komma ungdomar till gagn. Munkedals Förening för Ungdomar (MFfU) ska få möjlighet 
att delta och engageras i utveckling av projektet. 

 
Aktivitet 

 
 Utarbeta ett kulturellt utbytesprogram tillsammans med den ryska regionen Volosov 

– Begunitsy 
 

 Utveckla konstnärs- och ungdomsutbyte mellan Begunitsy kulturskola och Munkedals 
kommunala musik/kulturskola 

 
 Utveckla utbyten för konst, kultur och ungdomsverksamhet med vänorten 

Neuenkirchen 
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Turism 
Naturens närvaro och lättillgänglighet ska lyftas fram i allt material som visar vår 
kommun. En stor del av kommunens besökare, söker sig hit just för naturen och 
därtill kopplade aktiviteter. Enhetens uppgift är att underlätta för besökare att få 
kunskap om besöksmål, allemansrätt och hantering av naturen. Viktigt är att lyfta 
fram hur lättillgänglig naturen är och vilka möjligheter den ger, samt att stödja 
turistnäringen. 

 

”Ett enat Bohuslän” 
De viktigaste delarna i ”Ett enat Bohuslän” är att bidra till besöksnäringens 
utveckling. Enheten ska svara för att Munkedals kommun arbetar för, och stödjer 
åretruntbaserad besöksnäring. Profilbärare i Bohusläns marknadsföring är 
skärgården, människorna och skaldjuren. Fokusområden är måltid, outdoor och 
kultur. 

 
Aktivitet 

 

 
 I nätverk samverka med övriga kommuner och turistorganisationer i 

Bohuslän i gemensamma frågor, exempelvis marknadsföring 
 
 Svara för att kommunen har en helårsöppen turistbyrå 
 
 I samverkan med Turistrådet Västsverige m.fl. ha en lokal turistisk 

hemsida där utbud och möjligheter för turister och besökare 
presenteras. 

 
 Samråd och samarbete med aktuella markägare skall ha en 

långsiktighet och ta stort hänsyn till naturvärden 
 
 Säkerställa god infrastruktur, drift av cykel- och vandringsvägar, 

översyn av ev. nya samt arbeta för bra kollektivtrafik 
 

 
Måltid, ”outdoor” och kultur 
Fokusområden i ”Ett enat Bohuslän” är måltid, ”outdoor” och kultur. Få kommuner 
kan leverera på alla områden men i den samlade bilden av Bohuslän ska Munkedal 
visa sina styrkor inom måltid, utomhusaktiviteter och kulturarv. Vi har producenter, 
förädlare och restauratörer med ambitioner. Möjligheterna till utomhusaktiviteter är 
oändliga och kulturarv av stort intresse. 

 
Aktivitet 

 
 Skapa ett kommunalt forum för bevakning och utveckling av 

kommunen som turistort där fokusområdena står i centrum 
 

 Stödja en året runt baserad besöksnäring, samt medverka till att 
skapa samspel dem emellan och inspirera till utveckling 

 
 Kommunens kulturmiljöer ska i samarbete med kulturutvecklaren och 

markägare utvecklas till uppskattade besöksmål 
 

 Skapa en kajakled från Munkedal som kopplas samman med 
intilliggande kommuner 

 
  Genom samarbete med Turistrådet öka Munkedals exponering som 

turistort inom outdoor, i framför allt de nordiska länderna 
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  2017-08-22 Dnr: KS 2016-84 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om översyn av 
reglerna för torghandel i kommunen.   

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 

Sammanfattning 
Karin Blomstrand inkom 2016-02-23 med motion om översyn av regelverket för 
torghandel i kommunen. Syftet med motionen är att utarbeta ett tydligt regelverk som 
samtidigt kan bidra till en utveckling av torghandeln för att därigenom tillskapa ett 
levande torg. 
 
En kommun kan meddela lokala föreskrifter enligt ordningsstadgan vilket bland annat 
inkluderar torghanhandelsföreskrifter. 
  
Befintligt regelverk antogs av kommunfullmäktige 2012-04-26 §32. Det finns anledning 
att anpassa föreskrifterna utifrån nuvarande och framtida förutsättningar. Förvaltningen 
har påbörjat en revidering av föreskrifterna med syfte att anpassa föreskrifterna i 
enlighet med motionens intentioner.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Revideringen kommer att få begränsade ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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  2016-02-18 Dnr: KS 2015-170
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) om stöd 
till UNHCR arbete 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Sammanfattning 

Heikki Klaavuniemi (SD) inkom 2015-04-30 med motion om stöd till UNHCR arbete. 
Motionären föreslår att Munkedals kommun årligen skänker en krona per invånare till 
UNHCR verksamhet. 

UNHCR är en del av Förenta Nationens (FN) organisation med uppdrag att ansvara 
för internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly på grund av 
krig och förföljelse. 

Kommunallagen 2 kapitel fastställer kommunens och landstingens befogenheter. 
Första paragrafen (§1) innehåller bestämmelser om kommunens allmänna 
kompetens. För att kommunerna själva ska få handha en angelägenhet krävs att det 
är av allmänt intresse. Övriga begränsningar i den kommunala kompetensen fastslås 
i anknytningskompetensen och lokaliseringsprincipen. Allmänintresset får bedömas 
med utgångspunkt om det är lämpligt, ändamålsenligt och/eller skäligt att 
kommunen befattar sig med angelägenheten. Kommunal kompetens kan också bestå 
av anknytningskompetens. Med detta avser att en kommunal verksamhet, trots att 
det normalt skulle falla utanför den kommunala kompetensen, har en såda 
anknytning till redan befintlig och erkänd kommunal verksamhet, att det skulle vara 
opraktiskt eller verksamhetsfrämjande att inte tillåta det. Lokaliseringsprincipen 
innebär att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens egna område 
eller dess invånare för att den ska anses som laglig. 

Från rättspraxis kan nämnas följande fall där kommunala beslut med internationell 
anknytning ansetts otillåten; 

- Riksåklagaren (RÅ) 1968:613 anslag om 5.000 kronor till Svenska Röda 
korset FNL insamling för humanitär hjälp till Vietnamns befolkning 

- RÅ 1971:296 anvisning av 91.000 kronor till bostadsbaracker att överlämna 
som gåva till den jordbävningsdrabbade staden Banja Luka i tidigare 
Jugoslavien 

- RÅ 1973:64 anslag om 6.000 kronor för inköp av läkarväska till Vietnamn 
genom Svenska Röda Korsets försorg  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Heikki Klaavuniemi 
Akten 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

1(9) 
Datum 
2017-10-02

 

  

Kommunstyrelsen 
Anmälan av delegationsbeslut 20 juli – 29 september 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-09-26 63091 Inkommande Kristin Karlsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

punkt 2.5.2.3 - Beslut om att 
avbryta pågående upphandling av 
snöröjning och halkbekämpning på 
grund av bristande konkurrens. 
 

Kristin Karlsson 2017-000316 

2017-09-25 63132 Inkommande Kommunledningskontoret Anställningsbeslut från 
Kommunledningskontoret. 
 

Håkan Sundberg  

2017-09-25 63131 Inkommande Sektor Omsorg Anställningsbeslut från Sektor 
Omsorg. 
 

Rickard Persson  

2017-09-25 63128 Inkommande Sektor Barn och 
utbildning 

Anställningsbeslut från Sektor Barn 
och utbildning. 
 

Liselott Sörensen-
Ringi 

 

2017-09-25 63125 Inkommande Biståndshandläggare Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2017-08-01 -- 2017-08-
31. 
 

Biståndhandläggare  

2017-09-25 63124 Inkommande Biståndshandläggare Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2017-07-01 -- 2017-07-
31. 
 

Biståndhandläggare  
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-09-25 63009 Inkommande Lars-Åke Winblad Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

punkt 3.11.2.3 - Besluta om avtal 
med föreningar.  Avtal om 
sponsring för säsongen 2017/2019 
- Munkedals Bordtennisklubb. 
 

Lars-Åke Winblad 2017-000420 

2017-09-19 62939 Inkommande Maria Strömberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.9 - Avskrivning av 
fordran mot kund. 
 

Maria Strömberg  

2017-09-12 62835 Inkommande Henrik Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansökan om 
fastighetsbildning, del av Dingle 
2:56 ska avstyckas. 
 

Henrik Gustafsson 2016-000022 

2017-09-11 63093 Inkommande Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 b - Avtal tecknas 
efter upphandling av 
hantverkartjänster inom området 
måleri. 
 

Kristin Karlsson 2016-000442 

2017-09-05 62686 Inkommande Malin Stenman Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.1.5 - Årlig plan mot 
kränkande behandling för 
förskolorna inom Centrum. 
 

Liselott Sörensen-
Ringi 

2017-000387 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-09-04 62906 Inkommande Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

avseende tecknande av 
kommunens namn för stiftelsers 
konton förvaltade av kommunen. 
 

Håkan Sundberg  

2017-09-04 62905 Inkommande Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.5 - Utse personer att 
utfärda anvisningar på kommunens 
bank- och postgirokonto sam 
personer med rätt att underteckna 
handlingar. 
 

Håkan Sundberg  

2017-09-01 62666 Inkommande Liselott sörensen Ringi Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.6 - Besluta om 
förändring av sektor Barn och 
utbildnings arbetsorganisation - 
Tillförordnad förskolechef. 
 

Liselott Sörensen-
Ringi 

 

2017-09-01 62665 Inkommande Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.12 - Besluta om 
konvertering av lån samt besluta 
om förtida inlösen av lån inom 
budgeterad anslagsram. 
 

Ulrika Gellerstedt  
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-09-01 62659 Inkommande Lars-Åke Winblad Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

punkt 3.11.2.1 - Besluta om 
förskott på bidrag till ungdoms- 
och idrottsföreningar. Bidrag 
beviljas till respektive förening. 
 

Lars-Åke Winblad 2017-000335 

2017-08-31 62613 Inkommande Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.20 - Besluta om lokala 
trafikföreskrifter. 
Hastighetsbegränsning till  30 km 
per timme på väg 924, Stalevägen. 
Beslutet träder i kraft 2017-10-01. 
 

Mats Tillander 2017-000390 

2017-08-29 62585 Inkommande Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
§ punkt 4.3.20 - Besluta om lokala 
trafikföreskrifter. 
Hastighetsbegränsning i Hedekas. 
 

Mats Tillander 2017-000230 

2017-08-25 62554 Inkommande Kustboende Fastigheter 
AB 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostad och industrimark. 
Fastighetsförsäljning av Munkedal 
1:64 (Myrbotten). 
 

Henrik Gustafsson 2006-000130 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-08-25 62552 Inkommande Kustboende Fastigheter 

AB 
Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Fastighetsförsäljning av Munkedal 
1:67 (Myrbotten). 
 

Henrik Gustafsson 2006-000130 

2017-08-25 62548 Inkommande Henrik Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Fastighetsförsäljning av tomt på 
Tegelverksområdet Foss 10:1. 
 

Henrik Gustafsson 2017-000238 

2017-08-25 62546 Inkommande Sektor Samhällsbyggnad Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.20 - Besluta om lokala 
trafikföreskrifter. 
Hastighetsbegränsning vid 
Munkedalsskolan och 
Kungsmarksskolan till 30 km per 
timme. 
 

Mats Tillander 2017-000381 

2017-08-25 62545 Inkommande Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.9 - Avskrivning av 
fordran mot kund inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde.  
 

Ulrika Gellerstedt  
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-08-24 63096 Inkommande Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

punkt 2.5.2.1 c - Beslut om att 
delta i externt samordnad 
upphandling som genomförs av 
Lysekils kommun. 
 

Kristin Karlsson 2017-000377 

2017-08-22 62536 Inkommande Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Försäljning av 
industrimark på Övre Smedberg. 
 

Mats Tillander 2017-000309 

2017-08-21 63098 Inkommande Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.1 a - Beslut om att 
inköpscentral genomför 
upphandling och tecknar samt 
förlänger ramavtal avseende 
upphandling av hygienpapper och 
plastprodukter. 
 

Kristin Karlsson 2017-000380 

2017-08-21 63097 Inkommande Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.1 a - Beslut om att 
inköpscentral genomför 
upphandling och tecknar samt 
förlänger ramavtal avseende 
upphandling av kopieringspapper 
för storförbrukare. 
 

Kristin Karlsson 2017-000379 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-08-17 63094 Inkommande Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

punkt 2.5.2.1 a - Avtal har 
tecknats efter upphandling av 
köksutrustning med Menigo 
Foodservice AB. 
 

Kristin Karlsson 2016-000142 

2017-08-15 62485 Inkommande Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.11.2.2 - Besluta om bidrag 
till ungdoms- och idrottsföreningar 
samt övriga föreningar. 
Kommunchefen har beslutat att 
tilldela Svarteborg 
Fritidsidrottsklubb med 240 tkr för 
insatser om främjande av 
integration. 
 

Håkan Sundberg 2017-000145 

2017-08-04 62904 Inkommande Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.9 - Avskrivning av 
fordran mot kund inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 
 

Ulrika Gellerstedt  

2017-08-02 62468 Inkommande Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för juli månad. 
 

Kajsa Lindberg  

383



 

 
 
 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

8(9) 
Datum 
2017-10-02

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-08-01 62501 Inkommande Inez Rössberg Andersson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

punkt 4.4.2 19 - Avskrivning av 
fordran (redan debiterad avgift) 
avseende vård och omsorg, med 
3.899.20 kr. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 

 

2017-08-01 62377 Expediering Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 2017-08-01 
Anmälan om missförhållande i 
verksamhet enligt Lex Sarah, 
beslut att inte anmäla till 
tillsynsmyndighet och avsluta 
ärendet. 
 

Gunnel Svensson 2017-000352 

2017-07-27 62500 Inkommande Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.1 c) - Beslut om att 
delta i övriga externt samordnade 
upphandlingar. Trollhättans stad 
har bjudit in till samordnad 
upphandling av livsmedel. 
 

Ulrika Gellerstedt  

2017-07-25 62345 Upprättat Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2017-07-25 - 
Remissyttrande till Länsstyrelsens 
gällande Munkedal Skog ABs 
anmälan om vattenverksamhet. 
 

Mats Tillander 2017-000350 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2017-07-20 62314 Inkommande Rickard Persson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 

punkt 2.3.1 - Beslut om avslag på 
begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild. OSL 26 kap 1 
§, socialtjänsten. 
 

Rickard Persson  

2017-09-29 
 

 Expediering Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Beslut i Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts protokoll 2017-08-
30. 
 

Linda Ökvist  

2017-09-29  Expediering Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Beslut i Kommunstyrelsens 
Myndighetsutskotts protokoll 2017-
08-15 och 2017-09-12. 
 

Rickard Persson  
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