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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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Ärende Sid 

Beslut av kommunstyrelsen 

Ej offentlig sammanträdestid 

Dialog och information projekt Hela Gröna vägen, Fyrbodals kommunalförbund. 
(Maria Aronsson, projektledare) 
Information från sektor samhällsbyggnad 
Information från sektor barn och utbildning 
Information från sektor omsorg 
Information från kommunchefen 
Information från myndighetsutskottet 
Information från Fyrbodals kommunalförbund  
Information från förtroendevaldas uppdrag. 

Offentlig sammanträdestid 

1. Försäljning av mark Krokstads-Hede 1:110
Dnr: KS 2018-255
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2. Försäljning av mark Krokstads-Sandåker 1:63
Dnr: KS 2018-188

10 

3. Väghållningsansvar i Munkedal
Dnr: KS 2018-234
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4. Offentliga toaletter i Munkedals kommun
Dnr: KS 2017-445

27 

5. Avsiktsförklaring Mini-Maria
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29 

6. Säkerställande av kommunens digitala miljö för att motverka sexuella övergrepp mot
barn.
Dnr: KS 2018-257
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7. Handlingsplan för införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR
Dnr: KS 2018-163
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Tid: Onsdagen den 13 juni 2018 kl. 09.00 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 

Förslag till 
justeringsdatum: Torsdagen den 14 juni 2018, kl. 16.00 

Justeringsperson: Sist möte: Matheus Enholm (SD) 

Ordförande: Åsa Karlsson (S) 

Sekreterare: Linda Ökvist 
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Sammanträdesdatum 

2018-05-30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 107    Dnr: KS 2018-255 

Försäljning av mark Krokstads-Hede 1:110  

Sammanfattning 

Förvaltningen har tidigare tecknat avtal om försäljning av Krokstads-Hede 
1:110, en tomt på industriområdet i Hedekas. ”Normalt” villkoras genomförandet 
av försäljningen av att bottenplatta eller motsvarande anlagts. Den av köparen 
föreslagna byggnaden uppfyller inte kravet på bottenplatta men har gjutna 
plintar där fackverket sätts fast i marken.  

Det bör krävas särskilda skäl för att kommunen avviker från ”normala” regler. 
Här gäller det ett företag i utveckling där den föreslagna lösningen fyller 
företagets behov. Det är också en plats där det inte finns skäl att ställa extra 
höga krav på byggnaders utseende. Tälthallen bör därför kunna godkännas som 
uppfyllande avtalets krav på byggnation.  

Beredning 

Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. Produktblad 
för tälthall. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner att villkorad byggnation avseende 
Krokstads-Hede 1:110 utförs genom uppförande av en tälthall på 125 m² 

Yrkande 

Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP) och 
Matheus Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner att villkorad byggnation avseende 
Krokstads-Hede 1:110 utförs genom uppförande av en tälthall på 125 m² 
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  2018-05-14 Dnr: KS 2018-255
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 
 

Försäljning av mark i Hedekas – Krokstads-Hede 
1:110 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att villkorad byggnation avseende Krokstads-Hede 
1:110 utförs genom uppförande av en tälthall på 125 m2 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tidigare tecknat avtal om försäljning av Krokstads-Hede 1:110, en 
tomt på industriområdet i Hedekas. ”Normalt” villkoras genomförandet av 
försäljningen av att bottenplatta eller motsvarande anlagts. Den av köparen 
föreslagna byggnaden uppfyller inte kravet på bottenplatta men har gjutna plintar 
där fackverket sätts fast i marken.  
 
Det bör krävas särskilda skäl för att kommunen avviker från ”normala” regler. Här 
gäller det ett företag i utveckling där den föreslagna lösningen fyller företagets 
behov. Det är också en plats där det inte finns skäl att ställa extra höga krav på 
byggnaders utseende. Tälthallen bör därför kunna godkännas som uppfyllande 
avtalets krav på byggnation.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Bra för kommunen om marken säljs. Det ger utvecklingsmöjligheter för ett 
kommunalt företag 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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10M
Vår tälthall 10m är en riktig klassiker. Tälthallen passar perfekt för dig som behö-

ver ett mindre lager till verksamheten. Tack vare hallens sidohöjd på tre eller fyra 

meter så går de %esta truckar och lastmaskiner in i hallen. 

Med vår utförliga montagebeskrivning kan hallen monteras på egen hand. 

Men självklart så hjälper vi till med montaget om så behövs.

 

En funktionell klassiker

TÄLTHALL

Bredd: 10 meter
Längd: Minimum 2 sektioner (5 meter)
Sidohöjd: 3-4 meter
Port: Tvådelad skjutport 3,5 x 3,5 meter (Standard)
Tältduk: Lackad helpanamaväv i polyester
Snözon: 1-3,5

Stativ: Varmgalvaniserad stålsomme beräknad
enligt Eurocode: Hallbyggarna Jonsereds är certi$e-
rad i enlighet med Europastandarden SS-EN 1090-
1 och vi får därmed CE-märka våra stålstommar. 
Samtliga leveranser prestandadeklareras av oss.
Vindbelastning: Dimensionerad för upp till 26m/s
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 108    Dnr: KS 2018-188 
 
Försäljning av mark Krokstads-Sandåker 1:63  
 
Sammanfattning 
 
Hedekas Buss har begärt att få köpa del av Krokstads-Sandåker 1:63 för att 
utveckla sin bussverksamhet. Området ligger bakom Hedekas Brandstation och 
har tidigare använts av Hedekas IF i träningsverksamheten. Avtalet om 
nyttjande av ytan mellan kommunen och Hedekas IF upphörde att gälla för två 
år sedan. Klubben har meddelat att man godkänner en försäljning. 
 
Ett avtal om försäljning har upprättats och det överenskomna priset är 50 kr per 
m². 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
Samhällsbyggnadskarta, daterad 17 maj 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal där kommunen 
säljer del av Krokstads-Sandåker 1:63 till Hedekas Buss. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP) och 
Matheus Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal där kommunen 
säljer del av Krokstads-Sandåker 1:63 till Hedekas Buss. 
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  2018-05-14 Dnr: KS 2018-188
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 
 

Försäljning av mark i Hedekas – del av Krokstads-
Sandåker 1:63 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal där kommunen säljer del av 
Krokstads-Sandåker 1:63 till Hedekas Buss. 
 

Sammanfattning 
Hedekas Buss har begärt att få köpa del av Krokstads-Sandåker 1:63 för att utveckla 
sin bussverksamhet. Området ligger bakom Hedekas Brandstation och har tidigare 
använts av Hedekas IF i träningsverksamheten. Avtalet om nyttjande av ytan mellan 
kommunen och Hedekas IF upphörde att gälla för två år sedan. Klubben har 
meddelat att man godkänner en försäljning. 
 
Ett avtal om försäljning har upprättats och det överenskomna priset är 50 kr per m2. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Intäkter till kommunen. Utvecklingsmöjligheter för ett kommunalt bolag. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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17 maj 20181. Samhällsbyggnadskartan

 50 0 50 [m]

1:1 000

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 109    Dnr: KS 2018-234 
 
Väghållningsansvar i Munkedal  
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun begärde för några år sedan att Lantmäteriet genom 
anläggningsförrättningar bildar en eller fler ”vägföreningar” i Munkedal för att 
ordna upp väghållningsansvaret i Munkedals tätort. Sedan dess har Munkedals 
Östra Vägsamfällighet, för större delen av Stale, bildats. 
 
Lantmäteriets nya förslag innehåller en ny syn på hur väghållningen ska 
organiseras. För resterande del av Munkedal föreslås att 10 nya föreningar 
bildas. 
 
P.g.a. kommunens tidigare ställningstagande i olika detaljplaner kommer 
kommunen att ha kvar viss väghållning. Kommunen blir medlem i de 
vägföreningar där kommunen äger mark eller fastigheter. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-07. Skrivelse 
från Lantmäteriet, daterad 2018-04-17. Föreslagen uppdelning med kartor. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner Lantmäteriets förslag till uppdelning av 
väghållningsansvaret för vägar i Munkedal 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner Lantmäteriets förslag till uppdelning av 
väghållningsansvaret för vägar i Munkedal 
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  2018-05-07 Dnr: KS 2018-234
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 

Väghållningsansvar i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Lantmäteriets förslag till uppdelning av 
väghållningsansvaret för vägar i Munkedal 
 

Sammanfattning 
Munkedals kommun begärde för några år sedan att Lantmäteriet genom 
anläggningsförrättningar bildar en eller fler ”vägföreningar” i Munkedal för att ordna 
upp väghållningsansvaret i Munkedals tätort. Sedan dess har Munkedals Östra 
Vägsamfällighet, för större delen av Stale, bildats. 
 
Lantmäteriets nya förslag innehåller en ny syn på hur väghållningen ska organiseras. 
För resterande del av Munkedal föreslås att 10 nya föreningar bildas. 
 
Pga av kommunens tidigare ställningstagande i olika detaljplaner kommer 
kommunen att ha kvar viss väghållning. Kommunen blir medlem i de vägföreningar 
där kommunen äger mark eller fastigheter. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Viss sänkning av kommunala kostnader för väghållning. Tydligare ansvarsfördelning. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Lantmäteriet 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Lantmäteriet  Fastighetsbildning  801 82 GÄVLE 

Besök: Sveagatan 18, 441 32 Alingsås  Telefon växel: 0771-636363  Internet: www.lantmateriet.se  Fax: 026-687594 
Telefon direkt: 0322-669452  E-post: jan.rickardsson@lm.se 

 

 

Ärendeuppdelning/komplettering 
ansökan 
2018-04-17 
Ärendenummer 
O161377 
Förrättningslantmätare 
Jan Rickardsson 

«FirmaTitel» 
«Namn» «coAdress» 
«Utdelningsadress» 
«Extrafält» 
«Postadress» 

 

Ärende Anläggningsåtgärd för vägar inom Munkedals tätort 

 Kommun: Munkedal Län: Västra Götaland 

Ärendeuppdelning Bilagt finns Lantmäteriets förslag för uppdelning av ursprungsärendet 
-  ”O161377 – Anläggningsåtgärd för vägar inom Munkedals tätort, 
förslag ärendeuppdelning”. 

Förslaget utgår från Lantmäteriets bedömning baserat på det samråd 
mellan Lantmäteriet och Munkedals kommun som ägde rum den 5 
april. Lantmäteriet har vidare gjort bedömningar främst med stöd av 
anläggningslagens grundläggande villkor för inrättande av 
gemensamhetsanläggningar. 

Plan- och bygglagens och i viss mån väglagens regler har också haft 
betydelse för bedömningarna. 

Ändringar och justeringar av föreslagen ärendeuppdelning kan 
komma att ske under den kommande handläggningens gång 
beroende på sakägares synpunkter eller annat. Det kan sannolikt ske 
inom aktuellt ärende.  

Vad gäller föreningsförvaltning har viljan hos ägarna av de fastigheter 
som kommer ingå i gemensamhetsanläggningarna stor betydelse. 
Frågan om förvaltningen av de blivande/omprövade 
gemensamhetsanläggningarna måste därför lösas i samförstånd med 
fastighetsägarna så långt som möjligt. 

GC-väg utmed 
Strömstadsvägen 

Frågan om GC-väg utmed Strömstadsvägens östra kant mellan 
Klockvägen och Uddarne industriväg diskuterades inte den 5 april 
och har därför inte tagits med i förslaget. 
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Lantmäteriet 2018-04-17  
O161377  Sida 2 
   

 

 

 

Möe- och 
Bruksvägen En översiktlig bedömning är att vägarna uppfyller ett vidare behov än 

enbart för de fastigheter som ligger utmed dom – de uppfyller m.a.o. 
ett behov för den allmänna samfärdseln eller annars är av synnerlig 
betydelse för det allmänna. Lantmäteriet ser därför problem med att 
inrätta gemensamhetsanläggning/-ar för dessa vägar.  

Del av Bruksvägen är planlagd i stadsplan (1430-P84/4), varför denna 
del inte kan ingå i gemensamhetsanläggningen. 

Komplettering av 
ansökan 

För att handläggningen ska kunna fullföljas krävs en komplettering av 
kommunens ansökan. 

Om kommunen godtar Lantmäteriets förslag på uppdelning av 
ursprungsärendet, emotses detta i form av skriftligt yrkande att 
uppdelningen accepteras. 

Finns synpunkter på förslaget kan dessa lämnas som del i yrkandet. 

«Webbrubrik» «Webbinfo» 

 Denna handling har undertecknats elektroniskt av  

Jan Rickardsson 
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O161377 – Anläggningsåtgärd för vägar inom Munkedals tätort  
 

Översikt 
Föreslagen uppdelning av ärende O161377 i delärenden. 

 

Lantmäteriets förslag till fördelning i gemensamhetsanläggningar inom respektive område framgår i 
den områdesbeskrivning som följer.  
Förvaltningen av bildade gemensamhetsanläggningar beslutas i samråd med respektive 
anläggningssamfällighet. Under den områdesbeskrivning som följer lämnar Lantmäteriet förslag på 
hur en lämplig förvaltning kan te sig.    

9
8 

1 

2 
3 

4 

6 

7 

8 

5 

10
8 

1 
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Områdesbeskrivning 
Vägar föreslagna att ingå i ga är markerade med heldragen blå linje. 

1. Säleby, Smedberg och Lärlingsvägen 

Gemensamhetsanläggningar: Tre gemensamhetsanläggningar föreslås bildas, en för vartdera 
området som redovisas i kartklippen nedan. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en 
gemensam samfällighetsförening. 

 

  
Säleby 

 
Ingående vägar är Sälebyvägen och anslutande asfalterad väg från lv 832 Uddevallavägen och 
västerut fram till brofästet vid bron över E6an (Öxna ga:3 idag). Munkedals kommun yrkar att 
inkludera dagvattendamm, grönområden och skyltmast ska ingå i gemensamhetsanläggningen.  

Förvaltaren av Öxna ga:3, Säleby-Öxna-Dale samfällighetsförening, har enligt kommunen framfört 
önskemål om att Öxna ga:3 öster om E6 ska överföras till annan väghållare. Förslag till lösning är att 
Öxna ga:3 omprövas och kapas omedelbart öster om bron över motorvägen. Samfällighetsföreningen 
kan ges rätt att använda den utbrutna vägdelen enligt 50 a § anläggningslagen. Föreningen betalar då 
årlig ersättning motsvarande i föreningen ingående delägarfastigheters användande (slitning av 
vägbanan). 
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Smedberg 
Ingående vägar är Smedbergsvägen inkl. stickvägar till denna, Mästarevägen och stickväg till 
Gesällvägen. Vägar på kvartersmark kan inkluderas i ga efter prövning enligt anläggningslagen (ev 
samråd med byggnadsnämnden). Preliminärt kan också vägdel på Foss 10:286 ingå. 
 

 
 
Ingående väg är Lärlingsvägen. 
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2. Omprövning av Foss ga:3 

Gemensamhetsanläggningar: Omprövning av Foss ga:3.  
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en 
gemensam samfällighetsförening. 

 

 
Ingående vägar är Torpv., Odenv., Bragev., Friggv., L Foss allé, Ägirv., Ranv. och Ekebackevägen.  
Ingående gc-vägar är markerade med grön linje som lantmäteriet uppfattat yrkandet.                                                         
Idunv. (bostadsrättsförening) exkluderas vid omprövning av Foss ga:3. 

Möjlighet finns att begränsa ga:3 till det västra gatuklustret, bilda en ny anläggning för det östra 
gatuklustret och en tredje för gc-vägarna. Stadgeändring krävs då. 
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3. Foss (nytt bostadsområde) och Strömstadsvägen 

Gemensamhetsanläggningar: En gemensamhetsanläggning på sikt föreslås. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningen förvaltas av en 
samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående vägar på sikt är Strömstadsvägen och Tegelverksvägen. 
Har inte Trafikverket dragit in den statliga vägen (Strömstadsvägen) vid anläggningens bildande, 
kommer anläggningen att begränsas till Tegelbergsvägen. Så länge vägen är allmän ansvarar 
staten för väghållningen och då finns inget skäl för att bilda gemensamhetsanläggning. En 
omprövning av anläggningen behöver då göras när Strömstadsvägen, efter indragning, ska 
inkluderas i redan bildad anläggning. Vid indragning av allmän väg gäller 25 § väglagen. 
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4. Kungsmarksskolan – Omprövning av Foss ga:28 

Gemensamhetsanläggningar: Omprövning av Foss ga:28. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningen förvaltas av en 
samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående vägar är del av Fossv., del av Klockv., Skolv., och Runstensvägen.    
Ingående gc-vägar är markerade med grön linje. 

5. Fornstigen 

Gemensamhetsanläggningar: Bildande av en gemensamhetsanläggning. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningen förvaltas av en 
samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående väg är Fornstigen och stickväg till Bruksvägen.  
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6. Kviströmsv., Bangårdsv.  

Gemensamhetsanläggningar: Bildande av tre gemensamhetsanläggningar. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att respektive gemensamhetsanläggning förvaltas 
med delägarförvaltning. 

 

 
 
Ingående vägar är stickvägar till Kviströmsvägen Och Bangårdsvägen. 
 

7. Reningsverket, Öringsv., Örekilsv. 

Gemensamhetsanläggningar: Bildande av två gemensamhetsanläggningar, en för respektive gata. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en 
samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående vägar är Öringsv. och Örekilsv.  
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8. Foss-Hede och folkparken 

Gemensamhetsanläggningar: Bildande av en gemensamhetsanläggning, eventuellt två. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningen/arna förvaltas av 
en samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående vägar är Tångenv., Parkv. och Bruksv.  
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9. Nedre Lycke, Smedjev. – Omprövning av Nedre Lycke ga:1 
 

Gemensamhetsanläggningar: Två gemensamhetsanläggningar föreslås; en omprövning av Nedre 
Lycke ga:1 för området öster om Sörbygdsv., och en nybildad anläggning för Smedjevägen. 
Använder boende längst norrut på Lyckevägen utfart till Sörbygdsv. som löper norr om Nedre 
Lycke 2:18, 2:19, kan det bli aktuellt att ombilda Nedre Lycke ga:2, som en tredje anläggning för 
den delen av Lyckev. Nedre Lycke ga:2 föreslås annars avvecklas. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en 
samfällighetsförening. Ev. kan Smedjev. förvaltas av en separat samfällighetsförening. 

 
 
Ingående vägar är Lyckev., Gjutarev., Färgarev., Bageriv., Smedjev. 
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10. Berghagen 

Gemensamhetsanläggningar: Tre gemensamhetsanläggningar föreslås; en för vardera vägen. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att Sörbygdsv. och Flinkebacken förvaltas genom 
delägarförvaltning. Segelmakarv. (alternativt alla tre) förvaltas lämpligen av en 
samfällighetsförening. 
 

 
 
Ingående vägar är Segelmakarev., Flinkebacken och Sörbygdsv.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 110    Dnr: KS 2017-445 
 
Offentliga toaletter i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-01-31 § 13 förvaltningen i uppdrag att, innan 
investering av offentlig toalett i Munkedal projekteras, kontakta lokala 
näringsidkare i alla kommunens tätorter för att se om det går att möjliggöra 
tillgång till offentliga toaletter på fler platser i kommunen. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt med näringsidkare i kommunens fyra tätorter. 
Det finns företagare som är intresserade av att teckna avtal om att tillhandahålla 
en offentlig toalett i sin anläggning. Avtalen bör reglera: 

- Vem utrustar samt standard på toaletten 
- Krav på tillgänglighet 
- Ersättning för toa, städning, material etc 
- Öppettider 
- Rätt att avvisa besökare 

 
Beredning 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-16. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att tillhandahålla offentliga toaletter i Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas genom att teckna avtal med näringsidkare. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projekteringen av en offentlig 

toalett i Munkedals tätort. 
 

Yrkande 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Kommunstyrelsen beslutar att tillhandahålla offentliga toaletter i Munkedal, 
Dingle, Hällevadsholm och Hedekas genom att teckna avtal med lokala 
näringsidkare. 
  
Kommunstyrelsen beslutar avsluta projekteringen av offentlig toalett i Munkedal. 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till S, C och MP yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att tillhandahålla offentliga toaletter i Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas genom att teckna avtal med näringsidkare. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att tillhandahålla offentliga toaletter i 
Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas genom att teckna avtal 
med lokala näringsidkare. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att avsluta projekteringen av en offentlig 

toalett i Munkedals tätort. 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Offentlig toalett i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillhandahålla offentliga toaletter i Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas genom att teckna avtal med näringsidkare. 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projekteringen av en offentlig toalett i 
Munkedals tätort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-01-31 §13 förvaltningen i uppdrag innan investering 
(offentlig toalett i Munkedal) projekteras ska förvaltningen kontakta lokala 
näringsidkare i alla kommunens tätorter för att se om det går att möjliggöra tillgång 
till offentliga toaletter på fler platser i kommunen. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt med näringsidkare i kommunens fyra tätorter. Det 
finns företagare som är intresserade av att teckna avtal om att tillhandahålla en 
offentlig toalett i sin anläggning. Avtalen bör reglera: 

- Vem utrustar samt standard på toaletten 
- Krav på tillgänglighet 
- Ersättning för toa, städning, material etc 
- Öppettider 
- Rätt att avvisa besökare 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnader för kommunen för utrustning och städning mm 

Folkhälsa 
Tillgång till offentliga toaletter gagnar folkhälsan 

Miljö 
Kan ha viss effekt på miljön genom att förorenandet minskar 

Inga ytterligare konsekvenser 
     

 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 111    Dnr: KS 2018-256 
 
Avsiktsförklaring Mini-Maria  
 
Sammanfattning 
 
Missbruk bland barn och ungdomar skiljer sig mycket från missbruk bland vuxna 
både i karaktär, omfattning och bakomliggande faktorer. Missbruk bland barn, 
ungdomar och unga vuxna är ofta komplext och samsjuklighet är vanligt. 
Huvudmännens behandlingsinsatser behöver samordnas och behandlingsutbudet 
utvecklas. Samverkan är för denna målgrupp en avgörande framgångsfaktor. 
Insatser för ungdomar och unga vuxna i åldrarna 14 - 21 år med missbruk och 
beroende uppvisar stora brister i vårat område. 
Fyrbodals kommunalförbund har utifrån denna bakgrund utfört en utredning, 
”Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende i Fyrbodal” 
som slutfördes 2017-06-29. Utredningen landar i ett konkret förslag om 
skapandet av en så kallad Mini-Maria organisation. En organisationsform som 
finns, och är beprövad med goda resultat, på många andra platser i landet men 
som saknas i Fyrbodalsområdet.  Verksamheten ska vara ett stöd till ungdomar, 
föräldrar/vårdnadshavare samt professionella och ska erbjuda information, 
rådgivning och behandling i öppna former utifrån den unges behov, utveckla 
arbetsformer för att möta och stödja ungdomarnas familjer och sociala nätverk 
och komplettera befintliga resurser hos kommun och region och arbeta i nära 
samverkan med dessa. Mottagningarna ska inte göra något som redan görs i 
region eller kommun, utan ta sig an de ärenden som är för komplexa för de 
ordinarie verksamheterna och även de ärenden som inte befintliga verksamheter 
når. Enligt förslaget står regionen som huvudman, men såväl region som 
kommuner är gemensamma ägare av verksamheten. Finansiering ska enligt 
förslag vara 50/50 mellan region och de 14 kommunerna, där kommunernas del 
fördelas enligt gängse fördelningsnyckel baserad på invånarantal. Enligt 
utredningens förslag, med en mycket grov budgetering och under förutsättning 
att samtliga huvudmän beslutar att delta skulle kostnaden för Munkedals 
kommun bli ca. 120 000 kr/år.  
 
För att arbetet med vidare utredningar kring hur organisering av Mini-Maria 
mottagning skulle kunna se ut och ta fram en mer konkret budget för en sådan 
verksamhet behöver Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalands 
Regionen ha en avsiktsförklaring från medlemskommunerna.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-17. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att meddela Fyrbodals kommunalförbund och 
Västra Götalandsregionen att Munkedals kommun är intresserad av att 
fortsätta arbetet med att utreda förutsättningarna för Mini-Maria 
mottagning 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 111 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att meddela Fyrbodals kommunalförbund och 
Västra Götalandsregionen att Munkedals kommun är intresserad av att 
fortsätta arbetet med att utreda förutsättningarna för Mini-Maria 
mottagning 
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Handläggare: 
Clarie Engström 
Avdelningschef 
Avdelning IFO 

Avsiktsförklaring Mini-Maria 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen att Munkedals kommun är intresserad av att fortsätta arbetet 
med att utreda förutsättningarna för Mini-Maria mottagning 
 

Sammanfattning 

Missbruk bland barn och ungdomar skiljer sig mycket från missbruk bland vuxna 
både i karaktär, omfattning och bakomliggande faktorer. Missbruk bland barn, 
ungdomar och unga vuxna är ofta komplext och samsjuklighet är vanligt. 
Huvudmännens behandlingsinsatser behöver samordnas och behandlingsutbudet 
utvecklas. Samverkan är för denna målgrupp en avgörande framgångsfaktor. 
Insatser för ungdomar och unga vuxna i åldrarna 14 - 21 år med missbruk och 
beroende uppvisar stora brister i vårat område. 

Fyrbodals kommunalförbund har utifrån denna bakgrund utfört en utredning, 
”Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende i Fyrbodal” som 
slutfördes 2017-06-29. Utredningen landar i ett konkret förslag om skapandet av en 
så kallad Mini-Maria organisation. En organisationsform som finns, och är beprövad 
med goda resultat, på många andra platser i landet men som saknas i 
Fyrbodalsområdet.  Verksamheten ska vara ett stöd till ungdomar, 
föräldrar/vårdnadshavare samt professionella och ska erbjuda information, 
rådgivning och behandling i öppna former utifrån den unges behov, utveckla 
arbetsformer för att möta och stödja ungdomarnas familjer och sociala nätverk och 
komplettera befintliga resurser hos kommun och region och arbeta i nära samverkan 
med dessa. Mottagningarna ska inte göra något som redan görs i region eller 
kommun, utan ta sig an de ärenden som är för komplexa för de ordinarie 
verksamheterna och även de ärenden som inte befintliga verksamheter når. Enligt 
förslaget står regionen som huvudman, men såväl region som kommuner är 
gemensamma ägare av verksamheten. Finansiering ska enligt förslag vara 50/50 
mellan region och de 14 kommunerna, där kommunernas del fördelas enligt gängse 
fördelningsnyckel baserad på invånarantal. Enligt utredningens förslag, med en 
mycket grov budgetering och under förutsättning att samtliga huvudmän beslutar att 
delta skulle kostnaden för Munkedals kommun bli ca. 120 000 kr/år.  
 

För att arbetet med vidare utredningar kring hur organisering av Mini-Maria 
mottagning skulle kunna se ut och ta fram en mer konkret budget för en sådan 
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verksamhet behöver Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalands Regionen ha 
en avsiktsförklaring från medlemskommunerna.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Avsiktsförklaring om att fortsätta utredningen innebär inga ökade eller minskade 
kostnader för verksamheten. 

Barnkonventionen 
Avsiktsförklaring till att fortsätta delta i utredning om Mini Maria i fyrbodalsområdet 
har i sig ingen inverkan på barn och unga och har därför ingen konsekvens i 
förhållande till barnkonventionen. I ett senare skede, om Munkedals kommun går in i 
ett samarbete kring Mini Maria kommer konsekvensbeskrivning presenteras.  
   
     

 

Beslutet expedieras till: 
Rickard Persson, Sektorchef 
Clarie Engström, Avdelningschef 
Maria Länström, Verksamhetsutvecklare 

Rickard Persson 
 

Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommundirektör 
Sektor Omsorg  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 112    Dnr: KS 2018-257 
 
Säkerställande av kommunens digitala miljö för att motverka sexuella 
övergrepp mot barn.  
 
Sammanfattning 
 
För att säkerställa att kommunens digitala verktyg inte kan används på ett 
oönskat sätt krävs en implementering av en teknisk lösning som säkerställer att 
det är möjligt att eftersöka om kommunens digitala verktyg används på ett icke 
accepterande sätt.  
Syftet är att säkerställa upptäckt av sexuellt övergreppsmaterial av barn och 
motverka möjligheten att sprida bilder och filmer inom kommunens IT-miljö.  
 
Skyddet kommer att gälla alla digitala verktyg som används av såväl personal 
som elever. Installation kommer att ombesörjas av IT-enheten och genomföras i 
samtliga tre kommuner. 
 
Kommunens IT-nämnd har i beslut, 2018-03-26 § 5, konstaterat att det inte är 
möjligt att inom nuvarande ram finansiera och prioritera det digitala verktyget 
för att motverka sexuella övergrepp av barn. IT-nämnden föreslår respektive 
kommunstyrelse att öka anslaget med 476,3 tkr årligen för samtliga tre 
kommuner för ändamålet. 
För Munkedals kommun motsvarar det 143 tkr per år. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner att kommunens digitala miljö ska 
säkerställas för att motverka sexuella övergrepp av barn. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandepost. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP) och 
Matheus Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner att kommunens digitala miljö ska 
säkerställas för att motverka sexuella övergrepp av barn. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandepost. 
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Säkerställande av kommunens digitala miljö för att 
motverka sexuella övergrepp av barn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att kommunens digitala miljö ska säkerställas för att 
motverka sexuella övergrepp av barn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden finansieras via kommunstyrelsens 
förfogande. 

Sammanfattning 
För att säkerställa att kommunens digitala verktyg inte kan används på ett oönskat 
sätt krävs en implementering av en teknisk lösning som säkerställer att det är 
möjligt att eftersöka om kommunens digitala verktyg används på ett icke 
accepterande sätt. Syftet är att säkerställa upptäckt av sexuellt övergreppsmaterial 
av barn och motverka möjligheten att sprida bilder och filmer inom kommunens IT-
miljö.  
Skyddet kommer att gälla alla digitala verktyg som används av såväl personal som 
elever. Installation kommer att ombesörjas av IT-enheten och genomföras i samtliga 
tre kommuner. 
Kommunens IT-nämnd har i beslut, 2018-03-26 §5, konstaterat att det inte är 
möjligt att inom nuvarande ram finansiera och prioritera det digitala verktyget för att 
motverka sexuella övergrepp av barn. IT-nämnden föreslår respektive 
kommunstyrelse att öka anslaget med 476,3 tkr årligen för samtliga tre kommuner 
för ändamålet. 
För Munkedals kommun motsvara det 143 tkr per år. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den årliga kostnaden för Munkedals kommun är beräknad till 143 tkr och inkluderar 
licens- och supportkostnader. Kostnaden finansieras via kommunstyrelsens 
förfogande 

Barnkonventionen 
Åtgärden är ett led i Munkedals kommun arbete med barnkonventionens krav om att 
säkerställa barn och ungdomars trygghet. 

Folkhälsa 
Åtgärden syftar även att säkerställa barn och ungdomars hälsa och uppväxtvillkor.  

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet expedieras till: 
IT-nämnden 
Kommunchefen 

Håkan Sundberg 
 

 
Kommundirektör  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 113    Dnr: KS 2018-163 
 
Handlingsplan för införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR  
 
Sammanfattning 
 
Den 25 maj 2018 kommer EU-förordningen Dataskyddsförordningen (GDPR) att 
träda i kraft. Förordningen ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL), 
och kommer att innebära att kommunens verksamheter måste bli än mer 
stringent och eftertänksam än tidigare när det gäller behandling av 
personuppgifter.  
Den kommer att påverka alla verksamheter och alla anställda i den mån man 
hanterar personuppgifter. Huvudansvaret för att det ska fungera ligger dock på 
de personuppgiftsansvariga, vilket i den kommunala sektorn är nämnderna. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-08. 
Handlingsplan för införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, daterad 
2018-05-08. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för införandet av EU:s 
dataskydds-förordning, GDPR. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP) och 
Matheus Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för införandet av EU:s 
dataskydds-förordning, GDPR. 
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  2018-05-08 Dnr: KS 2018–163

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Markus Fjellsson 
Samordnare GDPR 
Administrativa enheten 

Handlingsplan för införandet av EU:s dataskydds-
förordning, GDPR. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för införandet av EU:s dataskydds-
förordning, GDPR. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer EU-förordningen Dataskyddsförordningen (GDPR) att 
träda i kraft. Förordningen ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL), och 
kommer att innebära att kommunens verksamheter måste bli än mer stringent och 
eftertänksam än tidigare när det gäller behandling av personuppgifter. Den kommer 
att påverka alla verksamheter och alla anställda i den mån man hanterar 
personuppgifter. Huvudansvaret för att det ska fungera ligger dock på de 
personuppgiftsansvariga, vilket i den kommunala sektorn är nämnderna. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Det innebär ingen ekonomisk konsekvens av att följa förordningen. Dock innefattar 
förordningen en klausul om reprimander och vite, vilket i slutändan, om inte 
förordningen följs, skulle kunna innebära viss ekonomisk risk. 

Barnkonventionen 
Förordningen gäller alla personuppgifter, men extra stor hänsyn ska tas när det 
gäller barns personuppgifter. 

Inga ytterligare konsekvenser 
Inga ytterligare konsekvenser bedöms uppkomma. 
 
Förslag till beslut 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Akt 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Enhetschef  Kommundirektör 
Administrativa enheten  
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 2018-05-08
 
 
  Dnr: KS 2018–163 

 

Handlingsplan för införandet av EU:s dataskydds-
förordning, GDPR 

Om GDPR och handlingsplanen 
 
Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att börja gälla 
som lag i Sverige. Det nya regelverket ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen. 
Mycket av det som finns i den nya förordningen återfinns i personuppgiftslagen, 
men det finns också en del nya och förändrade bestämmelser som innebär 
förändringar i hanteringen av personuppgifter. 
 
Munkedals kommun har anslutit sig till Västra Götalandsregionens 
Informationssäkerhetsprogram 2020, deltar i Fyrbodals arbete kring GDPR, samt 
följer aktivt både Sveriges Kommuner och Landstings, SKL´s och Datainspektionens 
arbete med frågan. 
 
Genom den nya dataskyddsförordningen förtydligas och utökas den 
personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter och de registrerades rättigheter 
förstärks. Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den Personuppgifts-
ansvariges skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket kommer att 
medföra krav på ökad dokumentation och nya rutiner. En anpassning till 
dataskyddsförordningen kräver att kommunen ser över sin interna styrning och tar 
fram riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras. 
 
Planen omfattar hela kommunkoncernen. När ordet nämnd står menas även 
kommunstyrelse och bolagsstyrelse. Begreppet förvaltningschef innefattar även VD.  
 

Målbild för handlingsplanen 
 

 Erbjuda en stegvis metod för efterlevnad av ny dataskyddsförordning. 
 Sätta erforderliga styrdokument på plats i tid. 
 Säkra gemensam hantering av registrerades rättigheter från och med 25 

maj 2018.  
 Ta fram rutiner för incidenthantering. 

 

Förutsättningar 

Anmälningsformulär för personuppgiftsbehandlingar  
Munkedals kommun har idag registrerat verksamheternas olika 
personuppgiftsbehandlingar med utgångspunkt i Personuppgiftslagen (PUL).  Inför 
dataskyddsförordningen (GDPR) ska behandlingarna uppdateras utifrån den nya 
lagstiftningens krav.  
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Dataskyddsombud 
Tanums kommun har ett avtal med personuppgiftsombudet Kaj Laerum, IntegrIT 
AB. Avtalet löper ut under tredje kvartalet 2018. Upphandling pågår av tjänsten 
dataskyddsombud, och beräknas vara klar i maj 2018. Upphandlingen sker 
tillsammans med Lysekil, Tanum, Sotenäs och Strömstad.  
 

Arbetsgrupp för genomförande av handlingsplanen  
Förvaltningarna och bolagen har utsett medarbetare med uppdrag att tillsammans 
med kansliet genomföra det praktiska arbetet med att anpassa behandlingen av 
personuppgifter till den nya lagstiftningen. Här ingår bland annat anmälningar till 
det nya registret, inhämtning av nya samtycken, framtagande av 
informationstexter, rensning på hemsida, intranätet och servern samt framtagande 
av nya personuppgiftsbiträdesavtal.   
 

Information 

Anställda 
Beslutsfattare och nyckelpersoner inom organisationen har fått information om att 
personuppgiftslagen kommer ersättas av dataskyddsförordningen. Information har 
skett till de högsta cheferna och kommer att ske till övriga anställda via olika 
former av utbildning, bl.a. mailbaserad utbildning av IT-SML, men också under 
ledning av dataskyddsombudet.  
 

Övriga 
Dataskyddsförordningen innehåller utökade krav på vilken information som ska 
lämnas till de registrerade. Bland annat krävs information om ändamålet med 
behandlingen, den rättsliga grunden för behandling, hur länge personuppgifterna 
lagras och om möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten 
(Datainspektionen). Riktlinjer ska tas fram för hur den nya informationen ska 
utformas.  
 

Registrerades rättigheter 
Kommunen ska se över rutinerna för att säkerställa att alla rättigheter som de 
registrerade har enligt dataskyddsförordningen uppfylls. Det kan till exempel vara 
hur personuppgifter gallras och hur uppgifter lämnas ut elektroniskt, i ett allmänt 
använt format.  
  
De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att få reda på: 
 

 vilka register den registrerade finns i 
 vilka personuppgifter som finns i registret 
 vilken laglig grund som finns för att hantera personuppgifterna i 

registret 
 hur verksamheten använt uppgifterna 
 till vem de eventuellt lämnats ut 
 hur man får personuppgifterna rättade och eventuellt raderade. 

 

Registrering av personuppgiftsbehandlingar 
Enligt GDPR behöver det finnas en förteckning över vilka 
personuppgiftsbehandlingar som förekommer i kommunens olika verksamheter. 
Denna förteckning är levande så till vida att det alltid kommer att förekomma en 
viss förändring i förteckningen. Vissa behandlingar är långvariga medan andra 
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kortvariga och kommer att försvinna efter en tid. Rutiner måste skapas inom varje 
verksamhet för att uppmärksamma och registrera personuppgiftsbehandlingar.  
Sedan tidigare finns en förteckning med utgångspunkt i Personuppgiftslagen. 
Denna förteckning håller på att uppdateras utifrån GDPR. 
 
Checklista inför skapande av rutiner: 
 

1. Är det en personuppgift? 
2. Vad är ändamålet med behandlingen? 
3. Kan vi begränsa personuppgifterna i behandlingen? 
4. Vem har tillgång till uppgifterna? 
5. Hur länge behåller vi uppgifterna? 
6. Registrera i PRIMA eller motsvarande system! 

 
Förteckningar som finns i registret blir ett underlag för dataskyddsombudets tillsyn. 
I anmälan av personuppgiftsbehandlingen kan personuppgiftsombudet användas för 
rådgivning så att behandlingen kvalitetssäkras. Ansvaret ligger på ansvarig nämnd. 
Regelverket kring register är föremål för tolkning och närmare instruktioner om och 
hur registret ska redovisas för och beslutas av nämnd kommer att ges när sådan 
information krävs. 
  
Utöver att möjliggöra tillsyn av behandlingar är syftet med att ha en central 
förteckning att uppfylla kravet på att rättningar av felaktiga uppgifter ska kunna 
göras. Detta går inte att genomföra om det inte finns en förteckning på vilka 
uppgifter som hanteras, varifrån de kommer och till vem de lämnas ut. 
 

Missbruksregeln 
Den så kallade missbruksregeln upphör att gälla när den nya 
dataskyddsförordningen träder i kraft. Missbruksregeln innefattar ostrukturerat 
material såsom personuppgifter i löpande text i e-post och dokument samt på 
kommunens hemsida, intranät eller i annan löpande text. Exempel på ostrukturerad 
användning på webb är bilder. 
 
Detta ökar vikten av att ha fungerande kontinuerliga rutiner för att identifiera och 
hantera personuppgiftsbehandlingar på rätt sätt. (Se ovan punkt 5.) 
 

Samtycke 
Kommunen ska inventera på vilket sätt samtycke inhämtas, vilken information som 
lämnas och hur det sparas uppgifter om att samtycke har lämnats av den 
registrerade. Rutiner ska även tas fram för hantering av samtycken och för hur det 
styrker den rättsliga grunden. 
 
Ett giltigt samtycke är en frivillig, specifik och aktiv viljeyttring genom vilken den 
registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter 
som rör denne.  Dataskyddsförordningen ställer tydliga krav på att den som 
behandlar personuppgifter med stöd av samtycke måste kunna visa att ett 
samtycke har lämnats. 
 
Samtycke rörande kommunens e-tjänster kommer att ses över under 2018 av 
kommunkansliet tillsammans med verksamheterna. I det arbetet kommer även en 
verifieringsruta för samtycke att skapas, så den registrerade kan klicka i rutan när 
denne har läst informationen kring vilka personuppgifter som behandlas. 
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Personuppgifter om barn 
Dataskyddsförordningen innebär ett förstärkt skydd för barns personuppgifter, 
särskilt när det gäller kommersiella internettjänster som sociala nätverk. 
  
Kontaktombud ska undersöka om kommunen använder internettjänster som sociala 
nätverk där barns personuppgifter behandlas samt säkerställa att ålder kan 
kontrolleras samt att om så, medgivande inhämtas.  
 

Personuppgiftsincidenter 
I nya dataskyddsförordningen har det tillkommit bestämmelser om vad kommunen 
måste göra vid ett dataintrång eller vid förlust av kontrollen av de personuppgifter 
som behandlas. Alla personuppgiftsincidenter måste dokumenteras och om 
händelsen medför risker för enskildas fri- och rättigheter måste den anmälas till 
Datainspektionen inom 72 timmar. Kommunen ska ta fram rutiner för att upptäcka, 
rapportera, utreda, åtgärda och följa upp/förbättra personuppgiftsincidenter, samt 
styrdokument för detsamma. I rutinerna behöver det även framgå när och hur 
kommunen behöver informera de registrerade. 
 

Integritetsrisker vid behandling 
Den nya förordningen ställer särskilda krav på behandlingen av personuppgifter 
som kan medföra stora integritetsrisker för enskilda. Riskfyllda behandlingar kan till 
exempel vara storskaliga register som innehåller känsliga personuppgifter, 
profilering eller omfattande kameraövervakning på allmän plats.  
 
Alla personuppgiftsansvariga behöver göra en inventering för att kontrollera om 
kommunen hanterar riskfyllda behandlingar. Finns det sådana behöver 
konsekvensanalyser göras avseende dataskydd, för att veta hur behandlingarna ska 
hanteras och om eventuella åtgärder behöver göras.  
 

Skyddet för personuppgifter i IT-systemen 
I nya IT-system som införskaffas och vid förändringar i befintliga system ska 
dataskyddsförordningens regler tillämpas. Det innebär att dataskydd ska byggas in 
i systemen genom lämpliga åtgärder, både organisatoriska och tekniska. 
Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information 
än vad som behövs, inte ha kvar information längre än nödvändigt och inte 
använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.  
  
Upphandlarna och verksamhetsansvariga informeras om att dessa krav ska finnas 
med i upphandling av både utveckling och inköp av nya IT-system och vid 
förändringar i befintliga system. Riktlinjerna ska även innehålla ett avsnitt 
angående integritetsskydd. 
IT-SML arbetar tillsammans med VG-regionen med informationssäkerhet. 
 
Kontakt tas med nuvarande leverantörer för att se till att även de bygger in 
dataskydd i nuvarande system. Man behöver också säkerställa att det finns 
personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar kommunens 
personuppgifter.  
 

Dataskyddsfrågor i Munkedals kommun 
Respektive nämnderna är ansvariga för sina dataskyddsfrågor i den kommunala 
sektorn och är personuppgiftsansvariga. I Munkedal finns idag endast en nämnd, 
Kommunstyrelsen. Från 1 januari 2019 kommer en ny nämndsorganisation att 
träda i kraft med fler nämnder. Deras uppdrag, liksom kommunstyrelsens under 
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2018, blir att ensam eller tillsammans med övriga bestämma ändamålen och 
medlen för behandling av personuppgifter. 
 
Personuppgiftsbiträden, det vill säga leverantörer, har ett ansvar för 
dataskyddsfrågor om de behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning. Att så sker garanteras i avtal mellan beställare 
och leverantör i ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. 
  
Den nya förordningen ställer krav på att det ska finnas ett dataskyddsombud i varje 
organisation. Den person som ska utses ska ha tillräcklig kunskap om dataskydd 
och få det stöd och befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 
effektivt och oberoende sätt. Munkedals kommun har upphandlat ett 
dataskyddsombud, tillsammans med Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad, vilket 
innebär att nämnder och bolag uppfyller kravet. 
 
Dataskyddsombudets uppdrag är att informera och ge råd, följa efterlevnaden av 
förordningen, ge råd vid konsekvensbedömningar avseende dataskydd, samt 
samarbeta med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) och fungera som en 
kontaktpunkt som ska ta hänsyn till de risker som förknippas vid behandling.  
 

Organisation 
För att Munkedals kommun ska kunna uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett 
rättssäkert och effektivt sätt behöver kommunen ha en tydlig organisationsstruktur 
för hanteringen av personuppgifter. Organisationen klargör ansvarsfördelningen och 
de olika funktionernas uppgifter.  
 
I Munkedals kommun är Kommunstyrelsen och styrelserna i de kommunägda 
bolagen personuppgiftsansvariga för sina verksamhetsområden. Från 1 januari 
2018 kommer Munkedals kommun vara organiserad i flera förvaltningar. De 
nämnder som styr dessa förvaltningar kommer att vara personuppgiftsansvariga för 
respektive verksamhetsområde. 
 

Personuppgiftsansvarig  
Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen av 
personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. 
 
Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet med 
dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 
behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den 
personuppgiftsansvarige. 
 
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de 
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i 
enlighet med dataskyddsförordningen. Detta kan innebära att man har antagit en 
policy med lämpliga strategier för dataskydd och ser till att genomföra den i 
organisationen. Uppförandekoder och certifieringar kan vara ett sätt att visa att 
man uppfyller dataskyddsförordningens bestämmelser. 
 
I ansvaret ingår bland annat att: 
  

 Se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med 
dataskyddsförordningen  

 Bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur 
behandlingen ska utföras 

 Föra register för behandlingar av personuppgifter  
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 Informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om de 
registrerades rättigheter 

 Se till att de anställda har tillräcklig kunskap om dataskyddsförordningen och 
lämna instruktioner hur behandlingar ska ske 

 Genomföra lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa 
och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskydds-
förordningen  

 Skriva personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden 
 Besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av 

personuppgifter inom den egna verksamheten  
 Utse ett dataskyddsombud och anmäla denna till tillsynsmyndigheten 

(Datainspektionen) 
 Se till att dataskyddsombudet har tillräckliga resurser för att utföra sitt 

uppdrag  
 Se till att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt anlitas i frågor som rör 

skyddet av personuppgifter  
 Se till att dataskyddsombudet inte blir föremål för sanktioner eller avsätts på 

grund av att ombudet utför sitt uppdrag eller att dataskyddsombudet inte 
blir föremål för otillbörlig påverkan i utövandet av sitt uppdrag 

 Se till att verksamheten har relevanta resurser för att fullgöra uppgifterna 
enligt dataskyddsförordningen   
 

Kontaktombud 
Det ska finnas ett kontaktombud för varje förvaltning/bolag, som kan ha överblick 
över vilka personuppgifter som förekommer samt att ansvara för registrering och 
gallring av dessa.  
 

 Registret över behandlingar av personuppgifter inom den 
personuppgiftsansvariges område 

 Kontakt och samråd med dataskyddsombudet 
 Samråd med övriga kontaktpersoner i kommunkoncernen   

 

Kommunchef/förvaltningschef/VD  
Den personuppgiftsansvarige kan delegera ansvaret för behandling av 
personuppgifter till kommunchef/förvaltningschef/VD. Det yttersta ansvaret enligt 
dataskyddsförordningen kan enligt lag inte delegeras från den 
personuppgiftsansvarige.   
 

Systemansvarig 
Systemansvariga ansvarar för att hjälpa verksamheterna med hanteringen av 
personuppgiftsbehandlingar i respektive system. 
 

Verksamheterna  
Respektive verksamhet ansvarar för att: 

 Anmäla behandlingar av personuppgifter till kontaktpersonen 
 Se till att behandling av personuppgifter sker i enlighet med fastställda 

regelverk 
 

Dataskyddsombud   
Den personuppgiftsansvarige ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet 
ska utses utifrån fackmannamässiga kvalifikationer och sakkunskap i lagstiftning 
och praxis avseende dataskydd och hantering av personuppgifter. 
Dataskyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten.  
 

43



 
Sida 7 av 7 

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 

Dataskyddsombudet ska minst: 
 Informera den personuppgiftsansvarige och anställda om skyldigheterna 

enligt dataskyddsförordningen 
 Övervaka efterlevnad av dataskyddsförordningen 
 Samråda med tillsynsmyndigheten vid behov  
 Vara kontaktperson för den registrerade  
 En gång per år skriftligt redovisa till den personuppgiftsansvarige om 

organisationens eventuella brister och utvecklingsbehov samt lämna en 
lägesbeskrivning  
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  2018-06-04 Dnr: KS 2018-157
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Ombudsinstruktion för Hyresrättsförening Grönskan 
(769600-9880) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras 
följande: 

- Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för 
ny mandatperiod enligt gällande stadgar. 

- Fastställa resultat- och balansräkning  
- Godkänna föreslagen disposition av resultatet  
- Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Föreslå och besluta om arvode för styrelseledamöter och suppleanter, 

revisorer och valberedning 

Sammanfattning 
Kallelse till stämma och handlingar till stämmoombud är utskickade. Dessa 
handlingar ligger till grund för ombudsinstruktionen. 
 
Enligt gällande stämmobeslut, 2016-06-30 §13, ska styrelsen bestå av 5 ledamöter 
och 5 suppleanter. Munkedals kommun utser 4 ledamöter och fyra suppleanter. 
Stämman utser 1 ledamot och 1 suppleant.  
 
Redovisningen för 2017 visar på ett resultat före avsättning och ianspråktagande av 
underhållsfond på ett överskott om +1,017 mnkr (+0,724 mnkr). Resultat efter 
fondförändring är -0,105 mnkr (-0,014 mnkr).  
 
Revisionen tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslag i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Beskrivning av verksamheten 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals kommun och i föreningens hus, mot 
ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent 
boende om inte annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet även i övrigt 
främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 
 
Föreningens medlemsantal uppgick på bokslutsdagen till 18 personer. Antalet 
bostäder/lokaler är 67 lägenheter och 18 lokaler. 
 
Kommunen har sedan tidigare ingått borgen till föreningen med motsvarande 37 
mnkr. Underhållsplan för de kommande 10 åren uppgår till 11,6 mnkr för 
Dinglegården och 12,3 mnkr för Sörbygården. Styrelsen bedömer att framtida 
underhållsåtgärder ska täckas av fonderade medel, höjda avgifter och ev nyupptagna 
lån. Det är viktigt att föreningen i god tid informerar kommunen om kommande 
åtgärder. 
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Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser 
Inget rapporterat. 
 
Miljö 
Föreningen köper energitjänster från riksbyggen för att få kontroll över föreningens 
samlade energianvändning. Bergvärme har installerats på Dinglegården och 
Sörbygården. Lågenergilampor används generellt. 
 
Utmaningar framåt 
Underhållsbehovet kommande 10 år beräknas uppgå till ca 24 mnkr vilket sannolikt 
kommer att påverka kommunens kostnad i form av ökade avgifter och ev ökad 
borgen.  
 
Enligt beslut i äldreomsorgsutredningen kommer Dinglegården att upphöra att vara 
äldreboende ca 2021. Utredning för att omvandla Dinglegården till trygghetsboende 
har inletts. 
 
Måluppfyllelse 
Inget rapporterat 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Positivt resultat under året före avsättning och ianspråktagande av underhållsfond. 
Föreningen står inför utmaningar som kommer att påverka kommunens finansiella 
ställning t ex genom höjda avgifter och ev nyupptagna lån.  

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunens ombud 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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Sammanträdesdatum 

2018-05-30 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 115    Dnr: KS 2018-191 
 
Rätten till skolgång för asylsökande ungdomar. 
 
Sammanfattning 
 
Asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med 
vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har 
rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på 
ett introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, innan de har fyllt 18 
år. Eleven har dock rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett 
introduktionsprogram eller ett nationellt program. 
 
Skolverkets tolkning när det gäller dessa ungdomar innebär att en elev inte har 
rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program från och med 
fyllda 18 år, även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. 
Det finns dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på 
exempelvis ett nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år. 
 
Det är elevens hemkommun (vistelsekommun) som ansvarar för att eleven får 
den skolgång den har rätt till. 
 
Asylersättning betalas för utbildning som sker enligt skollagens regler. 
Ersättningen betalas till elevens hemkommun (vistelsekommun) efter ansökan. 
Om en elev efter åldersbestämning anses ha påbörjat sin utbildning efter fyllda 
18 år lämnas ingen ersättning för tiden efter beslutet om åldersuppskrivning. 
Detta leder till att en kommun som tagit emot en elev i tron att eleven var under 
18 år inte får ersättning fr.o.m. datum för åldersuppskrivning. Om eleven 
fortsätter utbildningen sker det helt på hemkommunens bekostnad. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-03-18. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande ungdomar boende i 
Munkedals kommun ges möjlighet att fortsätta sin utbildning i 
gymnasieskolan även om de efter beslut om åldersuppskrivning anses ha 
påbörjat utbildningen efter fyllda 18 år  
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande elever boende i Munkedals 
kommun som blivit behöriga till nationellt program ges möjlighet till 
utbildning enligt avtalet om fritt sök inom Fyrbodal även om de fyllt 18 år 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP) och 
Matheus Enholm (SD): Avslag. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 115 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att avslå ärendet 
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  2018-03-18 Dnr: KS 2018-191
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Rätten till skolgång för asylsökande ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande ungdomar boende i Munkedals kommun 
ges möjlighet att fortsätta sin utbildning i gymnasieskolan även om de efter beslut 
om åldersuppskrivning anses ha påbörjat utbildningen efter fyllda 18 år  
 
Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande elever boende i Munkedals kommun som 
blivit behöriga till nationellt program ges möjlighet till utbildning enligt avtalet om 
fritt sök inom Fyrbodal även om de fyllt 18 år 

Sammanfattning 
Asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med vissa 
tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har rätt till 
utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på ett 
introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, innan de har fyllt 18 år. Eleven 
har dock rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett introduktionsprogram eller ett 
nationellt program. 
 
Skolverkets tolkning när det gäller dessa ungdomar innebär att en elev inte har rätt 
att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program från och med fyllda 
18 år, även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. Det finns 
dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på exempelvis ett 
nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år. 
 
Det är elevens hemkommun (vistelsekommun) som ansvarar för att eleven får den 
skolgång den har rätt till. 
 
Asylersättning  
Asylersättning betalas för utbildning som sker enligt skollagens regler. Ersättningen 
betalas till elevens hemkommun (vistelsekommun) efter ansökan. Om en elev efter 
åldersbestämning anses ha påbörjat sin utbildning efter fyllda 18 år lämnas ingen 
ersättning för tiden efter beslutet om åldersuppskrivning. Detta leder till att en 
kommun som tagit emot en elev i tron att eleven var under 18 år inte får ersättning 
fr.o.m. datum för åldersuppskrivning. Om eleven fortsätter utbildningen sker det helt 
på hemkommunens bekostnad. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Nuläget på Kunskapens hus är att flertalet av de ensamkommande är asylsökande.  
3 asylsökande elever har sökt nationellt program inför hösten 2018 
1 elev har blivit åldersuppskriven och har därmed påbörjat sin utbildning när hen fyllt 
18 år. 
 
Snittkostnad per elev och år på nationellt program beräknas till 125 tkr. 
Utan bidrag från Migrationsverket innebär detta en kostnad för Kommunen 
motsvarande 375 tkr per år för de tre elever som sökt till Nationellt program.  
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Den elev som är åldersuppskriven går kvar inom kommunens IM-program vilket 
innebär en försumbar kostnad. 
 
Beroende på utslag angående asylansökan kan kommunen komma att sakna bidrag 
för fler elever utifrån lagstiftningen.  

Folkhälsa 
Om kommunen väljer att följa lagstiftningen kan ungdomar stå utan möjligheten att 
studera vilket i sin tur kan medföra stora risker till utanförskap och att hamna i 
dåliga miljöer. I de fall ungdomen får beviljat uppehållstillstånd medför fortsatt 
möjlighet till skolgång en investering inför framtiden.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 

Liselott Sörensen Ringi   Håkan Sundberg 
Sektorchef Barn och Utbildning  Kommundirektör 
    
     

Beslutet expedieras till: 
Liselott Sörensen Ringi, Henrik Oleskog 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 116    Dnr: KS 2018-258 
 
Skolskjutsreglemente Munkedals kommun  
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att Munkedals kommun upphandlat skolskjuts inför hösten 
2018 har en översyn gjorts av reglementet i syfte att uppdatera och förenkla 
dokumentet.  
Reglementet skall vara användarvänligt för berörda medborgare. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
Skolskjutsreglemente för Munkedals kommun, daterat 2018-05-14. Riktlinjer för 
skolskjutstransporter med buss och taxi i Munkedals kommun, daterat 2014-06-
24. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skolskjutsreglemente för 
Munkedals kommun. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinjer för skolskjutstransporter 
med buss och taxi i Munkedals kommun, daterad 2014-06-24. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP) och 
Matheus Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skolskjutsreglemente för 
Munkedals kommun. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinjer för skolskjutstransporter 
med buss och taxi i Munkedals kommun, daterad 2014-06-24. 
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  2018-05-14 Dnr: KS 2018-258
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Kajsa Lindberg 
Skolskjutshandläggare 
Sektor Barn och Utbildning 

Skolskjutsreglemente Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skolskjutsreglemente för Munkedals 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Riktlinjer för skolskjutstransporter med buss 
och taxi i Munkedals kommun, daterad 2014-06-24. 
 

Sammanfattning 
Med anledning av Munkedals kommun upphandlat skolskjuts inför hösten 2018 har 
en översyn gjorts av reglementet i syfte att uppdatera och förenkla dokumentet. 
Reglementet skall vara användarvänligt för berörda medborgare. 
 
Bilaga 1 Skolskjutsreglementet för 2018 
Bilaga 2 Skolskjutsreglementet/riktlinjer version äldre 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska förändringar 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Liselott Sörensen Ringi Barn och Utbildning 
Kajsa Lindberg Barn och Utbildning 

Liselott Sörensen Ringi 
 

Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Barn och Utbildning  
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 2018-05-14  

 
 Kommunstyrelsen 

Skolskjutsreglemente för Munkedals kommun 

Skolväg 
Skolvägsavståndet beräknas mellan bostaden och skolan. 

På-/avstigning sker vid närmsta hållplats eller motsvarande vid allmän väg. 

Avstånd till hållplats för åk Fsk-5 är upp till 2 km och åk 6-9 är upp till 3 km. 

Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen till skolan eller påstigningsplatsen. 
Missar eleven skolskjutsen har föräldrarna ansvar för att eleven kommer till skolan. 
Vid skoldagens slut anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna, 
när elev på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av 
skolskjutsen. Chaufför, anställd av företaget som innehar anbudet för 
skolskjutsfordon har ansvaret under färd. 

Skolskjutsavstånd 
Elever i förskoleklass till och med åk 5 2 km eller längre 

Elever i åk 6 till och med åk 9 3 km eller längre 

Gymnasieelever 6 km eller längre 

Avståndsbedömning sker med kommunens elektroniska kartverktyg.  

Möjlighet till individuell prövning från avståndsregeln kan ske med hänsyn till 
elevens speciella behov och/eller farlig skolväg ur trafiksynpunkt. Bedömningen 
görs av skolskjutsansvarig.                     

Resa till och från fritidshemsverksamhet omfattas inte av fri skolskjuts.   

Res- och väntetider 

Total restid i fordon per dag bör inte överstiga 2 timmar. 

Blir skolskjutsen mer än 15 minuter sen ska entreprenören meddela skolan.  

För växelvis boende kan dock väntetiderna samt restiderna för resor till och från 
sekundäradressen bli längre än vad som annars tillåts enligt dessa riktlinjer. 
Samma sak gäller om någon annan särskild omständighet föreligger. 

Särskilda skäl 
Elev med funktionshinder eller som på grund av hälsoskäl har behov av skjuts, kan 
beviljas individuell skolskjuts. Behovet ska styrkas med läkarintyg. I enskilda fall 
krävs individuell bedömning utifrån skollagen. 

En avgift på 200 kr tas ut vid utebliven avbokning av individuell taxiresa från och 
med bomresa nummer två per läsår. 
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Elev med växelvis boende hos föräldrar med gemensam 
vårdnad 
Elev har möjlighet att åka med befintliga skolskjutsar eller ordinarie linjetrafik om 
elevens boende växlar mellan föräldrarnas två adresser inom kommunen.  

Skola utanför placeringsområdet 
Elev har under förutsättning att den tidigare haft skolskjuts, möjlighet att åka med 
befintliga skolskjutsar eller ordinarie linjetrafik om det kan ske utan 
organisatoriska, ekonomiska svårigheter eller merkostnader. 

Om elev flyttar 
Enligt skollagen har elev rätt att gå kvar i sin ”gamla” skola läsåret ut. Skolskjuts 
beviljas under förutsättning att eleven tidigare har haft skolskjuts och om det kan 
ske utan organisatoriska, ekonomiska svårigheter eller merkostnader. 

Säkerhet och ansvar 
Samtliga elever ska använda säkerhetsbälte. 

Rektor ansvarar med hjälp av personal vid enheten att kontroll av säkerheten 
utförs vid skolornas skolskjutshållplats. 

Kommunen utför kontinuerliga bussutrymningsövningar i samarbete med 
entreprenör och räddningstjänst. Övningen omfattar trafiksäkerhets- och 
ordningsregler vid hållplats, vid av- påstigning, under färd, samt vid förflyttning till 
och från fordon.  

Om föraren av ett skolskjutsfordon bedömer att transporten på grund av väderlek 
eller vägens skick inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt, inställs denna. 
Vårdnadshavare ansvarar då själv för transporten vid utebliven skjuts. 

Beslut 

Avsteg från grundregler om avstånd ska tidsbegränsas och omprövas när 
tidsbegränsningen passerats. Beslut om avsteg ska alltid omprövas inför nytt läsår. 

Överklagande 
Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. 
Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor än den som kommunen 
skulle ha placerat eleven i kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 
10 kap. Kommunallagen.  
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 Dnr 03/56-623 
2014-06-24                                 UKN  

 
 
 

Sektor för Barn – och utbildning 
Kajsa Lindberg 
 

        
  

Riktlinjer för skolskjutstransporter med buss och taxi i Munkedals kommun. 
 
Definitioner. 
Med skola avses förskoleklass, grundskola och särskola. 
Med bostad avses elevens bostad där han/hon är folkbokförd. 
Med elev avses barn i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola. 
Med skolskjuts avses resa mellan bostad och skola, inte resor som sker under dagen i skolan 
(studiebesök, idrottsdagar etc.). 
Med gångavstånd  avses avståndet mellan bostaden och påstigningsplatsen (mäts från tomtgräns till 
skolans tomtgräns/påstigningsplatsen). 
Med självskjuts  avses skjuts med fordon som ordnas av vårdnadshavaren. 
Med väntetid avses dels tiden mellan skolskjutsens ankomst till skolan och första lektionens början, 
dels tiden från sista lektionens slut till skolskjutsens avgång. 
 
Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg till skolan eller påstigningsplatsen. Missar eleven 
skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skolan anses kommunen 
aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna, när elev på överenskommen tid går från skolan eller när 
elev stiger av skolskjutsen. Föraren av skolskjutsfordon har ansvaret under färd. 
 
Planeringsnormer. 

1. Skolskjuts anordnas till elever med skolväg som överstiger nedan angivna kilometergränser. 
 

Elev i förskoleklass samt årskurs 1 – 5               2,0 km. 
Elev i årskurs 6 – 9                                                3,0 km. 
Gymnasieelever                                                     6,0 km. 

2. Skolskjutsberättigad elev kan inte kräva kortare gångavstånd mellan bostad och påstigningsplats 
än ovan angivna. Möjlighet till individuell prövning från avståndsregeln kan ske med hänsyn till 
barnets speciella behov och/eller farlig skolväg 

. 
3. Till skolskjutsberättigad elev som inte kan beredas skolskjuts eller där gångavståndet till 

påstigningsplatsen överstiger angivet kilometerantal kan självskjutsersättning utgå,  ersättning 
utgår då enl. Allmänna Resereglementet för fram- och återresa på denna sträcka varmed elevens 
skolväg överstiger angivna kilometeravtal. Ersättning utbetalas via kommunens lönesystem. 

 
4. Vid planeringen och utförandet av skolskjutsningen skall skolskjutsberättigade elever inte 

behöva korsa E 6:an. Undantag kan ske om barnen kan korsa vägen under tillfredställande tillsyn 
eller i övrigt betryggande trafiksäkra förhållanden. Skolskjutsarna bör planeras så att sittplats 
kan erbjudas eleverna så långt det är möjligt. 

5. Tiden mellan elevens ankomst till skolan och skolstarten eller skoldagens slut och avfärd från 
skolan bör inte understiga 10 minuter. Samordning av schematiderna mellan kommunens skolor 
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skall ske så att skolskjutsorganisationen kan genomföras så långt som möjligt med en skjuts på 
morgonen och två på eftermiddagen. 

 
6. Extra skolskjuts kan anordnas för: 

1. Handikappad elev där behovet av skolskjuts är uppenbart. 
2. Elev som genomgått operation eller lider av sjukdom där behovet av skolskjuts är styrkt 

av läkarintyg. 
3. Elev som av läkare bedömts vara i behov av transport på grund av psykologiska, 

pedagogiska och/eller sociala skäl. 
4. Anmälan/ansökan skall göras minst 1 vecka före ändringen skall ske. 
 

7. Elev som behöver transport till skolan på grund av skada, som ersätts av kommunen tecknad 
olyckfallsförsäkring, erhåller ersättning direkt från försäkringsbolaget. 

 
8. Enl. skollagen har elev rätt att gå kvar läsåret ut, resp. sista årskursen på den skola där eleven 

börjat, och skolskjuts beviljas under förutsättning att eleven tidigare har haft skolskjuts. 
 
9. Elev, som på grund av byte av adress eller flyttning från kommunen, inte längre är 

skolskjutsberättigad skall omgående återlämna busskortet till skolan. Om detta inte sker kommer 
anhörig att debiteras för detta. 

 
10. Skolskjuts medges ej till elev som har fritidsplats. Elever som ej har fritidsplats alla dagar i 

veckan, skall i förväg lämna in veckoschema till skolskjutshandläggaren för att få skolskjutsen 
beviljad. 

 
11. I de fordon där säkerhetsbälte finns, skall dessa användas. 

 
12. Vid särskolan anordnas i tillämpliga delar skolskjuts på samma sätt som ovan. 

Avståndsgränserna gäller dock inte i de fall särskolans  rektor bedömer att eleven inte själv kan 
klara att ta sig till och från skolan. 

 
13. Skolskjuts anordnas inte till fritidshemsverksamhet annat än i de fall en sådan skjuts fullt ut 

ersätter en vanlig skolskjuts. 
 
14. beslut om extra skolskjuts delegeras till ………………………….. 

(se delegationsförteckningen) 
 
15. Särskilda direktiv beslutade av Munkedals kommun. 

För trafikuppdrag med linjer eller turer anpassade efter behov från grundskolorna inom 
Munkedals kommun gäller följande särskilda direktiv. 

 Vid planeringen och utförandet av trafikuppdragen skall skolskjutsberättigade 
elever inte behöva  korsa E 6:an. Undantag kan ske om barnen kan korsa vägen 
under tillfredställande tillsyn eller i övrigt betryggande trafiksäkra förhållanden. 

 Trafikuppdragen bör planeras så att sittplats kan erbjudas eleverna så långt det 
är möjligt  

 Tiden mellan elevens ankomst till skolan och skolstarten eller skoldagens slut 
och avfärd från skolan bör inte understiga 10 minuter. 

 Dessa direktiv är/har tagits med i planeringsförutsättningarna för 
trafikuppdragen. Bohustrafiken ställer som krav mot entreprenören att 
direktiven efterföljs 
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fel! talet kan inte representeras i angivet format. 

      16. UKN beslut 1992-09-17, § 82. 
 Elev som enl. skollagen 4 kap. 6 § efter vårdnadshavarens önskemål ges 

möjlighet att gå i en skola, som den enligt närhetsprincipen inte normalt skulle 
ha blivit anvisad, erhåller skolskjuts om detta inte förorsakar extra kostnader för 
kommunen och inte utestänger annan elev, vilken p g a närhetsprincipen blivit 
anvisad plats på skolan, från skolskjuts. 

  
17. UKN beslut 1995-10-26, § 101. 

 För de föräldrar som väljer att låta sina barn gå i skola utanför Munkedals 
kommun, betalar kommunen ej några skolskjutskostnader. 

 
18. UKN beslut 1998-06-11, § 39. 

 Gångavstånd till skola eller skolskjutshållplats skall vara minst 2 km. för elever 
i förskoleklass och åk 1 – 5, och minst 3 km för elever i åk 6 – 9. Om trafikfara 
föreligger kan skjuts erhållas även vid kortare avstånd. 

 UKN ersätter ej förlorat skolskjutskort. 
 Utredning görs om förutsättningarna för att helt slopa skolskjutskort för 

grundskoleelever. 
 

19. UKN beslut 2004-05-27, §29 
 Att från höstterminen 2004 införa terminskort för elever i grundskolan som är 

berättigade till skolskjuts enligt skolskjutsreglementet. 
 Förlorat terminskort för elever i årskurs 4 – 9 ersätts av förälder/elev med 200 

kronor. 
 

20. UKN beslut 2004-10-28, § 55 
 Barn hos dagbarnvårdare tillåts nyttja befintliga skolskjutsar 

 
21. Kommunfullmäktige beslut 2009-10-28, §56 

Kommunfullmäktige beslutar att en administrativ avgift om 200 kronor skall     
tas ut från vårdnadshavare  av barnet för ej avbeställd taxiresa via 
anropstyrdtrafik, från och med bomresa nummer två per läsår. 

  
 

 
Utdrag ur trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning: 
TSVRS 1988:17,4. Undervisning och ordning. 
4.1 ”Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång med de elever som färdas till och från skolan 
med skolskjuts. Genomgången bör omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- 
och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet Vidare bör lämnas råd och 
anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka” 
 
Vidare bör skolans personal göra besiktning – stickprov av fordon avseende    

a. Skylt för skolskjutsning 
b. Dörrars låsning. 
c. Bältesutrustning i små fordon 
d. Bälteskuddar där så skall finnas 

 
Rektor skall tillse att vuxen personal finns vid skolans påstigningsplats i samband med 
skolskjutselevernas ankomst och avfärd. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 117    Dnr: KS 2018-179 
 
Utökad pedagogisk omsorg i enskild regi – Ekolek Barnomsorg AB 
 
Sammanfattning  
 
Ekolek Barnomsorg AB inkom 2018-04-12 men ansökan om att utöka 
verksamheten i Munkedal från två dagbarnvårdare till tre. 
 
I dagsläget har Ekolek två dagbarnvårdare i Munkedal som vardera har sex 
platser. Vikarieanskaffning löses genom ett samarbete dem emellan. Genom att 
utöka sin verksamhet får de större möjlighet till samarbete och Ekolek 
Barnomsorg AB kan då erbjuda totalt nitton platser för barn i åldrarna ett till fem 
år.  
 
Kommunen har tillsynsansvar gällande förskolor och dagbarnvårdare som 
bedrivs i privat regi. Verksamheter i privat regi och verksamheter i kommunal 
regi kan inte enligt lag samverka när det gäller personalresurser.  
 
Kommunen har enligt Skollagen inte rätt att neka privat etablering om det inte 
kan påvisas påtagliga negativa följder för kommunens egen verksamhet samt att 
de uppfyller ställda kvalitetskrav. 
 
Enligt kommunens riktlinjer skall start av verksamheten ske inom ett år från det 
datum då godkännandet ges. Har verksamheten inte startat inom denna tid 
måste verksamheten inkomma med en ny ansökan. 
 
Ekolek Barnomsorg AB kommer att erhålla bidrag för varje inskrivet barn med 
89 216 per år (2018 års siffror).  
Beräknat på nitton barn innebär det en total kostnad för kommunen på 
1 695 104 kr.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. Ansökan 
inkommen 2018-04-12. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om att 
utöka sin pedagogiska omsorg i enskild regi från två dagbarnvårdare till 
tre.  
 

Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

86



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-30 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 117 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om att 
utöka sin pedagogiska omsorg i enskild regi från två dagbarnvårdare till 
tre.  
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  2018-05-14 Dnr: KS 2018-179
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ann-Sofie Kristiansson 
Barnomsorgssekreterare 
Barn och Utbildning   

Ansökan om utökad pedagogisk omsorg i enskild regi  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om att utöka sin 
pedagogiska omsorg i enskild regi från två dagbarnvårdare till tre.  
 

Sammanfattning 
I dagsläget har Ekolek två dagbarnvårdare i Munkedal som vardera har sex platser. 
Vikarieanskaffning löses genom ett samarbete dem emellan. Genom att utöka sin 
verksamhet får de större möjlighet till samarbete och Ekolek Barnomsorg AB kan då 
erbjuda totalt nitton platser för barn i åldrarna ett till fem år.  
 
Kommunen har tillsynsansvar gällande förskolor och dagbarnvårdare som bedrivs i 
privat regi. Verksamheter i privat regi och verksamheter i kommunal regi kan inte 
enligt lag samverka när det gäller personalresurser.  
 
Kommunen har enligt Skollagen inte rätt att neka privat etablering om det inte kan 
påvisas påtagliga negativa följder för kommunens egen verksamhet samt att de 
uppfyller ställda kvalitetskrav. 
 
Enligt kommunens riktlinjer skall start av verksamheten ske inom ett år från det 
datum då godkännandet ges. Har verksamheten inte startat inom denna tid måste 
verksamheten inkomma med en ny ansökan. 
 
Det finns fyra kommunala dagbarnvårdare i Munkedals kommun. De har barn mellan 
ett och fem år. Två av dem bedriver sin verksamhet i hemmet medan två arbetar 
tillsammans i en lägenhet (dagbarnvårdare i samverkan). De har tillsammans totalt 
tjugosex barn placerade.  
 
Av samtliga ansökningar som kommer till kommunen är det endast ett fåtal som 
önskar placering hos dagbarnvårdare.  
Det är i dagsläget 22 inskrivna barn hos kommunens dagbarnvårdare och 7 barn 
inskrivna hos Ekolek. 

I barnomsorgskön finns 10 sökande varav 5 som önskar det i första hand. Övriga 5 
önskar förskola i första hand. 

Det har över tid uppstått en bra balans mellan tillgång på antalet platser hos 
kommunens dagbarnvårdare i förhållande till efterfrågan. Förutom en balans mellan 
tillgång och efterfrågan, är det också viktigt att det finns tillräckligt många 
dagbarnvårdare för att täcka upp för varandra vid sjukdom och ledighet. Även det 
har fungerat bra.  
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Konsekvenser för kommunens egen verksamhet 
 
Det finns önskemål om att kommunen anställer en femte dagbarnvårdare.  
En marknadsundersökning kommer att genomföras under året för att undersöka den 
faktiska efterfrågan av plats hos dagbarnvårdare. 
Det har över tid uppstått en bra balans mellan tillgång på antalet platser hos 
kommunens dagbarnvårdare i förhållande till efterfrågan. Förutom en balans mellan 
tillgång och efterfrågan, är det också viktigt att det finns tillräckligt många 
dagbarnvårdare för att täcka upp för varandra vid sjukdom och ledighet.  
 
Fyra dagbarnvårdare är sårbart, då allt bygger på att våra dagbarnvårdare har ett 
väl fungerande vikariesystem. Ett samarbete mellan våra kommunala förskolor och 
kommunala dagbarnvårdare hade kunnat etablerats om förskolorna hade plats för 
detta. Något att ta höjd för vid nybyggnationer.  

Ekoleks etablering med ytterligare en dagbarnvårdare bedöms i dagsläget påverka 
den kommunala verksamheten i ringa omfattning.  

Vårdnadshavare kommer fortsatt ha möjlighet ett välja ett kommunalt alternativ vid 
val av pedagogisk omsorg. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
 
Ekonomi 
Ekolek Barnomsorg AB kommer att erhålla bidrag för varje inskrivet barn med 
89 216 per år (2018 års siffror)  
Beräknat på nitton barn innebär det en total kostnad för kommunen på 1 695 104 kr.  
 
 
Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekolek Barnomsorg AB 
Sektor barn och utbildning, barnomsorgssekreterare  

Liselott Sörensen-Ringi 
 

Håkan Sundberg 
Sektorchef  
Barn och UtbildningBarn och Utbildning 

Kommunchef 
Barn- och  utbildning  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 118     Dnr: KS 2017-36 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Sammanfattning 
 
Förändringar av tjänster inom Individ- och familjeomsorgens avdelning har gjort 
det nödvändigt se över delegationsordningen avseende delegater. 
Funktionen/titeln 1:e socialsekreterare har utgått och har konverterats till 
enhetschef (med utökat ansvar). De delegationer som 1:e socialsekreterare haft 
föreslås därför ändras till enhetschef. Även lagstiftningen har setts över och 
kompletterats. 
 
När det gäller förordnande som är personbundet har nu 2:e vice ordförande 
namngivits. Det ses som en redaktionell ändring då det tydligt anges att det är 
2:e vice ordförande i myndighetsutskottet som har uppdraget. Vad avser 
förordnande för att besluta om polishandräckning enligt 43 § 2 p. Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) behövs förordnande ges fram till 
dess enhetschefer är anställda, då 1:e socialsekreterare haft uppdraget. 
Sektorchef omsorg föreslås få förordnandet. 
 
Ytterligare ändringar föreslås också som inte endast avser titelbyte.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar och tillägg i 
kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23. 
 
Ändringarna avser avdelning Individ och familjeomsorgens kapitel 5.2 i 
följande nummer; 5.2.1.5, 5.2.1.25, 5.2.1.27, 5.2.1.32, 5.2.1.33, 
5.2.1.39, 5.2.1.40, 5.2.1.43, 5.2.1.48, 5.2.1.50, 5.2.1.60, 5.2.1.62, 
5.2.1.63, 5.2.1.65, 5.2.1.67, 5.2.1.78, 5.2.1.82, 5.2.1.92, 5.2.1.98, 
5.2.1.110, 5.2.1.115, 5.2.1.116, 5.2.1.117, 5.2.1.120. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att förordna Rickard Persson, sektorchef 

omsorg, att fatta beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande samt återkallande av 
polishandräckning med stöd av 43 § 2 p. LVU, enligt nummer 5.2.1.67 i 
kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 118 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar och tillägg i 
kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23. 
 
Ändringarna avser avdelning Individ och familjeomsorgens kapitel 5.2 i 
följande nummer; 5.2.1.5, 5.2.1.25, 5.2.1.27, 5.2.1.32, 5.2.1.33, 
5.2.1.39, 5.2.1.40, 5.2.1.43, 5.2.1.48, 5.2.1.50, 5.2.1.60, 5.2.1.62, 
5.2.1.63, 5.2.1.65, 5.2.1.67, 5.2.1.78, 5.2.1.82, 5.2.1.92, 5.2.1.98, 
5.2.1.110, 5.2.1.115, 5.2.1.116, 5.2.1.117, 5.2.1.120. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att förordna Rickard Persson, sektorchef 

omsorg, att fatta beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande samt återkallande av 
polishandräckning med stöd av 43 § 2 p. LVU, enligt nummer 5.2.1.67 i 
kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23. 
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  2018-05-14 Dnr: KS 2017-36 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Benita Falk 
Individ och familjeomsorg 

Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar och tillägg i 
kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23. 
Ändringarna avser avdelning Individ och familjeomsorgens kapitel 5.2 i följande 
nummer; 5.2.1.5, 5.2.1.25, 5.2.1.27, 5.2.1.32, 5.2.1.33, 5.2.1.39, 5.2.1.40, 
5.2.1.43, 5.2.1.48, 5.2.1.50, 5.2.1.60, 5.2.1.62, 5.2.1.63, 5.2.1.65, 5.2.1.67, 
5.2.1.78, 5.2.1.82, 5.2.1.92, 5.2.1.98, 5.2.1.110, 5.2.1.115, 5.2.1.116, 5.2.1.117, 
5.2.1.120. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att förordna Rickard Persson, sektorchef omsorg, att fatta 
beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande samt återkallande av polishandräckning med stöd av 43 § 2 p. 
LVU, enligt nummer 5.2.1.67 i kommunstyrelsens delegationsordning antagen  
2017-02-22 § 23.  

Sammanfattning 
Vissa förändringar av tjänster inom Individ- och familjeomsorgens avdelning har 
gjort det nödvändigt se över delegationsordningen avseende delegater. 
Funktionen/titeln 1:e socialsekreterare har utgått och har konverterats till enhetschef 
(med utökat ansvar). De delegationer som 1:e socialsekreterare haft föreslås därför 
ändras till enhetschef. Anställningsförfarandet pågår i nuläget. Även lagstiftningen 
har setts över och kompletterats. 
 
När det gäller förordnande som är personbundet har nu 2:e vice ordförande 
namngivits då val av ny ledamot är klart, vilket inte var färdigt när senaste 
ändringen i delegationsordningen gjordes. Det ses som en redaktionell ändring då 
det tydligt anges att det är 2:e vice ordförande i myndighetsutskottet som har 
uppdraget. Vad avser förordnande för att besluta om polishandräckning enligt 43 § 2 
p. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) behövs förordnande ges 
fram till dess enhetschefer är anställda, då 1:e socialsekreterare haft uppdraget. 
Sektorchef omsorg föreslås få förordnandet. 
 
Ytterligare förtydligande text ges under de föreslagna ändringar som inte endast 
avser titelbyte. Nytt förslag anges med röd fet text. 
 
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Sektorchef Omsorg  
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg 
Nämndsekreterare Administrativa enheten   

Rickard Persson 
 

Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Sektor Omsorg  
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5.2.1.5 Godkännande av föräldraskap/ 
faderskapsbekräftelse, inom respektive 
ansvarsområde 
 
(notering: Se Socialstyrelsens allmänna råd 
1988:6 Att fastställa faderskap. Utredning skall 
anses inledd när nämnden fått födelseanmälan 
eller rätten förklarat en man inte vara far enl  
1 kap. 2 § FB) 
 

1 kap. 9 § 1 
st. FB 
 
1 kap. 4 § 1 
st. FB 
 

Socialsekreterare, 
Handläggare IFO 
 

5.2.1.5 Förtydligande: Då det idag förekommer samkönade föräldrar så innebär detta att det 
texten behöver kompletteras med föräldraskapsbekräftelse för att även innefatta dessa 
situationer. Här har delegationen ändrats till att även omfatta föräldraskapsgodkännande. 
Faderskap täcker numera inte in alla juridiska möjligheter utan delegationen behövde 
kompletteras för det fall att en kvinna blivit inseminerad så skall enligt lagtexten om ”insemination 
utförts på modern enligt 6 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller har 
befruktning av moderns ägg utförts enligt 7 kap. samma lag med samtycke av en kvinna som var 
moderns maka, registrerade partner eller sambo och är det med hänsyn till samtliga 
omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen, ska den 
som har lämnat samtycket anses som barnets förälder.” Genom justeringen av delegationen 
omfattas således såväl samkönade som heterosexuella föräldraskap in. 
 

5.2.1.25 Begäran hos åklagare om förande av 
bevistalan 
 

38 § LUL 1:e 
socialsekreterare 
Enhetschef IFO 
 

5.2.1.27 Beslut om att utredning inte skall 
inledas eller att påbörjad utredning 
skall läggas ned alternativt övergå i en 
utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
 

7 § LVM 1:e 
socialsekreterare 
Enhetschef IFO 

5.2.1.32 
 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: 
Beslutanderätten får användas när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att 
fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast 
förekomma i sådana situationer när 
dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

13 § LVM Enligt kommunstyrelsens 
förordnande  
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 

5.2.1.33 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM skall 
upphöra 

18 b § LVM Enligt kommunstyrelsens 
förordnande  
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
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andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 

5.2.1.39 
 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: 
Beslutanderätten får användas när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att 
fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde) 

6 § 1 och 2 
st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 
förordnande  
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 

5.2.1.40 Begäran om förlängd tid för ansökan 
om vård 
 

8 § LVU 1:e 
socialsekreterare 
Enhetschef IFO 
 

5.2.1.43 Beslut om hur vården skall ordnas och 
var den unge skall vistas under 
vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: 
Beslutanderätten får användas när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att 
fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde)                        

11 § 1 och 3 
st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 
förordnande  
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 

5.2.1.43 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: 
Beslutanderätten får användas när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att 
fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde) 

11 § 2 och 3 
st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 
förordnande  
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 

5.2.1.48 Omprövning av om vård med stöd av  
3 § LVU skall upphöra/bestå     
 
a) när överenskommelse inte kan nås 
med föräldern eller vårdnadshavaren 
 
b) när överenskommelse inte kan nås 
med föräldern eller vårdnadshavare och 
i avvaktan på utskottets beslut 

     
 

13 § 2 st. 
LVU 
 
 
14 § 1 p. 
LVU 
 
14 § 1 p. 
LVU 
 

 
 
 
a)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
 
b) 1:e 
socialsekreterare, 
Enhetschef IFO 
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(notering: Kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteman) 
 

Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

5.2.1.50 Beslut om att den unges vistelseort inte 
skall röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren 
 
a) i avvaktan på utskottets beslut 
 
Denna bör strykas i sin helhet eftersom 
beslutet är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt varefter det omfattas 
av förbudet mot delegation i 6 kap 38§ 3 
KL. Får endast delegeras i brådskande fall 
till nämndens ordförande eller annan 
ledamot som nämnden utsett (6 kap 39§ 
KL) och kompletteras med att ordföranden 
vid brådskande fall kan fatta beslut i 
avvaktan på utskottets beslut. 
 
a) Vid brådskande fall där 
utskottets beslut inte kan inväntas 
 

14 § 2:a st 2 
p. LVU 
 
14 § 2 p. 
LVU 
 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
1:e 
socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 
a) Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 

5.2.1.50 Förtydligande: Ett beslut att hemlighålla den unges vistelseort ses som ett beslut av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för den enskilde varefter det enlig tidigare 
praxis har ansetts falla under myndighetsutövning som inte får delegeras till tjänsteman. Endast 
vid akuta tillfällen får nämnden ordföranden eller annan ledamot som nämnden utsett fatta beslut 
i avvaktan på utskottets beslut. 
 

5.2.1.60 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: 
Beslutanderätten får användas när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att 
fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde) 
 

27 § 2 st. 
LVU 

Enligt kommunstyrelsens 
förordnande  
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 

5.2.1.62 
 

Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller andra vårdnadshavare 
efter beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås  
 
a) i avvaktan på utskottets beslut 

31 § LVU Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
a) Enligt 
kommunstyrelsens 
förordnande  
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 

96



 

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 

 
 

5.2.1.63 Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkarunder-
sökningen 

32 § 1 st. 
LVU 

1:e 
socialsekreterare, 
Enhetschef IFO 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

5.2.1.65 
 

Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra läkarundersökning 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: 
Beslutanderätten får användas när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att 
fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till 
annan ledamot) 

43 § 1. LVU Enligt kommunstyrelsens 
förordnande  
2015-06-10 § 129:  
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 

5.2.1.67 
 

Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU, 
samt återkallande av polishandräckning 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: 
Beslutanderätten får användas när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att 
fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde) 
 
Förordnande: Enligt 43 § 2 p LVU ska 
polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på 
begäran av socialnämnden, någon ledamot eller 
tjänsteman som nämnden förordnat, genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd 
av denna lag, d.v.s. en handräckningsbegäran. 
JO har uttalat att ett förordnande skiljer sig från 
delegation på så sätt att det ska framgå vem som 
nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros 
till. Beslutet skiljer sig således från delegation 
genom att det inte är tillräckligt att ange att 
behörigheten tillkommer en anställd som har en 
viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det 
angivna kravet på hur ett förordnande ska vara 
utformat.  
Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är 
alltså personlig. 
 
 
 

43 § 2 p. 
LVU 

Kommunstyrelsens beslut 
2015-04-22 § 72 dnr KS 
2015-40 avser 
förordnande: 
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande  
Karl-Anders Andersson 
ersättare:  
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 
Kommunstyrelsens beslut 
2013-02-13 § 24 och 
2016-05-25 § 83 
förordnande: 
Avdelningschef Clarie 
Engström,  
1:e socialsekreterare, 
Yvonne Karlsson 
1:e socialsekreterare   
(ej utsedd) 
Senare enhetschefer 
Sektorchef Omsorg 
Rikard Persson 
 
Socialsekreterare i 
socialjouren:  
Carina Gustavsson,  
Marika Axelsson,  
Håkan Hansson,  
Solveig Larsson 
och Eva Nilsson 
 

5.2.1.67 Förtydligande: Titeln 1:e socialsekreterare har upphört och konverteras till titeln 
enhetschef (med utökat ansvar). Då anställningsförfarande av enhetschefer fortfarande pågår 
saknas behöriga personer, förutom avdelningschef, att besluta om polishandräckning enligt ett 
personbundet förordnande. För att lösa den uppkomna akuta situationen inför sommaren föreslås 
att sektorchef omsorg, Rickard Persson förordnas rätten att fatta beslut enligt 43 §2 p. LVU.  
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5.2.1.78 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem, 
tillfällig placering i familjehem för barn 
och ungdom, tillfälligt under utredning i 
maximalt fyra månader  
 
(notering: Inte varaktig vård, högst fyra månader 
under lagstadgad utredningstid) 
 
a) Beslut om tillfällig placering i 
jourhem eller tillfällig placering i 
familjehem, särskilt beslut under 
utökad utredningstid/överslussning till 
stadigvarande placering, som längst 
två månader utöver utredningstiden 
 
(notering: i de fall det placerade 
barnet/ungdomen behöver kvarstanna i den 
tillfälliga placeringen under tiden som eventuell 
utredning färdigställs avseende matchning till 
stadigvarande placering, alternativt flytt tillbaka 
till familjen, så ska det för förlängningen krävas 
ett nämndbeslut (myndighetsutskottet) som 
längst två månader utöver utredningstiden) 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 
 
 
 
 
4 kap 1 § 
SoL 

1:e 
socialsekreterare, 
Enhetschef IFO 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 
a)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

5.2.1.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom 
i ålder 16-20 år 
(placering/omplacering) i form av 
Stödboende 
 
a) Beräknad varaktighet högst 1 
månad 
 
b) Beräknad varaktighet mer än 1 
månad 

4 kap 1 § 
SoL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 
 
a) Avdelningschef 
IFO 
 
b) 
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 
 

5.2.1.82 Förtydligande:  Avdelningschef har beslutanderätt när det gäller HVB vistelse, 5.2.1.81, i 
högst en månad. När det gäller insats för Stödboende så har endast Kommunenstyrelsens 
myndighetsutskott idag beslutanderätt. Insatsen är en mindre insats där en insats begränsad till 
samma tidsperiod som delegationen för tillfälligt HVB utgör en lättnad i arbetet såväl för 
tjänsteman som för myndighetsutskottet. Åtgärden kan ibland behöva sättas in akut och resultera 
i att större mer ingripande åtgärder inte är nödvändiga. 
 

5.2.1.92 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL; 
 
a) utöver riksnorm 10 % av 
basbeloppet 
 
b) utöver riksnorm 20 % av 
basbeloppet  
 
c) utöver riksnorm 30 % av 
basbeloppet 
 
d) upp till ett basbelopp 
 

4 kap § 1 
och 4 kap 2 
§ SoL 

 
 
 
a) Socialsekreterare 
 
b) 1:e 
socialsekreterare 
Enhetschef IFO 
 
c) Avdelningschef 
IFO 
 
d) Sektorchef 
Omsorg 
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5.2.1.98 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehemsförälder 
 
(notering: Särskilt avtal bör ingås mellan 
nämnden/styrelsen och de nya vårdnadshavarna) 
 

6 kap 11 § 
SoL 

1:e 
socialsekreterare 
Enhetschef IFO 

5.2.1.110 
 

Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-, LVU- och 
LVM- ärenden när ursprungsbeslutet 
fattats av kommunstyrelse eller 
myndighetsutskott 
 
(notering: Brådska råder eller kommunstyrelse/ 
utskottssammanträde inte kan avvaktas) 

6 kap. 36 § 
KL 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 
ordförande Karl-Anders 
Andersson 
ersättare: 
myndighetsutskottets 
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denna,  
andre vice ordförande 
AnnSofie Alm 
 

5.2.1.115 Beslut om att utredning inte skall 
inledas eller att inledd utredning skall 
läggas ned 

11 kap 1 §  
och 11 kap 4 
§ SoL 
 

1:e 
socialsekreterare, 
Enhetschef IFO 

   Socialsekreterare i  
s socialjouren 

 
5.2.1.116 
 

Beslut om att utredning inte skall 
föranleda åtgärd 

11 kap 1 § 
11 kap 4 § 
16 kap 1 § 
SoL 
 

1:e 
socialsekreterare, 
Enhetschef IFO 
 

5.2.1.117 Förlängning av utredningstid i ärenden 
som rör barn 

11 kap 2 § 
SoL 
 

1:e 
socialsekreterare, 
Enhetschef IFO 
 
 

5.2.1.120 
 

Beslut om polisanmälan angående 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott 
 
(notering: Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 
4 och 6 kap. samt misstanke om brott för vilket 
inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 
två år. Såväl anmälan som uppgiftslämnande) 
 

12 kap 10 § 
SoL   
10 kap 21 
och 23 §§ 
OSL 

1:e 
socialsekreterare, 
Enhetschef IFO 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 119     Dnr: KS 2018-254 
 
Delårsbokslut april 2018 för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens delårsbokslut för första tertialet är uppdelad per sektor där 
verksamheterna separat redovisar ekonomisk sammanställning med årsprognos 
samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning.  
 
Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till – 9,0 mnkr och årsprognosen 
visar på ett negativt resultat om 12,7 mnkr.  
 
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 6,5 mnkr. Årsprognosen är att 47,8 
mnkr av den totala investeringsramen på 103 mnkr kommer förbrukas. 
 
Sektor Omsorg har en årsprognos om -14,45 mnkr, 0,6 mnkr sämre än 
februari, trots att Omsorg har fått utökad budgetram med 4,3 mnkr. 
Sektor Barn och utbildning har justerat sin årsprognos med -2,6 mnkr, 
från -1,6 mnkr i februari till -4,2 mnkr. Projektet Hedekas ryms inte inom 
ram samt ökat elevantal i centrum med medförande modulkostnader 
bidrar till den negativa prognosen.  
 
Det är viktigt att genomföra beslutade åtgärder för att hålla ekonomin i 
balans. 
 
Investering 
Av det totala investeringsanslaget på 103 mnkr har det utnyttjats 6,6 mnkr 
under perioden. I årsprognosen beräknas att 47,8 mnkr kommer förbrukas. 
Reinvestering och nyinvestering av Centrumskolan beräknas inte att genomföras 
under året. 
 
Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Fem resultatmål är helt eller i hög grad uppfyllda, femton är 
delvis uppfyllda och åtta är inte alls uppfyllda.  
Det sistnämnda beror till stor del på att de resultatmålen inte är mätbara per 
april månad utan kommer redovisas vid delår augusti och/eller vid bokslut.  
 
Viktiga händelser 
Försäljning av mark för bostäder och företag är fortfarande på en hög nivå. 
Senaste försäljningen på Säleby var till Kynningsrud som planerar en 
betongfabrik. Underhållsåtgärder har påbörjats på ett stort antal kommunala 
byggnader.  
 
Det har tagits beslut om projektering av en ny förskola i centrum. Projektering 
av ny förskola i Dingle har påbörjats. En process har genomförts och beslut har 
tagits i KS om omorganisation av Svarteborgs rektorsområde. Skolbiblioteket på 
Kunskapens hus har färdigställts och är igång. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 119 
 
Familjecentralen "Skatten" har i januari flyttat till de nyrenoverade lokalerna på 
Bruksvägen vilket är ett stort lyft för arbetsmiljön för kuratorn som är 
medarbetare inom IFO. En sammanslagning av Dingle och Hällevadsholms 
hemtjänst med genensammalokaler i Dingle har genomförts. Dagverksamheten 
för personer med demenssjukdom har flyttat från Allégården till Ekebacken. 
Rehabenheten har flyttat in i nya lokaler på "Skatten" 
 
Tilldelningsbeslutet gällande e-arkiv överklagades, vilket försenar projektet 
ytterligare. Förslag om en ny internhyresmodell har tagits fram. 
 
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. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-18. 
Delårsrapport kommunstyrelsen april 2018. Reviderad version av delårsrapport 
kommunstyrelsen april 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med 
verksamheternas effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 
 

 Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med 
verksamheternas effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 
 

 Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 
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  2018-05-18 Dnr: KS 2018-254
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 
Anna Josefsson 

Kommunstyrelsen delårsbokslut per april 2018 

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

 
Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delårsbokslut för första tertialet är uppdelad per sektor där 
verksamheterna separat redovisar ekonomisk sammanställning med årsprognos 
samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning.  
 
Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till – 9,0 mnkr och årsprognosen 
visar på ett negativt resultat om 12,7 mnkr.  
 
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 6,5 mnkr. Årsprognosen är att 47,8 
mnkr av den totala investeringsramen på 103 mnkr kommer förbrukas. 
 

 
Resultat 
Resultatet för kommunstyrelsen landar på -9,0 mnkr per april månad. 
Prognosen för året är nedjusterad med -2,5 mnkr jämfört med 
månadsuppföljningen per februari och beräknas till -12,7 mnkr.  
 
Sektor Omsorg har en årsprognos om -14,45 mnkr, 0,6 mnkr sämre än 
februari detta trots att Omsorg har fått utökad budgetram med 4,3 mnkr. 
Sektor Barn och utbildning har justerat sin årsprognos med -2,6 mnkr, från -
1,6 mnkr i februari till -4,2 mnkr. Projektet Hedekas ryms inte inom ram samt 
ökat elevantal i centrum med medförande modulkostnader bidrar till den 
negativa prognosen.  
 
Det är viktigt att genomföra beslutade åtgärder för att hålla ekonomin i balans. 
 
Investering 
Av det totala investeringsanslaget på 103 mnkr har det utnyttjats 6,6 mnkr under 
perioden. I årsprognosen beräknas att 47,8 mnkr kommer förbrukas. Reinvestering 
och nyinvestering av Centrumskolan beräknas inte att genomföras under året. 
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Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. 5 Resultatmål är helt eller i hög grad uppfyllda, 15 är delvis uppfyllda 
och 8 är inte alls uppfyllda. Det sistnämnda beror till stor del på att de Resultatmålen 
inte är mätbara per april månad utan kommer redovisas vid delår augusti och/eller 
vid bokslut.  

Viktiga händelser 
Försäljning av mark för bostäder och företag är fortfarande på en hög nivå. Senaste 
försäljningen på Säleby var till Kynningsrud som planerar en betongfabrik. 
Underhållsåtgärder har påbörjats på ett stort antal kommunala byggnader.  
 
Det har tagits beslut om projektering av en ny förskola i centrum. Projektering av ny 
förskola i Dingle har påbörjats. En process har genomförts och beslut har tagits i KS 
om omorganisation av Svarteborgs rektorsområde. Skolbiblioteket på Kunskapens 
hus har färdigställts och är igång. 
 
Familjecentralen "Skatten" har i januari flyttat till de nyrenoverade lokalerna på 
Bruksvägen vilket är ett stort lyft för arbetsmiljön för kuratorn som är medarbetare 
inom IFO. En sammanslagning av Dingle och Hällevadsholms hemtjänst med 
genensammalokaler i Dingle har genomförts. Dagverksamheten för personer med 
demenssjukdom har flyttat från Allégården till Ekebacken. Rehabenheten har flyttat 
in i nya lokaler på "Skatten" 
 
Tilldelningsbeslutet gällande e-arkiv överklagades, vilket försenar projektet 
ytterligare. Förslag om en ny internhyresmodell har tagits fram. 
 
 
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. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 

 Håkan Sundberg 
Lars-Erik Hansson Kommunchef 
Ekonomichef  
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Kommunledningskontor 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunledningskontoret utgörs av kommunens centrala administrativa funktioner. Där ingår ekonomi, HR‐ och den 

administrativa enheten. 

Ekonomienheten har hand om allt som rör kommunens ekonomi. Budget och bokslut, finansieringsfrågor, 

betalningsövervakning, ekonomiska utredningar samt inköp‐ och upphandlingsfrågor. Ekonomienheten ger också råd 

och stöd i ekonomiska frågor till övrig kommunal verksamhet. Inom enheten administreras även kommunen fordon i 

bilpool och omsorg. 

HR‐enheten ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, samverkan, jämställdhet, 

rekrytering och framtida kompetensförsörjningsfrågor. Lag och avtalsfrågor, förhandlingar, statistik samt råd och 

stöd till chefer inom personalområdet ligger också inom enhetens arbetsområde. Enheten arbetar med förebyggande 

insatser för att minska ohälsotalen och arbetar konsultativt i rehabiliterings‐ och personalärenden. 

Bemanningsenheten som sköter vikarieanskaffning är också placerad inom HR‐enheten 

Administrativa enheten ansvarar för den administrativa verksamheten kring kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och valnämnd. Detta innebär bl. a sekreterarservice, post‐ och diariehantering, arkivvård, råd och stöd till andra, 

utrednings‐ och beredningsarbete, kommunrättsliga och civilrättsliga frågor m.m. Ansvaret för kommunens 

medborgarcentrum, folkhälsa och kommunikationsfrågor ligger även här. 

Viktiga händelser 
Tilldelningsbeslutet gällande e‐arkiv överklagades, vilket försenar projektet ytterligare. Förslag om en ny 

internhyresmodell har tagits fram. 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 

Per. utfall 
Jan ‐ Apr 

2018  Bud 2018 

Periodens 

resultat 
Jan ‐ Apr 

2018 
Bud helår 

2018 

Periodens 

resultat 
Jan ‐ Apr 

2017 

Verksamhetens intäkter  6.08  1.42  4.66  4.27  1.61 

Verksamhetens kostnader  ‐20.09  ‐17.49  ‐2.60  ‐52.44  0.91 

Nettokostnader  ‐14.01  ‐16.06  2.05  ‐48.18  2.52 

Kommunbidrag  16.56  16.56  ‐0.00  49.68  ‐0.00 

Resultat efter kommunbidrag  2.55  0.50  2.05  1.50  2.51 

Kapitalkostnader  ‐1.03  ‐0.49  ‐0.54  ‐1.47  ‐0.65 

Årets resultat  1.52  0.01  1.51  0.03  1.87 
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Sammanställning av sektorns enheter (mnkr) 

  Periodens resultat 
Apr 2018  Årsprognos 2018 

KOMMUNCHEF  1.49  3.91 

PERSONALENHETEN  ‐0.05  0.53 

EKONOMIENHETEN  0.13  0.20 

ADMINISTRATIVA ENHETEN  ‐0.05  0.15 

 

Summa Kommunledningskontor  1.52  4.79 

 

Årsprognosen för kommunledningskontoret ligger på 4,8 mnkr jämfört med budget. Den stora delen av 

budgetavvikelsen utgörs av en buffertpost som inte bedömts behöva användas. 

Inom kommunchefens ansvar är bedömningen att anslaget för övriga utredningar inte kommer användas fullt ut. På 

kommungemensamma centrala poster ligger en förfogandepost som i den bedömda prognosen inte används fullt ut 

samt överskott kopplat till tidigare beslutat åtgärdspaket. 

Personalenhetens utfall mot budget visar på ett underskott på ‐258 tkr. Detta beror på ökade kostnader för 

företagshälsovården, främst för rehab‐ och aktiveringsprogrammet i syfte öka frisktalet/undvika långtidsfrånvaro. 

Medel för denna insats har ansökts från Försäkringskassan och AFA för ca 100 tkr, vilket beräknas att beviljas. 

Interndebitering, ca 90 000 tkr, för verksamheters köp av insatser företagshälsovård, som ej ska belasta det centrala 

kontot, för perioden kommer också att inkomma under maj. Kostnad för timvikarie i arbetet med löneöversynen 

samt ökade kostnader för PA‐system på verkar även minusresultatet. Årsprognosen förväntas dock hamna på 

nollresultat. Löneenheten visar i prognosen på ett litet överskott som kan hänföras till konsultkostnader för Heroma. 

Bemanningsenheten har ett överskott som beror på att alla tjänster inte kommer vara besatta fullt ut hela året. 

Ekonomienhetens budgetavvikelse beror på att bilvårdsenheten har en budget för att införa alkolås. Detta har inte 

ännu genomförts vilket bidrar till ett överskott inom verksamheten. Nya bilar som tas i drift är hybridbilar som delvis 

är eldrivna. Detta kommer påverka bränslekostnader och service. Kostnader för utbildning i säker körning har tagits 

med i prognosen. 

Verksamheten visar för perioden ett överskott. Det finns dessutom en ännu inte interndebiterad intäkt på ca 210 tkr. 

Verksamheten i Medborgarcentrum bedöms få högre personalkostnader är budgeterat pga vikariekostnader vid 

sjukdom och ledigheter. Sammantaget bedöms enheten lämna ett överskott på årsbasis. Intäkter från VGR för 

folkhälsoarbetet har ännu inte inkommit, samtidigt som stora bidragsutbetalningar gjorts i början av året. 

Civilförsvaret redovisar i perioden ett underskott på 50 tkr. Det beror på kostnad för konsult i samband med 

krisledningsövning. Folkhälsoverksamheten följer planerad budget. 
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Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

  Per. utfall 
Jan Apr 

2018  Årsbudget 

2018 

Tilläggs‐

budget 
2018  Budget 

tot 2018 

Återstår 
Jan ‐ Apr 

2018 

Prognos 

årsför‐ 

brukning 

1003 UTBYTE PC / SKRIVARE  0.36  2.50    2.50  2.14  0.50 

1005 UPPFÖLJNINGSSYSTEM    0.20  0.61  0.81  0.81  0.81 

1082 NÄTVERKSKOMP O 
DATASERV 

0.01  0.25  0.39  0.64  0.63  0.64 

Summa Alla projekt  0.37  2.95  1.00  3.95  3.58  1.95 

 

Det finns ett förslag som nu innebär inköp av datorer i fortsättningen ska investeras via leasingavtal. Det innebär att 

investeringsanslaget i stor del kan fördelas på verksamheterna eftersom de själva avropar utrustningen via 

leasingavtalet. Årsförbrukningen kan bedömas mer exakt beroende på när leasingavtalet/brytpunkten träder ikraft. 

En försiktig bedömning är att inköp av datorer via investeringsanslaget kan komma att uppgå till 500 tkr. Totalt sett 

är en bedömning att vi har ca 1,5 mnkr kvar av anslaget på helåret. 

Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

  Jan ‐ Apr 
2016 

Jan ‐ Apr 
2017 

Jan ‐ Apr 
2018 

Bidrag  ‐0.38  ‐0.56  ‐0.29 

Köp av huvudverksamhet  ‐5.64  ‐5.26  ‐6.54 

Personalkostnader (enbart lönekostnader)  ‐8.05  ‐7.58  ‐8.33 

Lokal‐ och markhyror  ‐0.40  ‐0.08  ‐0.14 

Bränsle, energi, vatten  ‐0.03     

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial  ‐0.32  ‐0.16  ‐0.22 

Konsultkostnader  ‐0.00  ‐0.03  ‐0.06 

Kapitalkostnader  ‐1.06  ‐1.25  ‐1.03 

Övriga kostnader  ‐3.85  ‐3.24  ‐4.50 

Summa Kostnadsutveckling  ‐19.73  ‐18.16  ‐21.10 
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Intäktsutveckling (mnkr) 

  Jan ‐ Apr 
2016 

Jan ‐ Apr 
2017 

Jan ‐ Apr 
2018 

Externa intäkter  1.68  1.24  0.95 

‐ Taxor och avgifter       

‐ Bidrag  1.14  0.76  0.59 

‐ Övriga intäkter  0.54  0.47  0.36 

Interna intäkter  5.61  1.62  5.13 

Kommunbidrag  17.69  19.57  16.56 

Summa intäktsutveckling  24.98  22.43  22.64 

 

Måluppfyllelse 

2.4 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Arbete pågår med att öka andelen fossilfria bränslen\. Gamla bilar ersätts el\‐hybrider där detta är lämpligt\.  
Infrastrukturen för el\‐bilar är på väg att förbättras\. Förslag om att bygga ut med fler snabbladdningsplatser kommer beslutas innan sommaren\. 0\,3 % av 

bränslen som används i kommunens fordon består av förnyelsebara källor \(gas\)\. 

 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

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

siffror. 
 

‐1.00% 

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

förnybara källor (%) 
 

‐5.00% 

 

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

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar: Genom en marknadsgrupp arbetar Munkedals kommun med att ta fram en marknadsföringsplan som kommer att förankras med besöksnäringens 

aktörer. Under 2018 har kommunen en anställd Turistutvecklare som binder samman aktörerna och bygger upp ett nätverk som ligger till grund för god dialog 

mellan kommunen och besöksnäringen. Kommunens näringslivsutvecklare är starkt kopplad till dialogen och har i förlängningen övriga näringsidkare i sitt 

nätverk. Med information och dialog byggs delaktighet. 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

Färdigställd handlingsplan    1 
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5.6 Resultatmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar: Under perioden har det nya formatet på nyhetsbrev startats och totalt har fyra nyhetsbrev gått ut. I januari genomfördes ett kvällsseminarium kring 

Offentlig upphandling med Företagarnas chefsjurist samt Upphandlingsmyndigheten som huvudtalare. Detta seminarium genomfördes av Munkedals kommun 

med Sotenäs kommun, Lysekils kommun och Företagarna som samarrangörer. Här sattes det första fokuset på den ”tidiga dialogen” inom kostenheternas 

livsmedelsupphandling med att få fler lokala leverantörerna in i dialogen. 8 mars genomfördes en informationsträff för ett antal lokala livsmedelsleverantörer 

från vår kommun. Slutligen genomfördes en livsmedelsmässa den 12 april av Munkedals kommun med ett 15 tal leverantörer från norra Bohuslän samt 

kostenhetsansvariga och politiker från kommunerna. 8 Mars genomfördes ett traditionellt frukostmöte på Forum där två företag och skolans Praoverksamhet 

presenterade sig. Två möten med Näringslivsrådet genomfördes under perioden, där formerna nu har satts för en tydlig dialog mellan Näringslivsrådet och 

kommunen. Under perioden har målet med två företagsbesök per vecka inte helt uppfyllts, då den nya Näringslivsutvecklaren startade sin tjänst på heltid under 

perioden. Detta kommer att tas ikapp under resterande del av året. 

 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi (2017)    1.0 

 

5.7 Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling. 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Under 2018 har upphandling av snöröjning genomförts med tidig dialog i syfte att främja innovation. Med innovation avses här att hitta alternativa 

sätt att ställa krav på utförandet av entreprenaden med hjälp av entreprenörernas erfarenhet. Från entreprenörernas sida har bemötandet varit positivt och 

uppmuntrande till att göra på samma sätt igen. Hur utfallet blir i den specifika upphandlingen är ännu oklart eftersom anbudstiden inte löpt ut. Nästa 

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

dialog mellan upphandlare och näringslivet har skett vid två tillfällen, varav ett tillfälle hade specifikt tema om att underlätta upphandling för det lokala 

näringslivet. Upphandlare kommer fortsatt under året delta i forum där även näringslivet deltar. 

 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

Revidera nuvarande upphandlingspolicy    1 

Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan    1 

 

Framtid 

Några av utmaningarna för kommunen framåt är: 

 Hantera kommande utmaningar kring kompetensförsörjning. 

 Klara av att finansiera kommande stora investeringar inom både äldreomsorg och skola. 

 Höja kvalitén och servicenivån inom vår verksamhet genom en ökad digitalisering. 

 Lyckas med integrationen av flyktingar så att de går ur etableringen till egen försörjning 

 Skapa fler boendeområden i attraktiva lägen 

 Kunna tillgodose näringslivet med den industrimark som efterfrågas 
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Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 
HR‐enheten har under januari och april genomfört uppföljning av sjukfrånvaron och med samtliga chefer. Råd och 

stöd i analysen kring personalflikarna i Hypergene, d v s SAM‐arbetet, rehabutredningar och ärenden. Utbildning i 

hälsofrämjande ledarskap genomfördes i feb och mars, för chefer och skyddsombud inom samtliga sektorer. Nystart 

för "Hälsoinspiratörer" ca 50‐tal från olika verksamheter som bildar nätverk kring hälsofrämjande frågor på 

arbetsplatserna. Utbildning har genomförts för dessa samt deras chefer. Fortsatt arbetet med Ledarplattformen, där 

workshop genomförts på ledardagarna kring framtagning av värdeord för ledarskapet i kommunen. Ett 

dialogmaterial har tagits fram kring det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet och kommuniceras på APT 

i äldreomsorgen under våren, för att sedan breddas ut i övriga verksamheter 

En psyko‐social arbetsmiljöenkät genomfördes under senhösten 2017. I april 2018 har planeringsdagar genomförts. 

Arbetsmiljöfrågan finns på dagordningen på samtliga APT:er. Tryggheten bedöms ha ökad då avdelningsdörrarna nu 

hålls låsta. Det finns utvecklingsarbete att göra för säkerheten för medarbetarna i medborgarcentrum och 

biblioteket. 

Ohälsa 
 

  Utfall April 
2017 

Utfall April 
2018 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 

totalt, (%) 
9.47%  10.05% 

 

Kommunledningskontoret har ökat sin sjukfrånvaro till 10,05% jämfört med 9,47% 2017. Det kan knytas till en ökad 

sjukfrånvaro inom bemanningsenheten. Bemanningsenhetens sjukfrånvaro är 23.85 % (2017: 12.71 %). Analys: 

Personalen på Bemanningen har varit sjuka på grund av att ventilationen inte fungerat tillfredställande. Vi väntar på 

besked om vi ska flytt till lokalerna på Brudås. I Poolen har jag haft tre långtidssjukskrivningar där en nu är tjänstledig 

och de övriga två på väg tillbaka i arbete. 

Personalenhetens sjukfrånvaro ligger på 0 % för delårsbokslutet april (1,33 % 2017). 

Inom den administrativa enheten har en medarbetare varit långtidssjukskriven sedan oktober 2016 och har sedan 

successivt minskat sjukskrivningsgraden för att arbeta 100 % sedan mars 2018. Sjukfrånvaron uppgår till 7,79 % att 

jämföra med 10,6 förra året. 

Ekonomienheten har en sjukfrånvaro på 1 % för perioden. Förra året låg sjukfrånvaron på 4,44 %. 

Jämställdhet Medarbetare/personalstruktur 

  Antal personer  Antal anställningar  Antal årsarbetare  Medelålder  

Alla anställningsformer 235 246 59,1 40,6 

Tillsvidare 59 59 58,6 47,1 

Tidsbegränsad 177 187 0,5 38,6 

 

Jämfört med samma period förra året har medelåldern ökat något och vi har fler tillsvidareanställda. Antal 

årsarbetare har bara ökat marginellt. 
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Sektor 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 kommunala gator och 
platser, offentlig belysning, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom gata/mark. Kostenheten svarar för matlagning i 
kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg. Städenheten svarar för lokalvård i kommunens samtliga 
lokaler. Tekniska enheten ansvarar för administration av energirådgivning med mera. 
 

Viktiga händelser 
Försäljning av mark för bostäder och företag är fortfarande på en hög nivå. Senaste försäljningen på Säleby var till 

Kynningsrud som planerar en betongfabrik. Planeringen för ny industrimark på Gläborg pågår. För de av KF beslutade 

skolrenoveringar och ‐utbyggnader pågår förberedelserna. Underhållsåtgärder har påbörjats på ett stort antal 

kommunala byggnader.  

 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 
Per. utfall 
Jan - Apr 

2018  Bud 2018 

Periodens 
resultat 

Jan - Apr 
2018 

Bud helår 
2018 

Periodens 
resultat 

Jan - Apr 
2017 

Verksamhetens intäkter  7.80  6.46  1.34  19.37  2.56 

Verksamhetens kostnader  -34.78  -32.26  -2.53  -96.75  -0.21 

Nettokostnader  -26.98  -25.80  -1.18  -77.38  2.35 

Kommunbidrag  33.69  33.69  -0.01  101.06  -0.01 

Resultat efter kommunbidrag  6.70  7.90  -1.19  23.68  2.35 

Kapitalkostnader  -7.87  -7.90  0.02  -23.68  -0.09 

Årets resultat  -1.17  0.00  -1.17  0.00  2.25 
 
 

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr) 

  Periodens resultat 
Apr 2018  Årsprognos 2018 

GATA- OCH MARKENHETEN  0.72  0.50 

TEKNISKA ENHETEN  0.25  0.60 

FASTIGHETSENHETEN  -1.85  0.00 

PARK OCH SKOG  0.16  0.05 

KOSTENHETEN  -0.15  0.00 

STÄDENHETEN  -0.31  0.00 

Summa 18 Sektor 
Samhällsbyggnad  -1.17  1.15 
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Fastighet redovisar ett negativt utfall, till följd av högre elpris samt hög fjärrvärmeförbrukning samt att enheten 
beställt mycket underhållsarbete. Städenheten har ett negativt utfall till följd av ökade personalkostnader i samband 
med uppstart av nya verksamheter. Dessa ökade kostnader bedöms täckas av framtida ökade intäkter för enheten. 
Släpande interna intäkter ligger också till grund för underskottet. Delårsbokslutets resultat är negativt för 
kostenheten, vilket beror på släpande interna intäkter samt ett utbetalt avgångsvederlag. Gata och mark redovisar 
ett positivt utfall per april, vilket främst beror på lägre kostnader i perioden för bostadsanpassning jämfört med 
budget. Släpande kostnader för bland annat snöröjning ligger även det till grund för utfallet. Tekniska enheten 
redovisar ett positivt resultat till följd av ej utnyttjade konsulttjänster. 

 
Investeringar  
Investeringsredovisning (mnkr) 

 
Per. utfall 
Jan Apr 
2018 

Årsbudge 
t 2018 

Tilläggsb 
udget 
2018 

Budget 
tot 2018 

Återstår 
Jan - Apr 
2018 

Prognos 
årsförbru 
kning 

1004 FIBERANSLUTN VHT  0.10  0.10 0.10 0.10 

1048 BYTE FORDON /  
REDSKAP P&S 

 
1.30  1.30 1.30 0.70 

1074 BELÄGGN O BROARB  0.80  0.80 0.80 0.80 

1092 Åtg. Dingle Naturbrukskol 0.50 2.00 0.92 2.92 2.42 2.92 

1095 Åtgärder L Foss Herrgård 0.18    -0.18  

1096 Exploatering Vadholmen  1.00 2.00 3.00 3.00 1.50 

1097 Munkedals brandstation   6.00 6.00 6.00 6.00 

1098 Ombyggnad Forum 0.13    -0.13  

1099 Lekplats Hedekas skola   0.50 0.50 0.50 0.50 

1103 Anpassning äldreboende 0.01  5.21 5.21 5.20 5.21 

1104 SPRINKLER LSS   0.50 0.50 0.50 0.50 

1105 Äldreboende Dingle 0.01 1.00 1.50 2.50 2.49 1.00 

1106 Munkedalsskolan skolgård 0.02  -0.63 -0.63 -0.65 0.00 

1109 Tillyggn Kunskapenshus 
mm 2.17 2.00 -3.03 -1.03 -3.20 -2.50 

1114 Kungsmarkskolan kök/café  2.00  2.00 2.00 0.20 

1115 Planunderhåll pipfabriken  2.00  2.00 2.00 0.10 

1116 Centrumskolan reinvest  20.00  20.00 20.00 1.00 

1117 Centrumskolan nyinvest  20.00  20.00 20.00 1.00 

1123 KÖK CENTRUMSKOLAN 
OMB. 0.02 

 
2.95 2.95 2.93 1.00 

1140 BYTE AV ARMAT.GATUBEL 
YSN 0.00 0.30 

 
0.30 0.30 0.30 

1142 HANDIKAPPANPASSN 
FAST 0.00 0.10 

 
0.10 0.10 0.10 

1157 Datanät Forum   0.60 0.60 0.60 0.50 

1169 SÄKERHETSHÖJANDE 
ÅTGÄRDER 0.00 0.40 

 
0.40 0.40 0.40 

1200 STRATFASTIGHETSFÖRV 0.25 0.30 0.30 0.60 0.35 0.60 

1204 OMB KOMMUNALA 
FASTIGHETER 0.01 2.90 0.31 3.21 3.20 3.21 

1212 UTB BOSTADSOMR  0.30  0.30 0.30 0.30 

1218 Gc Skolvägen  1.00  1.00 1.00 1.00 

1219 Torget Munkedal  1.00  1.00 1.00 0.00 

1220 Gårvik Strandzon  2.00  2.00 2.00 0.00 
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1225 Handikappsanp lekplats    0.50    0.50  0.50  0.50 

1233 HANDIKAPPÅTGÄRDER 
BADPLAT  0.30  1.25 

 
1.25  0.95  0.50 

1256 ENGERGIÅTGÄRDER  ‐0.06  1.00  0.09  1.09  1.15  1.09 

1269 UTB BOSTADSOMR 
TEGELVERK 0.03 1.00 2.26 3.26 3.23 3.26 

1270 GC-BRO 
BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 0.26 1.00 0.67 1.67 1.41 1.00 

1273 SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE 
ÅTG 

 
0.50 0.46 0.96 0.96 0.96 

1282 Kök ombyggnad 
Kungshöjden 1.72 5.35 2.16 7.51 5.79 7.51 

1313 Kost 10 år 0.00 0.30  0.30 0.30 0.30 

1316 Städ allmänt  0.20  0.20 0.20 0.20 

Summa Alla projekt 5.53 71.60 22.77 94.37 88.84 41.76 

 
Totalt förväntas 41,7 mnkr av den totala investeringsbudgeten att förbrukas under året. 
Strukturförändringen på centrumskolan senareläggs (projekt 1116 samt 1117). Av projekt 1097 Munkedals 
brandstation överförs 1,0 mnkr till ansvar 1814 samt 5,0 mnkr till projekt 1109 Tillbyggnad Kunskapens hus mm. 
Projekt 1106 Munkedalsskolan skolgård väntas bidrag från Boverket på 840 tkr som ej inkommit. Projekt 1219 Torget 
i Munkedal är beroende av Munkedal Vattens planerade ledningsarbete över torget, osäkert om dessa påbörjas 
under 2018. Gårvik strandzon projekt 1220 avvaktar möjlighet till helhetslösning för badplatsen. Projekt 1270 
broarbetet påbörjas under hösten 2018. 
 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

Det nu redovisade underskottet beror delvis på att budgeten är fördelad jämnt över året medan kostnaderna 
fördelas på annat sätt. Inga särskilda åtgärder vidtas. 
 

Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

  Jan - Apr 
2016 

Jan - Apr 
2017 

Jan - Apr 
2018 

Bidrag  -0.61  -0.77  -0.54 

Köp av huvudverksamhet  -0.20  0.00  0.02 

Personalkostnader (enbart lönekostnader)  -10.79  -13.81  -15.68 

Lokal- och markhyror  -3.10  -2.88  -3.06 

Bränsle, energi, vatten  -4.31  -4.67  -5.59 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial  -2.55  -3.16  -3.20 

Konsultkostnader  -0.17  -0.54  -0.13 

Kapitalkostnader  -7.51  -7.61  -7.87 

Övriga kostnader  -4.43  -4.00  -6.60 

Summa Kostnadsutveckling  -33.67  -37.47  -42.66 
 
Ökade personalkostnader till följd av att sektorn tagit över personal från kommunkoncernbolaget Munkbo. Viss 
nyanställning inom sektorn ligger även det till grund för de ökade kostnaderna. UM förvärvades 15/2 2017 och i år 
redovisar sektorn kostnader för 4 mån till skillnad mot föregående år (2,5 mån) vilket medför ökade kostnader 
jämfört med jämförelseåren. Kall period för året vilket gör att kostnaderna för el och uppvärmning är högre jämfört 
med tidigare år. 
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Intäktsutveckling (mnkr) 

  Jan - Apr 
2016 

Jan - Apr 
2017 

Jan - Apr 
2018 

Externa intäkter  3.12  4.57  5.96 

- Taxor och avgifter  0.01  0.38  0.26 

- Bidrag  1.10  0.74  0.68 

- Övriga intäkter  2.00  3.45  5.02 

Interna intäkter  0.82  2.16  1.84 

Kommunbidrag  29.96  32.99  33.69 

Summa intäktsutveckling 33.90 39.72 41.49 
 
Fortsatt höga externa intäkter +30% jämfört med föregående år, vilka främst avser hyresintäkter UM 
(Utvecklingscentrum Munkedal) samt vidarefakturerade kostnader till kommunkoncernbolaget Munkbo. UM 
anskaffades 15:e feb 2017, vilket gör att jämförelseperioden föregående ej inkluderar hyresintäkter för 4 månader så 
som i år. Minskade bidrag avser främst energirådgivning där en omläggning av hanteringen skett och sköts nu av 
Uddevalla kommun. 
 

Måluppfyllelse 

2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Utbildningsinsats inom städenheten förväntas starta upp under augusti månad, medel för utbildningsinsatsen finns i budget. Inköp inom sektorn 

följer upphandling och produktefterfrågan, miljövänliga medel köps in. Kostenheten har köpt in en portabel "svinnmätningsvagn" som ska underlätta arbetet för 

minskat matsvinn. Vagnen kommer cirkulera enligt fastställt schema runt köken med instruktioner kring svinnmätning med olika infallsvinklar. Kostenheten kollar 

på alternativ för sortering av matavfall. Redovisas senare under året. 

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

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

Andel sortering av matavfall i kommunala verksamheter (%)    10.00% 

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

  

2.2 Resultatmål SB: Biologisk mångfald. 
Status: Helt uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

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

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

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

Ängsmark ska slås antal gånger om året  1  1 
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2.3 Resultatmål SB: God vattenstatus. 

Status: Ej utvärderad   

Trend: Oförändrad   
Kommentar: Redovisas vid årsbokslut. 

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska minska    -5.00% 

Antal fastigheter med enskilda avlopp    2 232 

 
2.4 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. 
Status: Ej utvärderad   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Redovisas vid årsbokslut. 

 

  Utfall 
2018 Mål 2018 

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

 
157 

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

 
98.00% 

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

 
‐1.00% 

 
 

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

Status: Ej uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Arbetet pågår, personalomsättning på planavdelningen har påverkat. Utbyggnad av Gläborgs industriområde planeras. 

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Mängden färdigställd industrimark (m2)    20 000 

 

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

storlek på tomten. 

Status: Ej uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Arbetet pågår och redovisas vid årsbokslutet. 

 

  Utfall 
2018 Mål 2018 

Tomter ska finnas i samtliga kommundelar    1 

Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter    1 
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5.3 Resultatmål SB: Minska antalet extern inhyrda fastigheter. 

Status: Ej uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Under 2018 lämnar kommunen inhyrda lokaler för förskola samt beroendemottagningen, målet är ännu ej uppfyllt. 
 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2)    -310 

 

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

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Mässa industrimark inplanerad i Oslo maj månad. 

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Minst en mässa per år    1 

 

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

Status: Ej uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Inga trygghetsvandringar har genomförts, dock har Centrumvägens parkering delvis belyst, vilket var åtgärdat under våren. 

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Genomföra trygghetsvandringar varje år    2 

 

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

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Mässa i Oslo under maj för att intressera nya aktörer. Arbete med att komplettera vårt kartskikt för markförsäljning pågår. Privata aktörer har köpt 

tomt av Munkbo för bostadsbyggnation och ombyggnad av Gilles pågår. 

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

En intressent per år    1 
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6.3 Resultatmål SB: Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både akut och planerat. 

Status: Delvis uppfyllt  Trend: Ökad 

 

Kommentar: Underhållsplan har upprättats. Redovisning av större underhållsinsatser sker med start i detta delårsbokslut. 

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut)  1  3 

 

Framtid 
Rekryteringsfrågor och viss anpassning till den nya politiska organisationen står i fokus. Det återstår en del arbete 

med administrativa organisationsuppgifter (delegation, arbetsordning mm). 

 

Fortsatt god tillgång till mark för bostäder och verksamheter är önskvärt. 

 

Samordningen mellan Munkbos bostäder och kommunens verksamheter fortsätter utvecklas. 

Övriga nyckeltal 

Redogörelse för investerings- och underhållsinsatser av kommunala 
verksamhetsfastigheter 
Enligt resultatmål 6.3 skall sektorn årligen redogöra för planerat samt akut underhåll. Dingle 2:56 redovisas separat. 
För 2018 har följande åtgärder utförts samt planeras att utföras: 
 

Kungsmarksskolan: Takåtgärder 110 tkr 
Kungsmarksskolan: Belysning matsalen 70 tkr 
Hällevadsholms skola: Takåtgärder 50 tkr 
Dingle förskola: Takåtgärder 750 tkr 
Hedekas skola: lekutrustning 550 tkr 
Hedekas förskola: Belysning o ackustik 70 tkr 
Hedekas brandstation: Vattenskada 250 tkr 
Forum: Ytterdörr 50 tkr 
Munkedals sporthall: Nytt golv Pris begärt 
Dingle sporthall: Belysning, 
utrymningsdörr 120 tkr 
Bruksskolan: Ny utrymningsväg 250 tkr 
Bruksskolan: Ny lekutrustning 650 tkr 
Kungshöjdens förskola: renovering 6 mnkr 
Pipfabriken: renovering, ombyggnad Planeras 
Allegården: 6 nya lägenheter mm Anbud hösten 2018 
Brandstation Mdal: Nya portar 290 tkr 
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Dingle 2:56   

Januari: Ugn kök hus 35 119 tkr 
Februari: Rivning hus 28 90 tkr 
Mars: Fönster och fasad på hus 38 900 tkr 
Mars: Renovering hiss hus 35 450 tkr 
Mars: Yttre underhåll hus 3 410 tkr 
April: Solskyddsfilm hus 35 50 tkr 
Mars: Sporren invändigt. 500 tkr 
Mars: Belysning hus 3 50 tkr 
Mars: Oljetanksarbete 35 tkr 
Hösten: Larm- o passagesystem hus 38 Offert begärd 
Sommaren: Belysning hus 19 130 tkr 
Hösten: Anpassning AME hus 18 Planeras 
Hösten: lektionssal hus 1 (?) Kanske inte aktuellt 
Hösten: anpassning AME hus 13 Planeras 
Hösten: anpassning hus 12 Planeras 
Hösten: Lektionssalar hus 37  Inte aktuellt nu 
Hösten: Lektionssal i hus 8 Planeras 
 

Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön är god på Park o Skog vilket sjuktalet skvallrar om.  Arbetsmiljöverket är tillfredsställda efter ett besök 
på enheten 2017. Kostenheten arbetar efter ett årshjul med rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta 
innefattar bla: medarbetar och lönesamtal, semesterrutiner, möteskalender för APT, Loksam samt fortbildning, 
skyddsronder, tillbud, rehab, enkäter m.m. Inom Städenheten har stora insatser gjorts gällande arbetsmiljön med bl.a 
inköp av div. maskiner och utbildningsinsatser. Arbetsmiljöarbetet är en ständigt återkommande punkt på 
personalmöten. Medarbetarna är medvetna och positivt inställda till att själva vara en del av arbetet. Under 2018 
kommer städenheten ta ytterligare ett steg gällande arbetsmiljön.  
 

Medarbetare 

  Antal personer  Antal anställningar  Antal årsarbetare  Medelålder  

Samhällsbyggnadssektorn 119 119 102,5 47,9 

Fastighetsenheten 17 17 16,8 52,5 

Gata- och markenheten 3 3 3,0 45,3 

Kostenheten 43 43 38,7 45,7 

Park o Skogenheten 14 14 12,5 47,0 

Samhällsbyggnadssektorn 9 9 8,0 45,3 

Städenheten 33 33 23,6 49,9 

 
Samhällsbyggnadssektorn har totalt ca 120 anställda, varav 102 årsarbetare. Park och skog har 10 st medarbetare 
som är tillsvidare anställda och på sommarsäsongen kommer det 4 st säsongsanställda som förstärker i 6 mån och då 
är det 2 st kvinnor och 12 st män på avdelningen. Att rekrytera ny personal är lätt och 2018 har en medarbetare sagt 
upp sig pga sjukdom och den tjänsten återbesätts av en man som får tjänsten enligt LAS. Kostenheten består av 43 
fast anställda samt 5‐6 timvikarier fördelat på 14 enheter. En utmaning att skapa gemenskap i en sådan splittrad 
organisation. Försöker genom att ha fem APT‐grupper plus fyra gemensamma fortbildningsträffar och några 
gemenskapsträffar skapa ett sammanhang för kostenhetens personal. Kostenheten har en stor spridning på 
åldersstrukturen men har fem‐sex pensioneringar de närmsta åren. Medelåldern är generellt ganska hög och inom de 
närmsta åren kommer 5‐10 personer att gå i pension. Det kan bli svårt att rekrytera personer till vissa funktioner. 
Gemensamma aktiviteter hålls två gånger per år för all personal inom sektorn. 
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Ohälsa 
För perioderna första tertialet 2016, 2017 respektive 2018 ser sjukstatistiken för olika grupper inom 

Samhällsbyggnadssektorn ut så här: 

   j‐a 2016  j‐a 2017  2017  j‐a 2018 

Fastighet   0,77  2,53  1,99  1,47 

Gata/mark   0,00  0,44  0,58  0,88 

Park o Skog  15,80  2,20  4,20  5,05 

Städ   5,69  5,18  6,23  1,22 

Kost  15,80  7,96  5,55  4,47 

Övr samhällsb   0,00  6,50  7,23  10,65 

Samhällsb tot   9,71  5,32  4,80  3,93 

Kommunen tot   8,80  8,70  8,03  8,45 

 
En stor del av sjukfrånvaron beror på icke arbetsrelaterad sjukdom, tex förkylning, influensa, olyckor mm. Det finns 
arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Inom Park o Skog har långtidssjukskrivningar minskat. Inom kost finns viss 
arbetsrelaterad frånvaro, tex ryggbesvär och allergi, men rehab insatser ger resultat. Långtidssjukskrivning, ej 
arbetsrelaterad, finns.  
 

Tillbud 
  2016  j‐a 2017  j‐a 2018 

Städ  2  1   

Kost  16  4  5 

Fastighet  0  0  0 

Park o skog  0  3  0 

Övriga Samhällsb  0  0  0 

 

 

Intern kontroll 
Redovisas hösten 2018. 
 

Kvalitetsredovisning 
Redovisas hösten 2018. 
   

120



18 

Sektor Barn & 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 Svarteborg består 

av två förskolor, Dingle och Hällevadsholms förskolor med 8 avdelningar, varav en i modul i anslutning till Dingle 

förskola. Hedekas förskola med 4 avdelningar. 

Centrala resursen består av följande verksamheter; Resursteamet, Familjecentral, Modersmåls‐undervisning och två 

olika träningsskolegrupper.  

 

Sektorn har 5 grundskolor åk F‐6 med integrerad särskola och tillhörande fritidshem, en skola 7‐9 inklusive 

grundsärskola, Processtekniska Gymnasiet som även utbildar inom vuxenutbildning, IM‐programmet, 

gymnasiesärskola samt vuxenutbildning med Sfi. Till sektorn hör även Musikskolan samt Kultur och fritid. 

 

 

Viktiga händelser 

Under perioden har en skolenhet köpt ut en personal vilket påverkar helårsprognosen negativt för enheten. Rektor 

för Svarteborgs rektorsområde sade upp sig under perioden och ny rektor har tillträtt.  

 

Önnebacka har startat upp som testpilot för det digitala närvarohanteringssystemet Tieto. Det har tagits beslut om 

projektering av en ny förskola i centrum. De tre ensamavdelningarna ska bilda en enhet, förslag på en flexibel enhet 

med 4‐6 avdelningar. Projektering av ny förskola i Dingle har påbörjats. Kulturrådet har beviljat 90 tkr till Skapande 

förskola. 

 

Den 12 mars hade all personal inom förskolan tillsammans med kostenheten en gemensam fortbildningsdag om 

Måltidspedagogik. Pedagogerna inom Grundskola och Gymnasiet hade samtidigt en inspirationsdag om digitalisering. 

Den 28 mars fick pedagoger på förskolorna en introduktion i programmering. En nulägesanalys på förskolorna har 

genomförts utifrån skolverkets flerspråkighetsenkät. Den visar på att vi behöver göra insatser inom förskolorna för 

nyanlända barn.  

 

Lovskolan på Kungsmarksskolan har gett resultat. Fler elever har blivit behöriga till gymnasiet. Process har 

genomförts och beslut har tagits i KS om omorganisation av Svarteborgs rektorsområde. Elevantalet i Musikskolan 

har stigit något under våren. Samarbete med Kunskapens hus har inletts där musikskolan arbetar med en grupp 

nyanlända. I januari startades en nybörjarorkester för blåsare. Musikskolan medverkade vid Valborgsfirandet i 

Folkets park. Blåsklass i åk. 3 har nu genomförts i hela kommunen. Skolbiblioteket på Kunskapens hus har färdigställts 

och är igång. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning  
Resultaträkning (mnkr) 

 

Per. utfall 
Jan - Apr 

2018 
Budget 

2018 

Periodens 
resultat 

Jan - Apr 
2018  Bud helår 

2018 

Periodens 
resultat 

Jan - Apr 
2017 

Verksamhetens intäkter  23.23  15.63  7.60  46.81  5.74 

Verksamhetens kostnader  -98.33  -88.28  -10.05  -262.97  -1.02 

Nettokostnader  -75.10  -72.65  -2.45  -216.17  4.72 

Kommunbidrag  73.04  73.06  -0.01  217.38  -0.01 

Resultat efter kommunbidrag  -2.06  0.40  -2.46  1.21  4.71 

Kapitalkostnader  -0.42  -0.40  -0.01  -1.21  -0.01 

Årets resultat  -2.48  -0.00  -2.48  -0.00  4.70 

 

Utfallet för perioden april är ‐2,5 mnkr. 

Årsprognosen har en negativ avvikelse med 4,2 mnkr. I början av året har grundskolan haft merkostnader av 

engångskaraktär pga överlappande tjänster vid personalrotation och arbetsförmågeutredning. Satsningen i Hedekas 

har medfört ökade personalkostnader under tiden kartläggning/utredning av elever sker, detta är då utöver de 

beslutade löneökningarna på 850 tkr. 

Vidare har grundskolan, pga trångboddhet på Munkedalsskolan och Bruksskolan, hyrt in 4 moduler och står nu inför 

att hyra in ytterligare 3 st under 5 månader. Hyres‐ och etableringskostnader för moduler är obudgeterade. En 

bokföringskorrigering av fakturor från Västtrafik kommer att verkställas under året motsvarande 2,7 mkr. Kommer 

att föras över från sektorn till centrala Finansen. 

Kungsmarksskolan har haft ökade personalkostnader med anledning av ett stort antal elever med synnerligen stora 

behov av insatser. Kostnader för studiehandledare och kravet att genomföra lovskola har också medfört 

merkostnader. 

Utfall per verksamhet 

Verksamhet 2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 

Barn och Utbildning 
Utfall 
helår 

Utfall  
helår 

Utfall 
helår 

Utfall per 
april 

Budget 
helår 

Prognos 
Helår 

Diff 
budget vs 

utfall 

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

Barnomsorg 40,1 45,0 52,35 17,94 53,62 53,62 0,00 

Grundskolan 78,4 83,7 82,61 31,04 85,43 90,13 -4,70 

Särskolan 11,7 11,0 12,41 3,01 12,40 11,90 0,50 

Gymnasieskola 41,2 41,5 39,26 15,96 42,94 44,14 -1,2 

Vuxenutbildning 4,2 6,0 7,09 1,48 5,70 4,5 1,2 

Bibliotek-fritid-kultur 3,3 12,1 13,00 4,50 12,54 12,54 0,00 

Övrig verksamhet 4,5 4,7 4,33 1,57 4,75 4,75 0,00 

Totaler 183,4 204,0 211,05 75,50 217,38 221,58 -4,20 
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Barnomsorg +-0 
Barnomsorg innefattar verksamheterna Öppen förskola, Pedagogisk omsorg, Förskola och Fritidshem, och visar för 

perioden ett positivt resultat om 0,5 tkr. Anledningen till det gynnsamma resultatet för perioden är att antalet köpta 

platser är lägre än förväntat. En annan orsak är att en tillfällig förskoleavdelning inte haft full bemanning i början av 

året pga. succesiv inskolning av barn. Barnomsorgen har en årsprognos på +‐0.  

 

Antal barn inom Barnomsorg  201404  201504  201604  201704  201804 

Barnomsorg totalt 890 928 971 998 1073 

Fritidshem 392 434 437 441 457 

Förskola 466 462 494 517 536 

Pedagogisk omsorg 27 24 29 26 22 

Köpta platser 5 8 11 14 58 
Källa: Procapita/Hypergene snitt jan‐april. 
 
Antalet barn inskrivna i Barnomsorg har ökat med 75 barn jämfört med samma period 2017. Verksamhet förskola 

och fritidshem i kommunal regi har ökat med 19 respektive 16 inskrivna barn. Den pedagogiska omsorgen har färre 

inskrivna barn och kan ses som en direkt följd av att man gått från 5 till 4 tjänster inom kommunal regi. Köpta 

placeringar har ökat markant då vi nu har en fristående pedagogisk omsorg samt fristående förskola inom 

kommunen. Antalet inskrivna barn inom förskola ligger 48 fler än budget enligt resursfördelningen samtidigt som 

antalet inskrivna barn inom fritidshem har 49 färre än resursfördelningen för perioden. Detta följs upp 4 ggr per år 

och prognosen är att antalet inskrivna barn per verksamhet kommer överensstämma med tilldelad resursfördelning 

vid årets slut. 

 
Grundskola -4,7 mnkr 
Det negativa resultatet för perioden på 2,5 mnkr innefattar verksamheterna Förskoleklass och Grundskola. Enheterna 

har under årets första månader haft kostnader av engångskaraktär såsom initiala kostnader vid införskaffande av ny 

modul samt överlappande tjänster vid personalrotation och arbetsförmågeutredning. Verksamheten har ett stort 

antal elever som är i behov av särskilt stöd som genererar höga personalkostnader. Satsningen i Hedekas ryms inte 

inom ram. Grundskola har en negativ årsprognos på ‐4,7 mnkr. 

 

Antal elever inom grundskolan  201404  201504  201604  201704  201804 

Grundskola totalt 1082 1100 1184 1185 1214 

Bruksskolan 176 182 210 195 203 

Centrumskolan 126 141 145 151 142 

Hedekas Skola 109 105 113 106 118 

Hällevadsholms Skola 90 92 86 83 73 

Kungsmarksskolan 324 315 346 345 352 

Munkedalsskolan 257 265 284 284 309 

varav sålda platser         18 

Köpta platser       21 17 
Källa: Procapita/Hypergene snitt jan‐april. 
 
Antalet elever i förskoleklass och grundskola har ökat med 29 st jämfört med samma period föregående år. 

Svarteborg har minskat med 19 st samtidigt som övriga skolor i kommunen har ökat. Munkedalsskolan sticker ut med 

en elevtalsökning på 25 st. Antalet elever ligger inom ramen för resursfördelningen per april månad dock är 
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årsprognosen att elevantalet kommer öka. 

 

 

 

Särskola + 0,5 mnkr 
Särskolan visar för perioden ett positivt resultat om 1,1 mnkr. Antal köpta platser är färre än prognostiserat nu på 

våren. Till hösten beräknas det öka igen och årsprognosen blir därmed 0,5 mnkr.  

 

Gymnasiet -1,2 mnkr 
Gymnasiet har för perioden ett negativt resultat på 1,7 mnkr. Antalet köpta platser av annan anordnare är 320 st, 24 

fler än budgeterat vilket ger ökade kostnader för perioden. Iordningsställande av bibliotek har medfört extra 

kostnader i form av elarbeten samt inköp av inventarier. Gymnasiet har en årsprognos på ‐1,2 mnkr. 

Antal elever inom Gymnasiet  201404  201504  201604  201704  201804 

Gymnasieskola totalt 387 390 426 410 440 

Fristående annan kommun 43 48 55 47 37 

Fristående egen kommun 9 11 9 11 15 

Kommunal annan kommun 266 247 256 223 262 

Kommunal egen kommun 58 72 97 118 120 

varav sålda platser         20 

Region annan kommun 1 3 5 11 6 

Region egen kommun 10 9 4 0 0 
Källa: Procapita/Hypergene april 

 
Elever som går gymnasiet är fler än tidigare år och har ökat med 30 st i jämförelse med våren 2017. Det är färre 

elever som går fristående utbildningar i annan kommun och naturbruk inom regionen. Den stora ökningen är elever 

som går kommunalt gymnasium i annan kommun.  
 
Vuxenutbildning+ 1,2 mnkr 
Vuxenutbildning består av verksamheterna Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial Vuxen‐ och 

påbyggnadsutbildning och Svenska för invandrare (Sfi). Vuxenutbildningen har för perioden ett positivt resultat om 

0,4 mnkr och en årsprognos på 1,2 mnkr. 
 
Bibliotek-Fritid-Kultur +-0 
Bibliotek‐Fritid‐Kultur omfattar verksamheterna Bibliotek, Kultur, Fritid, Turism, Ung Fritid och Musikskola. 

Verksamheten har för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr, dock är prognosen +‐0 för året.  
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1.3.2 Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

  Per. 
utfall 

Jan 
Apr 

2018 

Års-
budget 

2018 

Tilläggs-
budget 

2018  Budget 
tot 

2018 

Återstår 
Jan - Apr 

2018 

Prognos 
årsför- 

brukning 

1304 Konst i offentlig miljö    0.10    0.10  0.10  0.10 

Sektor Barn och Utbildning 0,24 1,6 0,3 1,9 1,66 1,9 

Summa Alla projekt  0.24  1.70  0.30  2.00  1.76  2.00 

 
Under perioden har det investerats i först och främst möbler till personalutrymmen vid flytt till nya lokaler/moduler. 

Den tilldelade investeringsramen för 2018 på 2,0 mnkr förväntas förbrukas. 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

De stora avvikelserna beror på:  

- kostnader för moduler som verksamheterna behöver för att antal barn har ökat på Munkedalsskolan och 

Bruksskolan. Införandet av ny internhyresmodell 2019 kommer att åtgärda hanteringen av dessa kostnader 

framåt. 

 

- att det under 2018 uppstår en extra kostnad för skolskjutsar uppgående till 2,7 mnkr. Kostnaderna är 

hänförliga till tidigare år och beror på att sena fakturor inte beaktats i boksluten. För att inte snedvrida 

resultat för sektor barn och utbildning kommer den extra kostnaden att belasta finansen 2018. 

 

- omkostnader för projekt Hedekas är ej budgeterat. Omkostnaderna motsvarar 3,0 mkr för 2018. Extra 

lönetillägg till pedagoger och rektor t.o.m. juni 2019 Personalärenden som kommer att avslutas innevarande 

år kommer framgent att reglera resultatet. Elever som troligtvis kommer att tillhöra särskolan framåt, har i 

nuläget extra resurs. Stadsbidraget som kommunen erhåller motsvarande 1,4 mkr för ökad jämlikhet, 

föreslås rekvireras utifrån insatserna till Hedekas. Bidraget ska användas till insatser i grundskolan för att öka 

andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. 
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

  Jan - Apr 
2016 

Jan - Apr 
2017 

Jan - Apr 
2018 

Bidrag  -0.95  -0.99  -1.49 

Köp av huvudverksamhet  -13.20  -15.09  -17.30 

Personalkostnader (enbart lönekostnader)  -51.84  -58.26  -65.38 

Lokal- och markhyror  -0.86  -0.59  -0.91 

Bränsle, energi, vatten  -0.13  -0.12  -0.44 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial  -1.53  -1.54  -1.27 

Konsultkostnader  -0.02  -0.20  -0.37 

Kapitalkostnader  -0.30  -0.40  -0.42 

Övriga kostnader  -9.86  -8.43  -11.16 

Summa Kostnadsutveckling  -78.69  -85.61  -98.74 

 
Personalkostnaderna har ökat med 13,5 mnkr i jämförelse med samma period 2016. Merparten av ökningen avser 

Grundskolan på ca 6,9 mnkr. Barnomsorg avser ca 2,8 mnkr av ökningen, Gymnasiet 1,5 mnkr och Vuxenutbildningen 

2,2 mnkr. En del av ökningen av personalkostnader hittar sin förklaring i bidrag från Migrationsverket för nyanlända 

och för riktade insatser från Skolverket, ca 3 mnkr kan härledas till lönerevision. Köp av huvudverksamhet har ökat 

med 4,1 mnkr, 31 % på två år. Det är framför allt köp av plats hos andra aktörer inom förskola och gymnasieskola 

som har blivit fler till antal, medan det minskat något inom grundskola och gymnasiesärskola. 

 

Intäktsutveckling (mnkr) 

  Jan - Apr 
2016 

Jan - Apr 
2017 

Jan - Apr 
2018 

Externa intäkter  10.82  16.92  21.78 

- Taxor och avgifter  2.53  2.65  2.53 

- Bidrag  7.24  12.07  16.95 

- Övriga intäkter  1.05  2.20  2.30 

Interna intäkter  1.38  1.56  1.45 

Kommunbidrag  68.10  71.83  73.04 

Summa intäktsutveckling  80.30  90.31  96.27 

 
Mellan åren 2016 till 2018 period jan‐april har de externa intäkterna ökat med närmare 11 mnkr från 10,8 mnkr till 

21,8 mnkr. Bidragen från Skolverket har blivit fler och ökat med 6 mnkr i jämförelse med samma period 2016. 

Ökningen är fördelad på verksamheterna Grundskola, 3,5 mnkr, Gymnasiet, 0,5 mnkr samt Vuxenutbildningen, 2,0 

mnkr. Intäkter från Migrationsverket för våra asylsökande/nyanlända har ökat med 3,8 mnkr. Det kan ses som en 

direkt påföljd av att sektorn räknar med att få 80 % av det sökta bidraget istället för som tidigare 40 %. 
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Måluppfyllelse 

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

lika villkor. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   

Kommentar: Förskolorna ser behovet av tidiga insatser och uppskattar samarbetet med resursteamet och att det 
förhoppningsvis kan utökas med 100 % specialpedagog. Måltidspedagogikprojektet har fallit väl ut och fortsatt arbete med detta behövs. Vi ser i 

föräldraenkäterna att föräldrarna känner oro över personalomsättningen men samtidigt har samtliga föräldrar svarat positivt på frågan hur föräldrarna upplever 

att barnet trivs på förskolan. Överlag visar barnintervjuerna att barnen känner sig trygga och glada och vi drar slutsatsen att de gärna vill gå till förskolan. Alla 

förskolor arbetar med rörelse som en del av den pedagogiska verksamheten i olika former. Hälsa är en del i arbetet kring måltidspedagogik och har utökat 

samarbetet mellan kost och pedagoger. Med sökta bidrag från Kulturrådet har vi kunnat erbjuda mer aktiviteter kopplat till rörelse. Danspoolen träffar alla 5 

åringar under tre tillfällen i vår. I grundskolan har trivselenkäter för medarbetare, elever och föräldrar genomförts enligt plan och kommer att ligga till grund för 

utvärdering och planering inför kommande läsår, såsom likabehandlingsplan, föräldrasamverkan samt vad som behöver förändras och förtydligas i 

organisationen. Enkäterna visar att de allra flesta mår gott och därmed utvecklas. Elevhälsan har under året haft fokus på att utreda och åtgärda utifrån elevernas 

behov, dels på gruppnivå men stort fokus även på individnivå. En stor utmaning är att vända elevhälsoarbetet från åtgärdande till förebyggande och 

hälsofrämjande. Arbetet pågår för fullt och vi är på god väg. All personal inom enheten har fått fortbildning inom området under läsåret. Träningsskolans elever 

når läroplanens mål och enligt den föräldraenkät som genomförts känner de trygghet i skolan. Tillbuden på Träningsskolan har minskat. Resursteamet har 

tillsammans med socialtjänsten sökt medel från Länsstyrelsen för att starta upp föräldragrupp för nyanlända. Resursteamet har utökats med en specialpedagog 

och halvtid extra skolpsykolog finns fortfarande kvar. Genom ett förstärkt samarbete med kommunens högstadieskola och representanter i tvärsektoriella 

grupper med fokus på barn och ungdomars hälsa har enheten för Kultur och Fritid tydligt markerat att Munkedals kommun arbetar gemensamt för ökad trygghet 

för alla barn och unga. Enhetens personal upplever en styrka i en tydligare organisation och tätare samarbete. 

 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

Skolinspektionens/egen mätning (%)    92.00% 

 
 

 

2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   

Kommentar: Förskolan arbetar inte med Grön flagg men arbetar däremot aktivt med miljötänk. Vi ser att skräpplockardagen har fallit väl ut. På Önnebacka har vi 

källsortering och vi drar slutsatsen att det är positivt med källsortering då barnen tidigt får ta del av grundläggande källsortering. Vi köper in miljömärkta leksaker 

och möbler. Viss sanering av plast är gjord på avdelningarna. Vi har hälsoinspiratörer på varje förskola. Vi har en god kosthållning på förskolan med varierad kost 

och mycket grönt, det serveras också vegetarisk mat vissa dagar. 

 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

Enheter på förskolor och skolor ska påbörja certifiering utifrån "grön flagg"  0  4 
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3.1 Resultatmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   

Kommentar: Vi arbetar efter språkplanen. Syftet med språkplanen är att ge alla barn i Munkedals kommun en likvärdig chans att utveckla sitt språk och sin 

kommunikation. Språklust används på alla förskolorna och flera av avdelningarna har haft kvalitetsarbete som fokuserat på språket. Under 2017/2018 har vi två 

pedagoger som läser skolverkets språk‐läs och skrivutvecklar utbildning och de kommer att genomföra en kartläggning av språkarbetet i kommunen. Det finns 

även en logoped som arbetar mot förskolan. På varje avdelning finns det språkombud som träffas två gånger per termin tillsammans med logoped och 

specialpedagog. Detta har lett till en likvärdighet i kommunen. I språkplanen står det att vi ska arbeta med boksamtal. I januari fick all personal utbildning i 

boksamtal och arbetet har ökat. Känsla av att arbetet med arbetskläder, fria pedagogiska måltider och vårt fortbildningsutbud har resulterat i att förskollärare 

söker till kommunen. På den sista tjänsten som var ute i april fanns det tre behöriga sökande och alla har tackat ja till tjänst. 

 

 
Utfall 
2018 

Mål 2018 

Andel barn som uppnår minst fyra i Stanine test i förskoleklass. (%).    95.00% 

 
3.2 Resultatmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna utbildningar som matchar det 

lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet. 

Status: I hög grad uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   

Kommentar: De senaste åren har Munkedals kommun tagit emot ett stort antal nyanlända. Enheten för Vuxenutbildning, Kunskapens Hus, har lagt ner mycket tid 

och resurser på att starta ett antal nya yrkesutbildningar. Det har vi gjort tillsammans med Arbetsförmedlingen och Fyrbodals kompetensplattform.  Vi har även 

haft direkt kontakt med det lokala näringslivet för att på så sätt säkerhetsställa att det finns möjlighet till anställning efter avslutad utbildning. 

 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

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

 

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

av allaktivitetshus. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   

Kommentar: Under första halvåret 2018 har en fritidsledare varit anställd inom Ung Fritid med fokus på aktiviteter i Dingle. Fritidsledaren har samarbetet med 

Samhällsföreningens mötesplats "Grottan" och Kunskapens Hus i Dingle. Ett flertal aktiviteter har genomförts med en bra uppslutning. Inför framtiden har 

enheten sökt medel från Länsstyrelsen för fortsatt arbete med samma upplägg. Svar väntas i dagarna. 

 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården.  10  200 

Antal utvecklingsmöten med föreningslivet.  1  2 

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)  0  1 

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

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   
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Kommentar: Genom deltagande i projektet "Stärkt lokal attraktionskraft" har Kultur och Fritid förvärvat ny kunskap kring medborgardialog. 

Marknadsföringsgruppen arbetar med att genom Besöksnäring och Turism ta fram material i byggandet av varumärke utifrån att Munkedal är en 

"Friluftskommun/Out‐door area". Arbetet har lett till en reklamfri Turisttidning samt en turistkarta. Under vintern har Munkedals kommun valt att inte förlänga 

avtalet med Håby Rasta och placeringen av Turistinfo där. 2018 flyttar Turistinformationen in i Medborgarcentrum i Forum. Under året får statistik från 2018 

vara vägledande i bedömningen av antal besökande turister. Förväntningarna är att få fler besökare till vår kommun genom olika typer av media. 
 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

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

 

200 

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen 
sidstatistik   

300 

 
8.1 Resultatmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   

Kommentar: Alla klasser följer den Språkplan kommunen har. Vid de tester som genomförts har de elever som visat sig ha behov av anpassningar eller stöd fått 

det av lågstadielyftspersonal eller speciallärare. Vi har klasskonferens två gånger om året på vår och höst följer rektor upp hur det går för alla elever enligt 

Språkplanen. En kartläggning av kommunens föräldrastöd har gjorts. Utifrån denna presenterades även förslag på utvecklande insatser. Bland annat visade 

kartläggningen på ett behov av stöd från Familjecentralen till föräldrar med barn 6‐18 år samt till nyanlända föräldrar. Kommunövergripande riktade insatser mot 

nyanländas lärande startade höst 2017 tillsammans med Skolverket. Fokus på de riktade insatserna mot nyanländas lärande fortsätter ytterligare två terminer. 

Alla lärare har gått Skolverkets web‐baserade utbildning i språkutvecklande arbetssätt och flera har gått litteracitetsutbildning. Föreläsare har undervisat alla 

lärare om språkutvecklande arbetssätt. Kunskap om nyanlända elevers behov och språkliga utveckling har gett avtryck i elevernas kunskapsutveckling både vad 

gäller språket och deras ämnesutveckling. Elevernas arbetsglädje, motivation, trivsel och språkutveckling i det svenska språket vittnar om detta. Specialläraren 

deltar i elevhälsans satsning för att kunna identifiera elever med annan svårighet än det språkliga. Språkstödjare har genomgått kursen för studiehandledare. Alla 

elever får modersmålsundervisning två gånger i veckan. Merparten av 
Munkedals gymnasieelever studerar hos annan huvudman. Vi har de senaste åren arbetat upp ett bra samarbete med framförallt Uddevalla gymnasieskola. Vi 

kommer numera in i ett tidigare skede om någon Munkedals elev inte följer sin studieplan. De gymnasieutbildningarna som Munkedal har i egen regi är 

Processtekniska programmet och Gymnasieskolans 
Introduktionsprogram. Eftersom andelen nyanlända är hög på IM‐programmet och merparten av de eleverna endast varit i Sverige ett fåtal år är deras 

möjligheter att dels bli behöriga till och sedan genomföra ett nationellt gymnasieprogram, väldigt begränsade. 

 

  Utfall 
2018 

Mål 2018 

Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens aktivitetsansvar    80 

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

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

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år    75.00% 

 
 

   

129



27 

1.5 Framtid 

De stora utmaningarna för sektorn är att:  

 

‐ behålla behöriga lärare inom förskola och skola samt kunna rekrytera när vakanser uppstår. 

 

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

 

‐ höja den digitala kompetensen och förtäta med digitala verktyg  

 

‐de insatser för nyanländas lärande gör skillnad, att kompetensen bibehålls samt utvecklas. 

 

‐ få till ett genomgripande systematisk arbete på alla nivåer inom samtliga verksamhetsformer. 

 

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

 

‐ fortsatt utveckla samverkan med socialtjänst och andra aktörer som BVC, polis m.fl. i syfte att arbeta preventivt och 

få till tidiga insatser. 

 

‐ vidare utveckla Utvecklingscentrum Munkedal. 

 

‐ att medverka till inkludering/integration. 

Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

Tillbuden på träningsskolan har minskat efter anpassningar av lärmiljön bla en ny dörr. Skyddsronder har genomförts 

på enheterna. Miljö och hälsa har genomfört inspektioner. Inspektionen pekar på åtgärder som berör sektor 

Samhällsbyggnad. Det handlar om ljuddämpande åtgärder, städning, solskydd mm. Den psykosociala enkäten som 

genomfördes i höstas har presenterats och hanterats på APT. 

Ohälsa 

Nyckeltal ohälsa 

  Utfall April 
2017 

Utfall April 
2018 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

7.45%  7.23% 

 
Trots en ovanligt influensaintensiv period har ändå ohälsotalet minskat något för sektorn i sin helhet. Cheferna 

tillsammans med HR arbetar kraftfullt med mångåriga ärenden med målbilden att kunna avsluta dessa. 

Företagshälsovården är också inkopplad för att stödja samt genomföra arbetsförmågebedömningar. Ohälsotalen är 

fortsatt höga på förskolor centrum och söder samt på Hedekas skola. Den siffra som angivits som nyckeltal är för hela 

Norras förskolor inkluderar Hedekas. Dingle har 2.82 % sjukskrivning jan‐april. Hällevadsholm 3.10% sjukskrivning jan‐

april. Förskolechef har överanställt både i Dingle och Hällevadsholm vilket kan bidra till att sjuktalet är lågt. 
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Jämställdhet 

Kungsmarksskolan och Kunskapens Hus har en jämlik fördelning mellan män och kvinnor vilket verkar vara en fördel i 

rekryteringssammanhang. Jämställdhet är alltid aktuellt att utveckla inom förskolan. Förskolorna arbetar utifrån 

Jämställdhetsplanen för förskolorna. Det handlar om att ge barnen möjligheter, utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsmönster. Alltså att vidga rollerna för barnen och att inte se flickor och pojkar som varandras 

motsatser. Förskolepersonal ska särskilt uppmärksamma och se situationer och tillfällen när det faktiskt är jämställt. 

Detta för att arbeta oftare med framgångsrika situationer. Manliga förebilder är något som eftersträvas inom 

förskolan. Under året har det varit 4 manliga vikarier. Inom grundskolorna F‐6 är fördelningen ca 20 % män och 80 % 

kvinnor. Centrala resursen har också hög andel kvinnor och ytterst få manliga sökande på tjänster. 

Medarbetare/personalstruktur 

  Antal personer  Antal anställningar  Antal årsarbetare  Medelålder  

Alla anställningsformer 588 597 402,5 42,9 

Tillsvidare 337 339 321,2 46,8 

Tidsbegränsad 254 258 81,3 37,7 

 
Åldersstrukturen är blandad på de flesta enheterna vilket är en styrka. Det ger bättre dynamik i arbetslagen. De med 

lång erfarenhet tillsammans med nyutbildad personal skapar bra förutsättningar för utveckling av verksamheterna. 

Enheter med hög åldersstruktur blir mer sårbara om många går i pension ungefär samtidigt. Positivt med ett normalt 

flöde av avgångar och tillsättningar. På Kunskapens hus har det anställts en del pensionärer vilket på sikt inte är en 

hållbar lösning men har kortsiktigt varit en fantastisk tillgång. Vid omställningar p.g.a. vikande elevunderlag kan det 

vara positivt med visstidsanställda pensionärer. 

 

Intern kontroll 
Förskolorna har under perioden haft genomgång av gemensam Krispärm under APT. Själva 

tillbudsrapporteringssystemet kan betraktas som en avvikelse då det ej är användarvänligt. Ett tillbud har skett samt 

en allvarlig skada. En elev hoppade över trappräcke och föll handlöst ner i källarvåningen. Bröt arm och fick 

hjärnskakning. Förhöjt räcke är beställt. Enheterna arbetar fortsatt med ELOF‐planen. Ett möte har genomförts 

"Samverkan Skola‐Socialtjänst med mycket bra uppslutning. Rekrytering av lärare inom förskola och skola fortsätter. 
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Sektor 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 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 sedan 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 dess 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. 

 

Viktiga händelser 
Sektorn genomför ständigt nya förändringar för att möta de utmaningar, krav och mål som ställs på verksamheten. 

Vissa förändringar är planerade sen länge medan verkställigheten har dröjt. 

Individ och familjeomsorgen har genomgått en omorganisation och tog bort de tre tjänsterna 1:e socialsekreterare 
och ersatta dem med tre enhetschefer. Detta gjordes för att få en tydligare organisation med ett nära ledarskap samt 
en avlastning för avdelningschefen som haft upp till 36 medarbetare. Familjecentralen "Skatten" har i januari flyttat 
till de nyrenoverade lokalerna på Bruksvägen vilket är ett stort lyft för arbetsmiljön för kuratorn som är medarbetare 
inom IFO.  
 
Arbetsmiljöverket som gjorde en inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö i november 2017 var på återbesök i 
april för uppföljning av ärendet. De var nöjda över våra åtgärder och avslutade ärendet då vi vidtagit de åtgärder som 
krävdes. Dock meddelade de att de öppnade ett nytt ärende kring att vi inte har tillräckligt med lokaler för samtal. 
 
Vässjegården har avvecklats helt som äldreboende därmed har antalet vård ‐och omsorgsboendeplatser reducerats 
med 14 st. Dock har antalet korttidsplatser utökats. En sammanslagning av Dingle och Hällevadsholms hemtjänst 
med genensammalokaler i Dingle har genomförts. Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har flyttat 
från Allégården till Ekebacken. Rehabenheten har flyttat in i nya lokaler på "Skatten" 
 
En ny enhetschef har börjat inom arbetsmarknadsenheten. Flera kartläggningar har påbörjats eller genomförts för att 
kunna anpassa tjänster och schema utifrån behovet i verksamheterna. Det har inneburit verksamhetsförändringar 
och personalstrukturs förändringar inom vissa enheter och kan även leda till omplacering/uppsägning.  
 
Ett samarbete har påbörjats med beroendeenheten kopplat till boendestödet. Facket har lämnat in fyra stycken 6:6 a 
till avdelningsansvarig. Den första återtogs efter att avdelningschefen träffat facket tillsammans med 
personalavdelningen och gick igenom skrivelsen. De andra tre är kopplade mot arbetsmarknadsenheten och även här 
finns det fog för att träffas innan arbetsgivare agerar. Beslut fattades i april att Jobbcentrum och del av Daglig 
Verksamhet skall flyttas till Utvecklingscentrum Munkedal. Ett kulturprojekt att startas upp för att belysa 
psykiskohälsa. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning 
Resultaträkning (mnkr) 

 
Per. utfall 
Jan - Apr 

2018 
Budget 

2018 

Periodens 
resultat 
Jan - Apr 

2018 
Bud helår 

2018 

Periodens 
resultat 
Jan - Apr 

2017 

Verksamhetens intäkter  21.33  13.43  7.80  40.30  17.08 

Verksamhetens kostnader  ‐102.71  ‐87.93  ‐14.78  ‐263.80  ‐18.80 

Nettokostnader  ‐81.39  ‐74.5  ‐6.89  ‐223.50  ‐1.72 

Kommunbidrag  74.79  74.78  0.01  224.39  ‐0.01 

Resultat efter kommunbidrag  ‐6.60  0.28  ‐6.88  0.89  ‐1.73 

Kapitalkostnader  ‐0.30  ‐0.28  ‐0.02  ‐0.89  ‐0.02 

Årets resultat  ‐6.90  0.00  ‐6.90  0.00  ‐1.75 

 
Sektor Omsorg redovisar ett underskott för perioden jan‐april på ‐6,9 mnkr.  
 
Årsprognosen förväntas bli ett underskott på ‐14,4 mnkr.  
 
Underskottet ligger främst inom individ och familjeomsorgen för placerade barn. Även försörjningsstödet ökar då ett 
antal hushåll som går ur etableringsersättningen inte har egen inkomst.   
 
Även hemtjänsten prognostiserar ett underskott. Orsaken är främst att delegerade hälso‐ och sjukvårdsinsatser 
fortsätter att öka och fler brukare har behov och inte kan täckas inom den budget som är avsatt.   
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Sammanställning av sektorns enheter (mnkr) 

  Periodens 
resultat 

Apr 2018 
Årsprognos 

2018 

Avdelning Vård och Äldreomsorg  ‐1.70  ‐2.40 

Avdelning Individ och familjeomsorgen  ‐3.24  ‐7.20 

Avdelning Stöd  0.45  ‐0.05 

Ledning sektor Omsorg  ‐2,40  ‐4.80 

Summa 3 Sektor Omsorg  ‐6,89  ‐14.45 

 

Sektorns verksamheter 
 
Sektor ledning redovisar ett underskott exkl. resursbudget hemtjänst med ‐0,4 mnkr. Årsprognosen är ‐0,8 mnkr. 
 
Äldreomsorgens verksamheter inkl. resursbudgeten redovisar ett underskott om ‐2,9 mnkr. Årsprognosen 
prognostiseras till ‐6,4 mnkr.  
 
Hemtjänst årsprognos ‐8,5 mnkr 
Underskottet beror framförallt på ökade HSL‐uppdrag i hemtjänsten. Sektorns utfall gentemot budget minskar inte 
då kostnaderna för hemtjänst och då delegerade hälso‐och sjukvårdsinsatser fortsätter att öka. Den budget som finns 
för beviljade hemtjänsttimmar inklusive delegerade hälso‐ och sjukvårdstimmar har en minusdifferens på 1500 
timmar per månad vilket gör ett budgetunderskott på ca 8,5 miljoner kronor på årsbasis. Det är enheterna Ledning 
sektor Omsorg och Avdelning Vård och äldreomsorg så påverkas utfall/budgetmässigt på de ökade kostnaderna. 
Brukare med behov av Hälso‐ och sjukvårdsinsatser ökar hela tiden och allt fler brukare vårdas i hemmet med hjälp 
av kommunala insatser. Utvecklingen med mer avancerade mediciner och sjukvårds‐utrustning gör att fler brukare 
kan vara kvar i hemmet och stöttas av personal istället för att belasta Primär och Landstingsvård. Även om detta ger 
ökad kvalitet till brukare så belastar det den sektorns utfall negativt då ersättning i budget inte kompenseras. 
 
Särskilda boende inkl. korttidsverksamhet årsprognos: +2,2 mnkr 
Särskilda boendena visar just nu ett underskott men det kommer balanseras under året genom att Vässjegården 

avvecklas helt från och med april och inte längre har några kostnader samt tillskott av statliga stimulansmedel som 

finansierar en utökad nattbemanning på Allégården. Del av överskottet i av Vässjegården går till att balansera de 

överbeläggningar som är på Allégården och Dinglegården. Sammantaget för särskilda boenden inklusive 

korttidsenheten förväntas årsbokslutet hamna på +2,2 mnkr. 

Trygghetslarm årsprognos ‐0,150 mnkr 
Kostnader för trygghetslarm har ökat och där beräknas ett underskott med ‐0,150. 
Hyresintäkterna kommer minska under året då antalet boendeplatser minskat. 
 

Hemsjukvården årsprognos 0 mnkr  
Prognostiserar ett nollresultat i årsbokslutet, även om det är något osäkert om sommaren blir mer kostnadsdrivande 
än beräknat. 
 

Rehab årsprognos 0,05 mnkr 
Räknar med ett mindre överskott på grund av vakant fysioterapeuttjänst. 
 

Stödverksamheten redovisar ett överskott om +0,45 mnkr per april. Årsprognosen prognostiseras till +0,05 mnkr. 
 

LSS verksamheten har fått ett utökat kommunbidrag under året på 1,6 mnkr. Detta gör att man nu har balans 
gentemot budgeten. Orsaken till tilläggsanslag var till följd av ökade kostnader för köpt vård. 
Integrationsverksamheten är i balans trots eftersläpningskostnader fram till juni. Det är framförallt kostnader för 
uppsagd personal som finns kvar. Dessa kostnader balanseras till stor del genom att täcka vikarier i övriga 
verksamheter. Kostnaderna för integration kommer med stor sannolikhet gå plus minus noll då sektorn har ställt om 
efter de intäkterna utlämnas. 
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Individ och familjeomsorgens verksamhet visar ett underskott om ‐3,2 mnkr per april. Årsprognosen uppskattas till ‐
7,2 mnkr. 
 

Förutom försörjningsstödet så är det främst kostnader för placeringar som påverkar underskottet. Individ och 
familjeomsorgen gör en något bättre prognos på grund av tillskott i budget på 2,6 mnkr till placerade barn men 
samtidigt har sektorn tagit höjd för förväntade ökade kostnader på försörjningsstödet då allt fler som går ur 
etableringen förväntas belasta kostnaderna för enheten.  
 
Sektorn långsiktiga arbete med att minska kostnaderna på avdelningen ger resultat och kostnaderna förväntas sjunka 
även i år. Sektorn kommer troligtvis ligga kvar på samma kostnader som förra året och genom att göra det så 
effektiviserar sektorn förväntade kostnadsökningar. 
 

Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

  Per. utfall 
Jan ‐Apr 

2018 
Årsbudget  

2018 

Tilläggs 
budget 
2018 

Budget 
Totalt 2018 

Återstår 
Jan ‐ Apr 

2018 

Prognos 
årsför‐ 

brukning 

2308 ÄO ARBETSTEKN 
HJÄLPMEDEL  0.02  0.15  0.10  0.25  0.23  0.25 

2333 GEM INVENTARIER ÄO  0.28  0.45  1.23  1.68  1.40  1.53 

2335 ÄO LARM    0.10  0.20  0.30  0.30  0.30 

2336 Inv MuSoLy Magna Cura  0.09  0.10  0.40  0.50  0.41  0.00 

Summa Alla projekt  0.39  0.80  1.93  2.73  2.34  2.08 

 
Sektor Omsorg har en total budget på 2,73 mnkr inkl. tilläggsbudgeten från 2017. Sektorn bedömer förbruka 2,08 
mnkr av den totala budgeten. 
 
Gemensamma inventarier: 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. 
 

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

Magna Cura: På grund av förhandlingar med leverantör som inte kunnat leverera de delar/moduler enligt kravlista 
har inte investeringarna blivit gjorda. Det pågår fortfarande förhandlingar med leverantör och jurist är inkopplad. 
Förändringar i lagstiftning och nationella krav kräver kompletteringar och förändringar i verksamhetssystemet inom 
såväl ÄO, Stöd som IFO. Sektorn planerar att uppgradera systemet till en digital lösning istället för den analoga som är 
idag. Förhoppningen är att detta kan komma att ske under 2018. Medlen kommer att behövas till implementeringen. 
 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

En åtgärd för att kunna komma i balans mot tilldelad budget inom äldreomsorgen är att se över de kvalitetsnivåerna 
inom äldreomsorgen. Sektorn har arbetet fram ett förslag där insatser som bedöms ligga över skälig levnadsnivå kan 
revideras. 
 

Sektorn arbetar vidare med den strategiska planen, som innebär ett strukturerat arbete med att aktivt arbeta för att 
placerade barn och unga skall tillbaka hem till sina vårdnadshavare in den mån det går, för att minska antalet 
placeringar inom sektorn då denna visat ge resultat. Det kvarstår dock mycket arbete för att komma ner i 
budgeterade nivåer. I nuläget har sektorn ca 15 placeringar för mycket inom individ och familjeomsorgen gentemot 
budget. 
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Sektorn arbetar i samverkan internt och externt för att kostnadsdämpa det förväntade ökade 
försörjningsstödskostnaderna. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag förändras med målsättningen om att alla ska i 
arbete eller sysselsättning där kommunen i står som bidragsgivande. 
 

Kostnads‐ och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

  Jan ‐ Apr 
2016 

Jan ‐ Apr 
2017 

Jan ‐ Apr
2018 

Bidrag    ‐5.61  ‐5.43 

Köp av huvudverksamhet  ‐0.16  ‐14.83  ‐13.69 

Personalkostnader (enbart lönekostnader)  ‐45.17  ‐78.46  ‐74.39 

Lokal‐ och markhyror    ‐0.72  ‐0.23 

Bränsle, energi, vatten    ‐0.02  ‐0.02 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial  ‐1.34  ‐1.74  ‐1.72 

Konsultkostnader  ‐0.00  ‐2.28  ‐1.38 

Kapitalkostnader  ‐0.41  ‐0.36  ‐0.30 

Övriga kostnader  ‐2.77  ‐3.94  ‐5.08 

Summa Kostnadsutveckling  ‐49.86  ‐107.95  ‐102.23 

 
Intäktsutveckling (mnkr) 

  Jan ‐ Apr 
2016 

Jan ‐ Apr 
2017 

Jan ‐ Apr
2018 

Externa intäkter  7.86  30.60  20.19 

‐ Taxor och avgifter  0.94  1.27  1.42 

‐ Bidrag  2.87  24.07  14.25 

‐ Övriga intäkter  4.05  5.26  4.53 

Interna intäkter  0.13  0.10  1.04 

Kommunbidrag  44.06  75.49  74.79 

Summa intäktsutveckling  52.06  106.20  96.01 
 
Kostnaderna har minskat med 5,7 mnkr 2018 jämfört med föregående år per april och en stor del är kopplat till 
avvecklingen av PUT boendena som genererar minskade personalkostnader. Sektorn minskar kostnaderna för 
konsulter och detta kommer minska ännu mer över året du sektorn förväntas vara helt fri från konsulter efter 
sommaren. 
 
Intäkterna har minskat med 10 mnkr 2018 jämfört med föregående år per april och det är framförallt kopplat till 
statliga ersättningar från migrationsverket som är den bidragande faktorn. Dock har inte kostnaderna hunnit minskat 
i samma takt som intäkterna försvann. 
 

Måluppfyllelse 

2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: I hög grad uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar: Sektorn har inga farliga kemikalier eller produkter i våra verksamheter. Sektorn har påbörjat ett arbete med miljöombud, vi arbetar aktivt med 
källsortering, återbruk och up‐cykling (förädling av återbrukat material). Inom Vård och Äldreomsorg pågår en utbildningssatsning på miljövänlig bilkörning. 

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%)  100.00%  25.00% 

Andel sortering av matavfall i kommunala verksamheter (%)  20.00%  10.00% 

Andel källsortering införd i alla kommunala verksamheter (%)  75.00%  20.00% 
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4.1 Resultatmål Omsorg: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i omsorgssektorn. 

Status: I hög grad uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar: Sektorn har under första tertialen haft en låg personalomsättning. Konsultkostnaderna minskar kontinuerligt. Samtidigt som avdelningarnas 
enheter stabiliserar sin personalstruktur. Kompetensnivån inom sektorn är mycket god. Förbättringar av introduktionen av nyanställd personal har genomförts. 
En strategisk plan för kompetensförsörjning planeras att upprättas under året. 
 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst inom omsorg (exkl. pension)  1.75%  7.00% 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget  97.00%  90.00% 

Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016)  ‐25  ‐50 

Framtagande av plan för att behålla och rekrytera medarbetare inom omsorg  0  1 

 

4.2 Resultatmål Omsorg: Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i 

största mån undvikas. 

Status: Ej uppfyllt  Trend: Minskad   

Kommentar: Sektorn genomför flertalet hemmaplanslösningar där vi tidigare haft behov av att köpa vården. 

Kompetensförstärkning i verksamheterna genomförs, samverkansavtal med andra huvudmän arbetas fram. Individ och familjeomsorgen minskar antalet köpta 

vårddygn medan brukare inom LSS har fått skolplaceringar utanför kommunen vilket gör att sektorn måste köpa vårddygn av extern aktör. 

  Utfall 
2018  Mål  2018 

Antal köpta vårddygn  3.41%  ‐10.00% 

 

4.3 Resultatmål Omsorg: Välfärdsteknologi och e‐tjänster ska utvecklas i syfte att förbättra och 

effektivisera vård och omsorgsverksamheterna. 

Status: I hög grad uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar: Ett pilotprojekt med digital signering pågår i syfte att öka patientsäkerheten och frigöra tid för personal. Två undersköterskor har uppdraget att 
säkra upp teknikanvändandet inom äldreomsorgen. Vårdplaneringar och andar möten sker via Skype för att minska resor och frigöra tid. Matglad‐appen 
introduceras i äldreomsorgen. En ny app har implementerats i syfte att öka brukarens möjlighet att själv kunna beskriva sin tillvaro samt sin förmåga till 
självständighet. Identifiering av e‐tjänster pågår, bland annat digital tidsbokning och provberäkning för försörjningsstöd på hemsidan. 
 

  Utfall 

2018  Mål 2018 

Antal nya E‐tjänster som startats upp  3  4 

 

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

föreningar och frivilliga. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar: Två projekt inom integrations har startats upp tillsammans med ABF. Seniornätverken fortsätter vara aktiva. En arbetsgrupp startar upp tillsammans 
med intresseorganisationerna för att planera en seniormässa till våren 2019. Ung Omsorg har aktiviteter på Ekebacken och Dinglegården på helger. 
Torsdagsgruppen och No Limits arbetar idag med aktiviteter för verksamheternas målgrupper (psykisk ohälsa). Aktiviteterna sker ibland i samarbete med andra 
aktörer. Ett projekt har skapats under 2018 vid namn Tillhörig där aktiviteter för målgrupp psykisk ohälsa kommer ske under året i form av teater, möten och 
studiebesök kommer ingå. Ett arbete med att stödja barn och unga att delta i sommaraktiviteter samt uppstart av gruppverksamhet för barn i olika typer av 

utsatta situationer. 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga  9.0  15.0 
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4.5 Resultatmål Omsorg: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd och 

medborgare som har en insats inom sektorn. 

 

Sysselsättning ska ske genom samverkan mellan kommunens olika sektorer. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar: Enheten AME samarbetar såväl inom kommunen som med externa aktörer för att öka andelen kommuninvånare som är i arbete eller 
anställningsbara. 

 

  Utfall 
2018  Mål 2018 

Antal OSA‐anställningar  4  15 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. 
Börjat arbeta, andel (%)  22.00%  20.00% 

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie kommunala 
verksamheten. (Antal platser)  5  10 

 

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 av 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. Numera har urvalet minskat drastiskt och kraven på arbetsplatsen och 
arbetsgivare är högre och kommer att öka i takt med att färre väljer att arbeta emot sektorns målgrupper. 
 
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning, inte bara för sektorn utan för 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‐
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bom som förvänta slå till. Utan bra bostäder för äldre 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. Allt mer hälso‐ och 
sjukvård kommer att landa på kommunerna framöver, allt i ambitionen att vården ska ske så nära brukaren som 
möjligt. Detta är en fantastisk reform av behandlingen i hemmet istället för slutenvård. De ökade hälso‐ och 
sjukvårdstimmarna slår dock hårt på den kommunala ekonomin då det är kommunal personal som utför sjukvården 
istället. 
 

Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 
Sektorn har genomfört betydande organisationsförändringar och effektiviseringar under en lång period. Detta 
innebär att organisationen är trött och pressad inom vissa områden. 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. 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. 
 
Sektorn arbetar med ett årshjul där rutiner månad för månad beskrivs, förslag på APT struktur som riktar sig mot 
arbetsmiljöfrågor. Årshjulet behövs för att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete där 
krav ställs på att arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagare och skyddsombud ska arbeta systematiskt. Detta 
innebär att arbetsgivaren ska undersöka risker, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 
man förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet, och uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. Genom detta har sektorn 
fått ett gemensamt och systematiskt arbetsmiljöarbete som kommer prägla 2018. 
 

Ohälsa 

  Utfall April 

2017 
Utfall April 
2018 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)  10.32%  10.51% 

 
Sektorns totala sjukfrånvaro ökar något samtidigt som sjuklönekostnaderna minskar med liknande marginal. Det är 
framförallt Individ och familjeomsorgen som har haft en ökad korttidsfrånvaro medans vård och äldreomsorgen 
sänkt sin totala sjukfrånvaro. Vi ser att den minskade långtidsfrånvaron inte genererar speciellt mycket lägre 
kostnader på sjuklönerna, fokus 2018 kommer vara korttidsfrånvaro. 
 
Sammantaget för sektor Omsorg är det både fysiska och psykiska sjukdomar, men där den psykiska orsaken är mer 
dominerande orsaken. De fysiska sjukdomarna är konkreta såsom axelskada, frakturer eller allvarliga sjukdomar ex 
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cancer. Dessa personer är oftast under en längre medicinskbehandling av vården. Vissa av dessa personer har vi 
kunnat identifiera under sjukskrivning att återgå till ordinarie arbete inte kommer att vara möjlig. 
 
De psykiska sjukdomarna handlar om stressrelaterade sjukdomar, depressioner, tuffa hemma situationer, ork och 
lust i sitt arbete. Dessa sjukskrivningar kräver tydliga handlingsplaner, kring återgång i arbete och ev. anpassningar. 
Bakslagen och fortsatt sjukskrivning är större för denna grupp. Många av de anställda med psykiska besvär har oftast 
stora svårigheter att återgå till nuvarande arbete. Resurskrävande insatser av chef, HR och företagshälsovård för att 
gå mot avslut och omställning. Strategierna behöver bl a fokusera på samtalsstöd och medvetandegöra personen om 
krav i arbetet/uppdraget gentemot de egna resurserna. 
 

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. 
 
Två medarbetare i sektorn har under mars‐april gått en JGL utbildning som är en utbildning i jämställdhet genus och 
ledarskap tillsammans med beredningsgruppen i Samordningsförbundet Väst (bestående av kommunen, AF, FK, 
vården). Det var första beredningsgruppen som tillsammans i sin helhet har gått denna utbildning i Sverige. Vi 
kommer se över hur vi kan arbeta mer aktivt med dessa frågor. 
 

Medarbetare/personalstruktur 

Anställningsform: Alla anställningsformer 

2018 april 
Antal 

personer  
Antal 

anställningar  
Antal 

årsarbetare  Medelålder  
Sektor Omsorg 523 525 427,7 46,4 
Avdelning IFO 33 33 31,9 48,6 
Avdelning Stöd 152 153 117,5 47,1 
Avdelning Vård och 
Äldreomsorg 323 323 263,5 46,0 
Sektors ledning 16 16 14,8 43,6 
 

Intern kontroll 
Inga interkontroller finns att redovisa till detta delår. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 120   Dnr: KS 2018-254 
 
Delårsbokslut april 2018 Munkedals kommun  
 
Sammanfattning  
 
Helårsprognosen för kommunen 2018 redovisar ett resultat på 25,9 mnkr. 
Resultatet är 13,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr. 
 
Drift 
Nämnderna redovisar ett underskott mot budget med 12,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 12,7 mnkr. 
Kommunledningskontoret och sektor Samhällsbyggnad beräknar överskott 
medan både sektor Barn & Utbildning samt sektor Omsorg prognostiserar 
betydande underskott. 
 
Skatteprognosen för 2018 är positiv och visar på ett överskott på 3,2 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 20,9 mnkr. Dessa poster 
består av bland annat anslag till kommunfullmäktiges förfogande samt utrymme 
för volymförändringar (8,6 mnkr), överskott på kapitalkostnader (4,0 mnkr) 
samt överskott på reavinst (4,9 mnkr). 
 
En förstärkning av balansräkningen har skett under året med förbättrat eget 
kapital och högre värde tillgångarna.  
 
Investeringar 
Under perioden jan-april har det investerats för 6,5 mnkr. Kommunens totala 
årsförbrukning av investeringsutgifter beräknas uppgå till 48,3 mnkr. 
 
Måluppfyllelse 
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är mycket positiva och 
kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god ekonomisk hushållning 
uppnåtts trots att en del av verksamhetsmålen visar på en lägre måluppfyllelse. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-28. 
Delårsrapport april 2018 Munkedals kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut 
januari-april 2018. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Bertil Andersson 
Redovisningsekonom 
Ekonomienheten 

Munkedal kommuns delårsbokslut jan-april 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-april 
2018. 
 

Sammanfattning 
Helårsprognosen för kommunen 2018 redovisar ett resultat på 25,9 mnkr. Resultatet 
är 13,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr. 
 

Drift 
Nämnderna redovisar ett underskott mot budget med 12,1 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar ett underskott om 12,7 mnkr. Kommunledningskontoret och sektor 
Samhällsbyggnad beräknar överskott medan både sektor Barn & Utbildning samt 
sektor Omsorg prognostiserar betydande underskott. 

Skatteprognosen för 2018 är positiv och visare på ett överskott på 3,2 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 20,9 mnkr. Dessa poster består 
av bland annat anslag till kommunfullmäktiges förfogande samt utrymme för 
volymförändringar (8,6 mnkr), överskott på kapitalkostnader (4,0 mnkr) samt 
överskott på reavinst (4,9 mnkr). 

En förstärkning av balansräkningen har skett under året med förbättrat eget kapital 
och högre värde tillgångarna.  

Investeringar 
Under perioden jan-april har det investerats för 6,5 mnkr. Kommunens totala 
årsförbrukning av investeringsutgifter beräknas uppgå till 48,3 mnkr. 

Måluppfyllelse 
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är mycket positiva och 
kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god ekonomisk hushållning uppnåtts 
trots att en del av verksamhetsmålen visar på en lägre måluppfyllelse.  
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Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 
(Belopp i mnkr) 2017 2018 2018 2018 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd        
och överförmyndarnämnd -2,4 -2,9 -3,0 0,1 
Kommunstyrelsen -599,4 -605,1 -592,4 -12,7 
varav         
 - Kommunledningskontor -43,3 -44,7 -49,5 4,8 
 - Sektor Samhällsbyggnad -93,9 -100,0 -101,1 1,1 
 - Sektor Barn & Utbildning -211,1 -221,6 -217,4 -4,2 
 - Sektor Omsorg -251,1 -238,8 -224,4 -14,4 
Byggnadsnämnden -1,3 -1,5 -2,0 0,5 
Lönenämnden -2,5 -2,5 -2,5 0,0 
Summa nämndverksamhet -605,6 -612,0 -599,9 -12,1 
          
Gemensamma kostnader och intäkter 21,2 -10,2 -30,8 20,6 
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter 21,2 -10,2 -30,8 20,6 
          
Summa verksamhetens 
nettokostnad -584,4 -622,2 -630,7 8,5 
          
Skatteintäkter 462,7 475,3 473,3 2,0 
Kommunal utjämning och generella 
statsbidrag 173,9 173,6 172,4 1,2 
Finansiella intäkter 3,6 4,4 3,1 1,3 
Finansiella kostnader -5,0 -5,2 -5,2 0,0 
Summa Skatter och finansnetto 635,2 648,1 643,6 4,5 
          
Jämförelsestörande post         
Årets resultat 50,8 25,9 12,9 13,0 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Nuvarande prognos innebär att kommunen stärker sin ekonomiska ställning inför 
kommande års ekonomiska utmaningar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
KLG 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningsstab  
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1. Inledning 
1.1 Delåret i sammandrag 
Ekonomi 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 5,8 mnkr för perioden jan-april 2018. För 
året prognosticeras ett resultat på 25,9 mnkr. Budgeterat resultat är 12,9 mnkr vilket 
innebär en budgetavvikelse på +13,0 mnkr och uppfyller därmed det finansiella 
resultatmål som kommunfullmäktige beslutat. 

Nämnderna beräknas ha ett underskott på 12,1 mnkr, främst beroende på sektor 
omsorg inom kommunstyrelsens ansvarsområde som redovisar en årsprognos på -
14,4 mnkr. 

Verksamhet 
Bostadsbyggande är viktigt för kommunen. Försäljning av mark för bostäder och 
företag är fortfarande på en hög nivå. Senaste försäljningen på Säleby var till 
Kynningsrud som planerar en betongfabrik. Planeringen för ny industrimark på 
Gläborg pågår.  

För de av KF beslutade skolrenoveringar och -utbyggnader pågår förberedelserna. 
Underhållsåtgärder har påbörjats på ett stort antal kommunala byggnader. 

Det har tagits beslut om projektering av en ny förskola i centrum. De tre 
ensamavdelningarna ska bilda en enhet, förslag på en flexibel enhet med 4-6 
avdelningar. Projektering av ny förskola i Dingle har påbörjats. 

I mars hade all personal inom förskolan tillsammans med kostenheten en gemensam 
fortbildningsdag om Måltidspedagogik. Pedagogerna inom Grundskola och Gymnasiet 
hade samtidigt en inspirationsdag om digitalisering. En nulägesanalys på förskolorna 
har genomförts utifrån skolverkets flerspråkighetsenkät. Den visar på att vi behöver 
göra insatser inom förskolorna för nyanlända barn. 

Lovskolan på Kungsmarksskolan har gett resultat. Fler elever har blivit behöriga till 
gymnasiet. Process har genomförts och beslut har tagits i KS om omorganisation av 
Svarteborgs rektorsområde. 

Vässjegården har avvecklats helt som äldreboende därmed har antalet vård -och 
omsorgsboendeplatser reducerats med 14 st. Dock har antalet korttidsplatser utökats. 
En sammanslagning av Dingle och Hällevadsholms hemtjänst med genensammalokaler 
i Dingle har genomförts. Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har 
flyttat från Allégården till Ekebacken. Rehabenheten har flyttat in i nya lokaler på 
"Skatten".  

Beslut fattades i april att Jobbcentrum och del av Daglig Verksamhet skall flyttas till 
Utvecklingscentrum Munkedal. 

 

1.2 Omvärldsanalys  
I den senaste ekonomirapport från Sveriges kommuner och landsting görs bedömning 
av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och de ekonomiska förutsättningar som 
gäller kommunerna kommande år. 
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Bedömningen är att nuvarande högkonjunktur som Sverige befinner sig i kulminerar 
2019. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir 
utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Bedömningen är 
att i Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar 
det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även 
i tillväxtländerna har en negativ trend brutits.   

I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en 
snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp 
riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av 
skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löne-
glidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas 
därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan 
sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi. 

Västsvenska handelskammarens konjunkturrapport i mars visar att konjunkturen står 
sig fortsatt stark med låga nivåer av varsel och en hög konsumtion. På längre sikt är 
förväntningarna fortsatt något mer osäkra hos de Västsvenska företagen. 

Även lokalt i kommunen har den starka konjunkturen gett positiva effekter. Flera stora 
företag flaggat upp för investeringar och utbyggnad såsom Arctic paper och New Wave 
Group. Efterfrågan på industrimark är stor då flera företag är intresserade av att 
etablera sig i närheten av motorvägen.  

Arbetslöshet

 

Tabellen ovan beskriver Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 
andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Arbetslösheten i kommunen har 
fortsatt ned jämfört med samma period föregående år och ligger nu i april på 5,9 % 
vilket är under både riket och länet. 

 

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel 
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år (endast utrikesfödda). Även bland 
utrikesfödda minskar arbetslösheten från en hög nivå. Munkedal ligger långt över 

Arbetslösa inkl program med aktivitetsstöd apr-18 apr-17
Riket 7,00% 7,40%
Västra Götalands län 6,20% 6,50%
Munkedal 5,90% 6,20%

Arbetslösa inkl program med aktivitetsstöd 
utrikesfödda apr-18 apr-17
Riket 20,50% 22,10%
Västra Götalands län 19,00% 20,50%
Munkedal 30,00% 32,20%
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nivån i riket och regionen. Det är viktigt att kommunen fokuserar sina insatser inom 
området så att fler av de utrikesfödda kommer i arbete.  
 

 

 

Befolkning 
Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig och nu ligger invånarantalet på 10 449 
invånare. Nedanstående tabell visar på utvecklingen för 2018 per månad. Den stora 
ökningen ligger på invånare under 15 år.   

 

 

1.3 Finansrapport april 2018 
Finansavsnittet avses informera om kommunens finansiella ställning. Rapporten gäller 
för perioden januari – april 2018 och endast för kommunen. 

Likvida medel 
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närvarande till 99,5 mnkr vilket är en 
minskning med 26,4 mnkr sedan årsskiftet men innebär ändå en stark likviditet. 

Skuldhantering 
Enligt finansrapporten 20180430 uppgår kommunen lån till 185 Mnkr. Av dessa är 160 
Mnkr räntesäkrade. Genomsnittsräntan är 2,69%. Orsaken till den höga räntenivån är 
den räntesäkring som gjordes 2011-2012 med 10-åriga swapar. Nuvarande 
räntebindningstid är drygt 3 år och kapitalbindningstiden under ett år. Bortsett från 
kapitalbindningstiden så uppfylls kraven i finanspolicyn.  

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

 

Mer detaljerad information återfinns i Bilaga 1 

  

Jan Feb Mars April

 Antal Invånare Totalt 10 418 10 434 10 449 10 449
         Invånare 0-5 år 604 615 623 631
         Invånare 6-15 år 1 200 1 208 1 218 1 223
         Invånare 16-19 år 477 481 485 482
         Invånare 20-64 år 5 464 5 468 5 467 5 464
         Invånare 65-79 år 1 868 1 867 1 867 1 865
         Invånare 80+ 805 795 789 784
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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 kommunfull-
mäktige fattat beslut om 3 finansiella inriktningsmål och 8 inriktningsmål 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 5,8 mnkr och prognosen 
visar på ett resultat om 25,9 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en positiv 
avvikelse på 13,0 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 95,9 
procent 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 sk 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 
kostnader och intäkter och bör i förhållande till skatter och statsbidrag ligga mellan 2–
3 procent 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 2016 uppgick resultatet före jämförelsestörande poster i förhållande till skatter 
och statsbidrag till 6,5 procent för att under 2017 förstärkas till 8,0 %. Prognosen för 
2018 är 4,0 procent, vilket innebär att kommunen visar en stabil resultatutveckling 
och stärker det egna kapitalet inför framtiden.  

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 
investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden av 
investeringarna”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett värde 100 procent eller 
mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som 
genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. 
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Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller 
stärka likviditeten.  

Munkedals siffror uppgick till 294 procent för 2016 och 143 procent för 2017. 
Prognosen för 2018 ser ut att landa på 100 procent. Detta innebär att kommunen för 
åren 2016 – 2018 kommer att ha finansierat investeringar själv utan upplåning. För 
reinvesteringar beräknas självfinansieringsgraden till 118 procent.  

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 inklusive pensionsförpliktelser har förstärkts de senast åren. 2017 uppgick 
soliditeten till 9,5 procent. Förbättringen beror på att det egna kapitalet förstärkts 
samtidigt som utbetalningar i av pensionsskuld intjänad innan 1998 fortlöper. Detta 
påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrar sin ställning något. 
Tack vare det goda resultatet så beräknas soliditeten förbättras ytterligare och uppgå 
till 14,8 procent inklusive pensionsförpliktelser vid årets slut.  

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 2016 och 2017 förbättrades Munkedals kassalikviditet. Under 2018 har 
kassalikviditeten förstärkt ytterligare och uppgår vid delåret till 106,3 procent. 
Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent. Det innebär att korta tillgångar är 
lika stora som korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder ingår dock en 
semesterlöneskuld som utgör ca 20-30procent 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 procent tryggar 
den kortsiktiga betalningsberedskapen. Munkedals nivå på 106,3 procent 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 har ökat från 175 mnkr 2013 till att för 
2017 uppgå till 316,9 mnkr. Under 2018 kommer borgensåtagandet förmodligen öka 
med ytterligare cirka 25 mnkr till Munkbo till följd av ROT-renoveringar.  
Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker och har så gjort de senaste åren. Nuvarande 
prognosen visar på att vid årsskiftet kommer pensionsskulden att uppgå till 210 mnkr 
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inklusive löneskatt. Minskningen beror på utbetalningar sker av skulden. Totalt sett 
innebär dessa åtaganden en hög risk.  

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. 
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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 2018. 

1. Resultatmål - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 procent. 
 
Årsprognosen innebär att det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren 
uppgår till 6,1 procent, 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 procent 
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar beräknas uppgå till 118 procent, 
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. De 
finansiella resultatmålen gäller för perioden 2018.  

Måluppfyllelsen för de finansiella resultatmålen är god vad gäller årets resultat och 
investeringsmålet. När det gäller målet att amortera 4,3 mnkr under 2018 så innebär 
nuvarande ränteläge med negativ ränta att en amortering ökar kommunens 
räntekostnader. Effektiviseringsmålet avseende minskning av nettokostnader inom 
individ- och familjeomsorgen kommer inte att uppfyllas. 

Finansiella resultatmål 2018 Mål 2018 Prognos 2018 

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

12,9 mnkr 25,9 mnkr 

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokost-
nad för individ och familjeomsorgen ska minska.  

<46,9 mnkr 53,7 mnkr 

Soliditet: Låneskulden ska över tid minska 
genom amortering. 

4,3 mnkr 0,0 mnkr 

Investeringsmål: Självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar 100 % 

100 % 118 % 
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2.3 Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål 
 

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen 
Till inriktningsmålet är kopplat ett resultatmål. Det ena riktat mot arbetet kring 
föräldraskapsstöd och det andra att alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang 
som gäller trygghet och hälsa på lika villkor. 

Förskolorna ser behovet av tidiga insatser och samarbetar med resursteamet. 
Måltidspedagogikprojektet har fallit väl ut. Föräldraenkäterna visar att föräldrarna 
känner oro över personalomsättningen men samtliga föräldrar har svarat positivt på 
frågan om hur föräldrarna upplever att barnet trivs på förskolan. I grundskolan har 
trivselenkäter för medarbetare, elever och föräldrar genomförts. Elevhälsan har under 
året haft fokus på att utreda och åtgärda utifrån elevernas behov. 

Resultatmål Utfall 

Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som gäller 
trygghet och hälsa på lika villkor. Delvis uppfyllt 

 

Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i 
verksamheten  
Kommunfullmäktige antog under 2016 övergripande miljömål. Inför budget 2017 och 
2018 reviderades kommunfullmäktiges inriktningsmål och fem resultatmål är kopplade 
till detta mål.  

Hållbar livsstil: Utbildningsinsats inom städenheten förväntas starta upp under augusti 
månad. Kostenheten har köpt in en portabel "svinnmätningsvagn" som ska underlätta 
arbetet för minskat matsvinn. Förskolan arbetar inte med Grön flagg men arbetar 
däremot aktivt med miljötänk. Endast miljömärkta leksaker och möbler köps in. Viss 
sanering av plast är gjord på avdelningarna. Sektor Omsorg har inga farliga kemikalier 
eller produkter i verksamheten. Sektorn har påbörjat ett arbete med miljöombud och 
arbetar aktivt med källsortering, återbruk och up-cykling (förädling av återbrukat 
material). Inom Vård och Äldreomsorg pågår en utbildningssatsning på miljövänlig 
bilkörning. 

Biologisk mångfald: Oförändrad skötsel av kommunens parkyta. I nuläget slås 
ängsmark en gång per år. 70 procent av parkgrönytan på kommunal mark utgöras av 
ängsmark att jämföra med målet på 10 procent. 

God vattenstatus: Resultat redovisas vid årsbokslut. 

Hållbar energikonsumtion: Inom bilvårdenheten pågår arbete med att öka andelen 
fossilfria bränslen. Gamla bilar ersätts el-hybrider där detta är lämpligt. 
Infrastrukturen för el-bilar, till exempel snabbladdningsplatser, är på väg att 
förbättras. 0,3 % av bränslen som används i kommunens fordon består av 
förnyelsebara källor (gas). För fastigheter görs en utvärdering av energikonsumtionen 
vid årets slut. 
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Minskad pappersmängd löneenheten: Inkommande löneunderlag till löneenheten på 
kontorspapper som arkiveras har minskat från 2016 års nivå med 51 procent att 
jämföra med målet för 2018 på 10 procent. 

Resultatmål Utfall 

Hållbar livsstil Delvis uppfyllt 

Biologisk mångfald Helt uppfyllt 

God vattenstatus  Mäts vid årsbokslut 

Hållbar energikonsumtion. Delvis uppfyllt 

Minskad pappersanvändning löneenheten Helt uppfyllt 

 

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

Förskolan arbetar efter språkplanen. Syftet med språkplanen är att ge alla barn i 
Munkedals kommun en likvärdig chans att utveckla sitt språk och sin kommunikation. 
Språklust används på alla förskolorna och flera av avdelningarna har haft 
kvalitetsarbete som fokuserat på språket. 

De senaste åren har Munkedals kommun tagit emot ett stort antal nyanlända. Enheten 
för Vuxenutbildning, Kunskapens Hus, har lagt ner mycket tid och resurser på att 
starta ett antal nya yrkesutbildningar. Detta har gjorts tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och Fyrbodals kompetensplattform.  Enheten har även haft direkt 
kontakt med det lokala näringslivet för att på så sätt säkerhetsställa att det finns 
möjlighet till anställning efter avslutad utbildning 

Resultatmål Utfall 

Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans. Delvis uppfyllt 

Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna utbildningar som 
matchar det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet. I hög grad 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. Totalt finns fem resultatmål 
kopplade till målet. 

Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i omsorgssektorn: Sektorn har 
under första tertialet haft en låg personalomsättning. Konsultkostnaderna minskar 
kontinuerligt. Kompetensnivån inom sektorn är mycket god. Förbättringar av 
introduktionen av nyanställd personal har genomförts. 

Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största 
mån undvikas: Sektorn genomför ett flertal hemmaplanslösningar där det tidigare 
funnits behov av att köpa vården. Kompetensförstärkning i verksamheterna 
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genomförs, samverkansavtal med andra huvudmän arbetas fram. Individ och 
familjeomsorgen minskar antalet köpta vårddygn medan brukare inom LSS har fått 
skolplaceringar utanför kommunen vilket gör att sektorn måste köpa vårddygn av 
extern aktör. 

Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att förbättra och effektivisera 
vård och omsorgsverksamheterna: Ett pilotprojekt med digital signering pågår i syfte 
att öka patientsäkerheten och frigöra tid för personal. Vårdplaneringar och andar 
möten sker via Skype för att minska resor och frigöra tid. Matglad-appen introduceras 
i äldreomsorgen. En ny app har implementerats i syfte att öka brukarens möjlighet att 
själv kunna beskriva sin tillvaro samt sin förmåga till självständighet. Identifiering av 
e-tjänster pågår, bland annat digital tidsbokning och provberäkning för 
försörjningsstöd på hemsidan. 

Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska erbjudas tillsammans med 
föreningar och frivilliga: Två projekt inom integrations har startats tillsammans med 
ABF. Seniornätverken fortsätter vara aktiva. Ung Omsorg har aktiviteter på Ekebacken 
och Dinglegården på helger. Torsdagsgruppen och No Limits arbetar idag med 
aktiviteter för verksamheternas målgrupper (psykisk ohälsa). Ett projekt har skapats 
under 2018 vid namn Tillhörig där aktiviteter för målgrupp psykisk ohälsa kommer ske 
under året. Ett arbete pågår med att stödja barn och unga att delta i sommaraktivite-
ter samt uppstart av gruppverksamhet för barn i olika typer av utsatta situationer. 

Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd och medborgare 
som har en insats inom sektorn: Enheten AME samarbetar såväl inom kommunen som 
med externa aktörer för att öka andelen kommuninvånare som är i arbete eller 
anställningsbara. 

Resultatmål Utfall 

Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i 
omsorgssektorn I hög grad uppfyllt 

Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. Köpt 
vård ska i största mån undvikas. Ej uppfyllt 

Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att förbättra och 
effektivisera vård och omsorgsverksamheterna I hög grad uppfyllt 

Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska erbjudas 
tillsammans med föreningar och frivilliga. Delvis uppfyllt 

Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd 
och medborgare som har en insats inom sektorn. Delvis uppfyllt 

 

Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att 
skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 
Munkedal är en aktör för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 
Insatser pågår i kommunen i syfte att marknadsföra kommunen, utveckla och stärka 
lokala näringslivet, utveckla innovativa metoder för upphandling mm. Totalt finns sju 
resultatmål kopplade till målen. 
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Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad beredskap: Arbetet pågår, 
personalomsättning på planavdelningen har påverkat. Utbyggnad av Gläborgs 
industriområde planeras. 

Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris, läge i kommunen och 
storlek på tomten: Arbetet pågår och redovisas vid årsbokslutet. 

Minska antalet externt inhyrda fastigheter: Under 2018 lämnar kommunen inhyrda 
lokaler för förskola samt beroendemottagningen. 

Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i mässor: Mässa 
industrimark inplanerad i Oslo maj månad. 

Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal som en attraktiv kommun: Genom en 
marknadsgrupp arbetar Munkedals kommun med att ta fram en marknadsföringsplan 
som kommer att förankras med besöksnäringens aktörer. 

Utveckla och stärka lokala näringslivet: Under perioden har fyra nyhetsbrev gått ut 
och ett flertal träffar med olika innehåll har hållits tillsammans med det lokala 
näringslivet och andra aktörer. 

Utveckla och stärka lokala näringslivet: Under 2018 har upphandling av snöröjning 
genomförts med tidig dialog i syfte att främja innovation. Med innovation avses här att 
hitta alternativa sätt att ställa krav på utförandet av entreprenaden med hjälp av 
entreprenörernas erfarenhet. Från entreprenörernas sida har bemötandet varit positivt 
och uppmuntrande till att göra på samma sätt igen. 

Resultatmål Utfall 

Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad beredskap Ej uppfyllt 

Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris, läge i 
kommunen och storlek på tomten: Ej uppfyllt 

Minska antalet externt inhyrda fastigheter Ej uppfyllt 

Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i mässor Delvis uppfyllt 
Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal som en attraktiv 
kommun Delvis uppfyllt 

Utveckla och stärka lokala näringslivet Delvis uppfyllt 

Utveckla innovativa metoder för upphandling Delvis uppfyllt 

 

Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra 
boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 
Till målet är kopplat fem resultatmål.  

Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra trygghetsvandringar): Inga 
trygghetsvandringar har genomförts, dock har Centrumvägens parkering delvis 
belysts, vilket var åtgärdat under våren. 
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Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra bostäder: Mässa i Oslo under 
maj för att intressera nya aktörer. Privata aktörer har köpt tomt av Munkbo för 
bostadsbyggnation och ombyggnad av Gilles pågår. 

Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både akut och planerat: 
Underhållsplan har upprättats. Redovisning av större underhållsinsatser sker med start 
i detta delårsbokslut. 

Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark: Arbetet med detaljplaner 
pågår. Några planer är i skedet innan antagandet och bedöms kunna antas under året. 

Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden: Två informationsmöten har hållits 
och flera är inplanerade under hösten. 

Resultatmål Utfall 
Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra 
trygghetsvandringar). Ej uppfyllt 

Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra bostäder. Delvis uppfyllt 

Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både akut och 
planerat Delvis uppfyllt 

Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark. Delvis 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. 

Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i samtliga delar av kommunen i form av 
allaktivitetshus: Under första halvåret 2018 har en fritidsledare varit anställd inom 
Ung Fritid med fokus på aktiviteter i Dingle. Fritidsledaren har samarbetet med 
Samhällsföreningens mötesplats "Grottan" och Kunskapens Hus i Dingle. 

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

Resultatmål Utfall 
Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i samtliga delar av 
kommunen i form av allaktivitetshus. Delvis uppfyllt 

Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. Delvis uppfyllt 
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Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun. 
Inriktningsmålet är omhändertaget inom sektor Barn- och utbildning. Ett resultatmål 
är kopplat till målet. 

Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara: Munkedals gymnasieelever 
studerar hos annan huvudman. Vi har de senaste åren arbetat upp ett bra samarbete 
med framförallt Uddevalla gymnasieskola. Vi kommer numera in i ett tidigare skede 
om någon Munkedals elev inte följer sin studieplan. De gymnasieutbildningarna som 
Munkedal har i egen regi är Processtekniska programmet och Gymnasieskolans 
Introduktionsprogram. Eftersom andelen nyanlända är hög på IM-programmet och 
merparten av de eleverna endast varit i Sverige ett fåtal år är deras möjligheter att bli 
behöriga till och sedan genomföra ett nationellt gymnasieprogram, begränsade. 

 

 

 

2.4 Sammanfattning god ekonomisk hushållning 
Samtliga finansiella inriktningsmål är, med nuvarande prognoser, uppfyllda. 
Genomsnittligt resultat uppgår till 6,1 procent, soliditeten förbättras och 
självfinansieringsgraden av reinvesteringar är 118 procent. Måluppfyllelsen för de 
finansiella resultatmålen för 2018 är god vad gäller årets resultat och 
investeringsmålet. När det gäller målet att amortera 4,3 mnkr under 2018 så innebär 
nuvarande ränteläge med negativ ränta att en amortering ökar kommunens 
räntekostnader. Effektiviseringsmålet avseende minskning av nettokostnader inom 
individ- och familjeomsorgen kommer inte att uppfyllas. 

Av de åtta verksamhetsmålen är övervägande delen delvis uppfyllda. Flertal av målen 
bedöms ändå ha en positiv trend. 

Den kortfattade finansiella analysen visar på en fortsatt stabil ekonomi. Den 
prognostiserade resultatnivån för 2018 är viktig förutsättning för att nå god 
ekonomisk hushållning.  Viktigt är att vidhålla en resultatnivå för att skapa en ökad 
beredskap för nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunktur, investeringar, 
ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar etc). Resultatnivån bör ligga på 
2-3 procent i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. En viktig förutsättning för 
det är att verksamhetens nettokostnader fortsättningsvis måste uppgå till högst 98 
procent av skatteintäkter och statsbidrag. För året beräknas nettokostnadsandelen 
uppgå till 95,9procent en höjning jämfört med bokslut 2017.  

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är mycket positiva och 
kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god ekonomisk hushållning uppnåtts 
trots att en del av verksamhetsmålen visar på en lägre måluppfyllelse. 

  

Resultatmål Utfall 
Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. Alla elever ska efter 
gymnasiet vara anställningsbara: Delvis uppfyllt 
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3. Verksamhetsredovisning 

3.1 Driftsredovisning 
 
Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 
(Belopp i mnkr) 2017 2018 2018 2018 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd        
och överförmyndarnämnd -2,4 -2,9 -3,0 0,1 
Kommunstyrelsen -599,4 -605,1 -592,4 -12,7 
varav         
 - Kommunledningskontor -43,3 -44,7 -49,5 4,8 
 - Sektor Samhällsbyggnad -93,9 -100,0 -101,1 1,1 
 - Sektor Barn & Utbildning -211,1 -221,6 -217,4 -4,2 
 - Sektor Omsorg -251,1 -238,8 -224,4 -14,4 
Byggnadsnämnden -1,3 -1,5 -2,0 0,5 
Lönenämnden -2,5 -2,5 -2,5 0,0 
Summa nämndverksamhet -605,6 -612,0 -599,9 -12,1 
          
Gemensamma kostnader och intäkter 21,2 -10,2 -30,8 20,6 
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter 21,2 -10,2 -30,8 20,6 
          
Summa verksamhetens 
nettokostnad -584,4 -622,2 -630,7 8,5 
          
Skatteintäkter 462,7 475,3 473,3 2,0 
Kommunal utjämning och generella 
statsbidrag 173,9 173,6 172,4 1,2 
Finansiella intäkter 3,6 4,4 3,1 1,3 
Finansiella kostnader -5,0 -5,2 -5,2 0,0 
Summa Skatter och finansnetto 635,2 648,1 643,6 4,5 
          
Jämförelsestörande post         
Årets resultat 50,8 25,9 12,9 13,0 

 
Helårsprognosen för Munkedals kommun är 25,9 mnkr vilket är 13,0 mnkr bättre än 
det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr. Anslag till kommunfullmäktiges förfogande 
inklusive utrymme för volymförändringar bidrar till ett förbättrat resultat med 8,6 
mnkr. 

Nämnderna 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -12,1 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar ett underskott om 12,7 mnkr. Kommunledningskontoret och sektor 
Samhällsbyggnad beräknar överskott medan både sektor Barn & Utbildning samt 
sektor Omsorg prognostiserar betydande underskott. 
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Finansförvaltningen 

Gemensamma verksamhetskostnader 
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett överskott på 20,6 mnkr mot 
budget. Under de gemensamma posterna finns anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande samt utrymme för volymförändringar och ökade kapitalkostnader. Dessa 
poster beräknas ha ett överskott om 12,6 mnkr tillsammans. Vinst vid 
fastighetsförsäljning beräknas ge ett överskott på 4,9 mnkr medan det för övriga 
gemensamma poster beräknas ett överskott på 3,1 mnkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
För 2018 budgeterades skatteintäkter och generella statsbidrag till 648,9 mnkr. Den 
senaste skatteprognosen från SKL visar på ett överskott om totalt 3,2 mnkr.  

De preliminära utbetalningarna av kommunalskatt kommer att ge ett överskott 
gentemot budget på 2,9 mnkr. Den beräknade slutavräkningen för 2017 är försämrad 
sedan årsskiftet och uppgår till -1,3 mnkr. Slutavräkningen för 2018 är däremot 
positiv och beräknas ge ett överskott på +0,4 mnkr. 

Budget för skatteintäkterna bygger på 10260 invånare och utfallet 1 november 2017 
blev 10371 vilket beräknas ge ett överskott på 0,5 mnkr gentemot budget. 

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ha ett överskott på 1,2 mnkr. 

Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter beräknas ha ett överskott på 1,3 mnkr jämfört med budget. 
Främst beror det på intäkter i form av överskottsmedel från Kommuninvest. 

Finansiella kostnader 
Räntekostnaderna för perioden jan-april 2018 ligger i nivå med budget.  
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3.2 Sammanställning av nämnders resultat och årsprognos 
 

Resultat och årsprognos på Sektor/nämndsnivå (mnkr) 
Nämnd Utfall April Årsprognos 

   

Kommunstyrelsen -9,0 -12,7 
Varav   

 -Kommunledningskontor 1,6 4,8 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad -1,2 1,1 
 -Sektorn för Barn & utbildning -2,5 -4,2 
 -Sektorn för Omsorg -6,9 -14,4 
Byggnadsnämnden 0,7 0,5 
Lönenämnd 0,2 0,0 
Övriga nämnder 0,6 0,1 
Varav   

 -Kommunfullmäktige 0,1 0,0 
 -Valnämnd 0,4 0,1 
 -Överförmyndare 0,0 0,0 
 -Revision 0,1 0,0 
Summa -7,5 -12,1 
 

Sammanställning nettokostnader Sektor/nämndsnivå (mnkr) 

Nämnd 2016 2017 
Årsprognos 

2018 
    

Kommunstyrelsen 557,5 599,4 605,1 
Varav    

 -Kommunledningsstab 39,3 43,3 44,7 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 89,2 93,9 100,0 
 -Sektorn för Barn & utbildning 204,0 211,1 221,6 
 -Sektorn för Omsorg 225,0 251,1 238,8 
Byggnadsnämnden 0,9 1,3 1,5 
Lönenämnd 2,6 2,5 2,5 
Övriga nämnder 2,2 2,4 2,9 

Summa nettokostnader 563,2 605,7 612,0 

Tilldelad budget 576,1 604,0 599,9 

Utfall mot budget 12,8 -1,7 -12,1 
 

Nämndernas prognoser visar på att nettokostnader beräknas öka med 1,0 procent 
mellan 2017 och 2018.  
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Antal årsarbetare  apr-17 apr-18 

Alla anställningsformer 950,4 990,8 

Tillsvidare 821,7 860,7 

Tidsbegränsad 128,6 130,1 

Den stora ökningen av antalet årsarbetare jämfört med föregående år är inom sektor 
barn- och utbildning. Verksamheten har utökats i takt med ökat antal barn i 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall i april på -9,0 mnkr, årsprognosen uppgår till  
-12,7 mnkr.  

Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret redovisar ett utfall på 1,6 mnkr för perioden jan-april 2018. 
Årsprognosen för kommunledningskontoret ligger på 4,8 mnkr jämfört med budget. 
Den stora delen av budgetavvikelsen utgörs av en buffertpost som enligt bedömning 
inte behöver användas. 

Sektor Samhällsbyggnad 
Sektorn redovisar ett utfall på -1,2 mnkr för perioden. Årsprognosen uppgår till 1,1 
mnkr. Fastighet redovisar ett negativt utfall, till följd av högre elpris samt hög 
fjärrvärmeförbrukning samt att enheten beställt mycket underhållsarbete. 
Städenheten har ett negativt utfall till följd av ökade personalkostnader i samband 
med uppstart av nya verksamheter. Dessa ökade kostnader bedöms täckas av 
framtida ökade intäkter för enheten. Släpande interna intäkter ligger också till grund 
för underskottet. Delårsbokslutets resultat är negativt för kostenheten, vilket beror på 
släpande interna intäkter samt ett utbetalt avgångsvederlag. Gata och mark redovisar 
ett positivt utfall per april, vilket främst beror på lägre kostnader under perioden för 
bostadsanpassning jämfört med budget. Släpande kostnader för bland annat 
snöröjning ligger även det till grund för utfallet. Tekniska enheten redovisar ett 
positivt resultat till följd av ej utnyttjade konsulttjänster. 

Sektor Barn & Utbildning 
Sektorn redovisar ett utfall på -2,5 mnkr för perioden. Årsprognosen har en negativ 
avvikelse med 4,2 mnkr. I början av året har grundskolan haft merkostnader av 
engångskaraktär på grund av överlappande tjänster vid personalrotation och 
arbetsförmågeutredning. Satsningen i Hedekas har medfört ökade personalkostnader. 
Vidare har grundskolan, på grund av trångboddhet på Munkedalsskolan och 
Bruksskolan, hyrt in 4 moduler och står nu inför att hyra in ytterligare 3 under 5 
månader. Hyres- och etableringskostnader för moduler är inte budgeterade. 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen: Stadsbidraget som kommunen 
erhåller motsvarande 1,4 mkr för ökad jämlikhet, föreslås utifrån insatserna rekvireras 
till Hedekas skola för att täcka prognostiserat underskott. 
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Sektor Omsorg 
Sektor Omsorg redovisar ett underskott för perioden jan-april på -6,9 mnkr. 
Årsprognosen förväntas bli ett underskott på -14,4 mnkr trots att sektorn har fått 
utökad budgetram med 4,3 mnkr. Underskottet ligger främst inom individ och 
familjeomsorgen för placerade barn. Även försörjningsstödet ökar då ett antal hushåll 
som går ur etableringsersättningen inte har egen inkomst. Även hemtjänsten 
prognostiserar ett underskott. Orsaken är främst att delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser fortsatt att öka. 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen: En åtgärd för att kunna komma i 
balans mot tilldelad budget inom äldreomsorgen är att se över kvalitetsnivåerna inom 
äldreomsorgen. Sektorn har arbetet fram ett förslag där insatser som bedöms ligga 
över skälig levnadsnivå kan revideras. 

Sektorn arbetar vidare med den strategiska planen att aktivt arbeta för att placerade 
barn och unga skall tillbaka hem till sina vårdnadshavare, för att minska antalet 
placeringar inom sektorn. I nuläget har sektorn cirka 15 placeringar för mycket inom 
individ och familjeomsorgen gentemot budget. 

Sektorn arbetar i samverkan internt och externt för att dämpa det förväntade ökade 
försörjningsstödskostnaderna. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag förändras med 
målsättningen om att alla ska i arbete eller sysselsättning där kommunen står som 
bidragsgivande. 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden visar ett resultat för perioden på 0,7 mnkr. Årsprognosen visar på 
ett överskott på 0,5 mnkr främst till följd av fortsatt höga intäkter samt låga 
personalkostnader. Nämnden har svårt att rekrytera nya medarbetare.  

Lönenämnden 
Lönenämnden är en samverkan mellan Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun. 
Lönenämnden visar ett resultat på 0,2 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr som 
avser Munkedals kommun. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige redovisar ett resultat för perioden och en årsprognos på 0,0 
mnkr. 

Valnämnd  
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. 
Under 2018 sker allmänna val. Resultatet för perioden är 0,0 mnkr och årsprognosen 
ligger på 0,1 mnkr. 

Överförmyndare 
Överförmyndare visar ett nollresultat på 0,0 mnkr, vilket också beräknas vara 
årsprognosen. Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med Strömstad, Tanum, 
Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla.  

Revision 
Revision redovisar ett resultat för perioden och en årsprognos på 0,0 mnkr.  
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3.3 Investeringsredovisning 
 

Investeringsredovisning 
Nämnder (mnkr) 

Januari-april 
Årsbudget 

(inkl. 
res.överf.) 

Helårsprognos 

    

 -Kommunledningskontoret 0,4 3,9 1,9 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 5,5 94,4 41,8 
 -Sektorn för Barn & utbildning 0,2 2,0 2,0 
 -Sektorn för Omsorg 0,4 2,7 2,1 
Summa kommunstyrelsen 6,5 103,0 47,8 

    

Byggnadsnämnden 0,0 0,8 0,5 
    

Lönenämnden 0,0 0,0 0,0 
        
Summa 6,5 103,8 48,3 
För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds 
delårsrapport. 

Under perioden jan-april 2018 har det investerats för 6,5 mnkr netto. De största 
investeringarna under perioden avser ombyggnation av verksamhetsfastigheter.  

Årsbudgeten 2018 för investeringar är 103,8 mnkr inkluderat resultatöverföring från 
2017 som beslutats av kommunfullmäktige. De totala investeringsutgifterna för året 
beräknas uppgå till 48,3 mnkr, varav 7,2 mnkr avser nyinvesteringar.  

Kommunfullmäktiges finansiella mål för investeringar är att reinvesteringar ska ha en 
självfinansieringsgrad på 100 procent. Prognosen är att den förväntas bli 118 procent 
och att målet därmed är uppfyllt. 
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4. Ekonomisk redovisning 

4.1 Resultaträkning 
 
RESULTATRÄKNING    
(Belopp i mnkr)   
  Årsbokslut 

2017 
Jan-April 

2017 
Jan-April 

2018 
Verksamhetens intäkter  215,0 62,1 52,4 
Verksamhetens kostnader  -777,0 -242,5 -254,0 
Avskrivningar  -22,3 -7,4 -7,4 
Verksamhetens nettokostnad -584,3 -187,8 -209,0 
Skatteintäkter, kommunal utjämning 
och generella statsbidrag  636,6 211,6 215,4 
Finansiella intäkter  3,6 0,9 1,1 
Finansiella kostnader  -5,1 -1,6 -1,7 
Resultat före extra ordinära 
poster 50,8 23,1 5,8 
Extraordinära poster       
Periodens resultat 50,8 23,1 5,8 
 

Resultatet för kommunen under perioden jan-april 2018 uppgår till 5,8 mnkr vilket är 
17,3 mnkr lägre än samma period 2017. Helårsprognosen beräknas till 25,9 mnkr. 

Intäkterna har minskar med 9,7 mnkr eller 15,6 procent. Minskningen beror på lägre 
statsbidrag med 5,4 mnkr samt att föregående år ingick vinster vid försäljning av 
fastigheter med 5,1 mnkr i periodens intäkter.  

Kostnaderna har ökat under perioden med 11,5 mnkr eller 4,7 procent. 
Personalkostnaderna har ökat 4,6 mnkr vilket motsvarar 2,8 procent. Kostnaderna för 
månadslön har ökat med 6,4 mnkr medan timlönekostnaderna har minskat med 1,8 
mnkr. Fastighetskostnaderna har ökat 2,5 mnkr dels genom ökade underhållsåtgärder 
dels genom högre uppvärmningskostnader. Under återstående del av året belastas 
kommunen med högre kostnader jämfört med perioden jan-april. Exempel på sådana 
kostnader är semestervikarier, lönerevision och semesterdagstillägg.  

Verksamhetens nettokostnader har exklusive effekt av fastighetsförsäljning, ökat 8,3 
procent jämfört med samma period förgående år medan skatte-och bidragsintäkter 
ökat med 1,8 procent. Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKLs aprilprognos. 
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4.2 Balansräkning 
 

BALANSRÄKNING    
 (Belopp i mnkr) Årsbokslut 

2017 
Jan-April 

2017 
Jan-April 

2018 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar:       
Immateriella anläggningstillgångar 11,8 12,6 11,5 
Materiella anläggningstillgångar       
Mark, byggnader och tekniska anl. 288,3 287,7 288,8 
Maskiner och inventarier  23,4 22,4 22,4 
Finansiella anläggningstillgångar        119,7 120,1 123,8 
Summa anläggningstillgångar 443,2 442,8 446,5 
        
Omsättningstillgångar:       
Exploatering 40,4 39,0 40,4 
Fordringar  45,1 53,0 54,4 
Kassa och bank  126,2 66,2 99,8 
Summa omsättningstillgångar 211,7 158,2 194,6 
        
Summa tillgångar 654,9 601,0 641,1 
        
Eget kapital, avsättningar och 
skulder       
Eget kapital  280,9 253,2 286,7 
varav periodens resultat 50,8 23,1 5,8 
Summa eget kapital 280,9 253,2 286,7 
        
Avsättningar       
Avsättningar för pensioner 12,6 10,1 12,7 
Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 
Summa avsättningar 12,6 10,1 12,7 
        
Skulder:       
Långfristiga lån  190,1 205,2 189,5 
Övriga långfristiga skulder 7,2 12,6 7,2 
Kortfristiga skulder  164,1 119,9 145,0 
Summa skulder 361,4 337,7 341,7 
        
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 654,9 601,0 641,1 
 

Kommunens totala balansomslutning har minskat sedan föregående bokslut. De 
materiella anläggningstillgångarna har minskat något vilket beror på att periodens 
investeringar varit lägre än avskrivningarna. De finansiella anläggningstillgångarna har 
ökat i och med att kommunen ökat sitt aktieinnehav i Rambo AB med 4,2 mnkr. 
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De likvida medlen har minskat 26,4 mnkr sedan årsskiftet. Kommunens del, i det med 
bolagen gemensamma koncernkontot, svarar för 18,8 mnkr av minskningen. Övriga 
omsättningstillgångar har ökat beroende på ökade kortfristiga fordringar.  

De långfristiga skulderna är i stort sett oförändrade. Det har inte skett någon 
amortering eller nyupplåning under perioden endast en liten minskning av den 
långfristiga leasingskulden. Minskningen av de kortsiktiga skulderna beror främst på 
lägre leverantörsskulder samt att avsatta pensionskostnader betalats och årets 
pensionskostnader ännu inte upparbetats för helår.  

Likviditeten i delårsbokslutet uppgår till 106,3 procent, en liten ökning från 
årsbokslutets 104,4 procent. 

Kommunens soliditet är vid delåret 44,7 procent, en ökning från årsbokslutets 42,9 
procent. För helåret prognosticeras en soliditet på 47,2 procent. 

 

5. Personal 
 
Ohälsa 

 

Kommunen har en sjukfrånvaro på 8,4 procent under perioden januari-april 2018. 
Motsvarande period föregående året uppgick till 8,7 procent. Sjukfrånvaron som 
överstiger 60 dagar har minskat till att uppgå till 47,3 procent av sjukfrånvaron. 
HR-enheten har under januari och april genomfört uppföljning av sjukfrånvaron och 
med samtliga chefer. Råd och stöd i analysen kring personalflikarna i Hypergene, d v s 
SAM-arbetet, rehabutredningar och ärenden. 
Utbildning i hälsofrämjande ledarskap genomfördes i feb och mars, för chefer och 
skyddsombud inom samtliga sektorer. Nystart för "Hälsoinspiratörer" ca 50-tal från 
olika verksamheter som bildar nätverk kring hälsofrämjande frågor på 
arbetsplatserna. Ett dialogmaterial har tagits fram kring det systematiska och 
förebyggande arbetsmiljöarbetet och kommuniceras på APT i äldreomsorgen under 
våren, för att sedan breddas ut i övriga verksamheter. 

Rekrytering 
För att på bästa sätt kunna rekrytera och attrahera ny personal med rätt kompetens 
arbetar HR-enheten med att stödja cheferna i rekryteringsprocesserna. 
Implementering av nytt rekryteringsverktyg är genomfört och kommer att ytterligare 

Sjukfrånvaro i % jan -april 2016 jan-april 2017 jan-april 2018

Totalt hela kommunen 9,2 8,7 8,4
Kommunledningskontoret/stab 6,7 9,5 10,1
Sektor Samhällsbyggnad 10,4 5,3 3,6
Sektor Barn och utbildning 7,6 7,4 7,2
Sektor Omsorg 10,5 10,3 10,51

Andel sjukfrånvaro >60 dagar 51,8 50,5 47,3
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stödja/underlätta rekryteringar samt tillhandahåller metodiken om kompetensbaserad 
rekrytering. 
 
Medflyttarservice är ett nystartat Leader projekt på 3 år som kommunen valt att delta 
i tillsammans med Lysekils kommun, Preemraff, AH Automation och Lysekils 
Näringslivscentrum. Projektet syftat till att hjälpa ”medflyttare” till sökande av tjänster 
att också finna arbete och kanske även bostad i någon av dessa tre kommuner, varav 
Munkedal har tillgång till 5 platser. 

Ledarplattform 
I mars genomfördes två chefs- och ledardagar som salade samtliga chefer i 
kommunen. Fokus låg dels på framtagning av värdeord, d v s vilka ord ska 
definiera/symbolisera kommunens ledarskap samt utbildning i hållbart ledarskap. 
Detta är en fortsättning på arbetet med framtagandet av en "Ledarplattform" för 
kommunens chefer och ledare. Ledarplattformen kommer att utgöra grunden för de 
aktiviteter och insatser som 
ledarförsörjningen består av, alltifrån hur vi attraherar - rekryterar - introducerar -
behåller/utvecklar och avvecklar chefer i kommunen.  

Kompetensförsörjning och Kommunakademien Väst 
Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodal har gemensamt byggt upp och 
etablerat samverkansarenan Kommunakademin Väst – en unik struktur för 
kunskapssamverkan om utbildning, forskning och utveckling.  

Projektledare Kommunakademien Väst besökte Munkedal i mars och utifrån det har 
kommunen påbörjat arbetet med att ta fram behov och önskemål kopplat till framtida 
kompetensförsörjning och högre utbildning. T ex kan en arbetsintegrerad utbildning 
(AIL) öka intresset för att möta rekryteringsbehov av svårrekryterade yrkesgrupper 
och kan då genomföras för barnskötare till förskolelärare, undersköterska till 
sjuksköterska.  

Ett generellt och långsiktigt utvecklingsarbete pågår kopplat till kommunens behov av 
kompetensförsörjning, vilket också syftar till att främja kompetensförsörjningen 
specifikt för respektive sektor.  
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6. Nyckeltal 
 
Årets resultat 2015 2016 2017 Prognos 2018 

Årets resultat (mnkr) 0,2 39,6 50,8 25,9 

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster (mnkr) 

-4,2 39,6 50,8 25,9 

     
Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag 

0,0% 6,5% 8,0% 4,0% 
     

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster i relation 
till skatteintäkter och statsbidrag 

-0,8% 6,5% 8,0% 4,0% 

     

Balanskravsresultat 0,2 39,0 13,3  
     

Nettokostnadsandel 2015 2016 2017 Prognos 2018 
Verksamhetens intäkter och 
kostnader (netto) 96,8% 89,5% 88,3% 92,4% 

Avskrivningar 3,4% 3,6% 3,5% 3,5% 
Verksamheternas nettokostnad före 
jämförelsestörande poster och 
finansnetto 

100,2% 93,1% 91,8% 95,9% 

Finansnetto 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 
Nettokostnadsandel efter 
finansnetto 100,0% 93,5% 92,0% 96,0% 

jämförelsestörande poster(netto) -0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nettokostnadsandel 100,0% 93,5% 92,0% 96,0% 
     

Skatteintäktsutveckling och 
nettokostnadsutveckling 2015 2016 2017 Prognos 2018 

Skatteintäktsutveckling 3,8% 10,2% 4,7% 1,9% 
     

Nettokostnadsutveckling (exkl. 
jämförelsestörande poster) 4,3% 3,2% 3,2% 6,5% 

     

Investeringsfinansierade mått 2015 2016 2017 Prognos 2018 

Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 41,4 20,9 51,3 48,2 
Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar 

46,0% 294,4% 142,5% 100,3% 

Skattefinansieringsgrad av 
reinvesteringar - - 349,1% 117,8% 

Soliditet 2015 2016 2017 Prognos 2018 

Soliditet 34,7% 35,9% 42,9% 47,2% 

Tillgångsförändring 6,6% 16,8% 2,2%  

Förändring av eget kapital 0,1% 20,8% 22,1%  

Kassalikviditet 67,5% 101,7% 104,4%  

     

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser (%) -7,7% 0,9% 9,5% 14,8% 

170



 
 

Sida 27 av 28 

 
 

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 

     

Prognossäkerhet (mnkr) 2015 2016 2017 Prognos 2018 

Årets resultat 0,2 39,6 50,8 25,9 

Prognos totalt (jan-aug) -11,9 17,3 62,6  

Avvikelse träffsäkerhet prognos 
totalt 

12,1 22,3 -11,8  

     

Resultat nämnderna -18,7 11,3 12,8  

Prognos nämnderna (jan-aug) -25,7 -7,6 5,6  

Avvikelse träffsäkerhet nämnderna 7,0 18,9 7,2  

     
Åtagande utanför 
balansräkningen (mnkr) 2015 2016 2017 Prognos 2018 

Borgensåtagande 219,1 288,4 316,9 340,5 

Pensionsförpliktelser för 1998 232,9 224,3 218,4 210,5 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 121     Dnr: KS 2018-260 
 
Avgift för laddare till elbilar samt avsättning av medel för utbyggnad av 
el-infrastruktur. 
 
Sammanfattning 
 
För att leva upp till Kommunfullmäktiges mål om miljövänliga bilar har frågan 
om laddning av elbilar dykt upp. Frågan är aktuell för såväl tjänstebilar som 
privatbilar.  
Med nuvarande ”motorvärmare” kan elbilar laddas under natten, dvs det är 
tillräckligt för poolbilar, som oftast är parkerade nattetid. 
 
Kommunens inriktning är att tjänstebilar i första hand ska drivas av el eller gas. 
Det ställer krav på vissa satsningar i infrastruktur och på medvetna 
upphandlingar. 
I kommunen finns en gasstation (Håby) och en laddstation (Håby). För att 
tjänsteelfordon ska fungera behövs laddstationer på de aktuella arbetsplatserna.  
 
För att kunna erbjuda relativa snabbladdare vid kommunhuset krävs uppsäkring, 
markarbeten samt laddstation. För fyra (4) laddplatser erfordras investeringar på 
ca 150 tkr. 
Kostnaden för övriga arbetsställen varierar efter storleken på markarbeten, ev. 
uppgradering av säkring etc. Detta har inte kostnadsberäknats. 
Med tio (10) års avskrivningstid för investeringen vid kommunhuset blir 
kostnaden 5000 kr per plats och år. Till detta kommer kostnaden för 
elförbrukning. 
 
För anställda med behov av plats för elladdare blir kostnaderna följande: 

- Laddstation 420 kr per månad 
- Reserverad p-plats 50 kr per månad 
- Elkostnad ca 2,50 kr per kWh (per arbetsdag) 
- Moms på beloppen ovan 120 kr per månad  
- TOTALT 590 kr per månad plus kostnaden för el 

 
Ska kommunen erbjuda anställda att hyra plats för laddning och ska platsen 
subventioneras? 
 
För vanlig motorvärmare är motsvarande kostnad: 

- Motorvärmare 100 kr per månad (för plats som hyrs hela året) 
- Reserverad p-plats 50 kr per månad 
- Elkostnad ca 50 kr per månad 
- Moms på beloppen ovan 50 kr  
- TOTALT 250 kr per månad 

 
Om kommunen väljer att subventionera dessa kostnader, kommer skatteverket 
att förmånsbeskatta subventionen. Med hänvisning till de höga kostnaderna bör 
elladdare endast installeras för tjänstefordon.   
 
För utbyggnad av el-infrastruktur bör 500 tkr avsättas varje år och prövas i 
budgetarbetet. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 121 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-15. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer avgifterna enligt följande: 
- hyra av plats inkl. motorvärmare 200 kr exkl. moms per månad. 

Minsta hyrestid är ett år. 
- hyra av plats 50 kr exkl. moms per månad 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr per år för utbyggnad av 

el-infrastruktur för elbilar i tjänsten från och med 2019. Platser upplåts 
inte för laddning av privata elbilar. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer avgifterna enligt följande: 
- hyra av plats inkl. motorvärmare 200 kr exkl. moms per månad. 

Minsta hyrestid är ett år. 
- hyra av plats 50 kr exkl. moms per månad 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr per år för utbyggnad av 

el-infrastruktur för elbilar i tjänsten från och med 2019. Platser upplåts 
inte för laddning av privata elbilar. 
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  2018-05-15 Dnr: KS 2018-260
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 
 

Avgift för laddare till elbilar samt avsättning av medel 
för utbyggnad av el-infrastruktur. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer avgifterna enligt följande: 

- hyra av plats inkl. motorvärmare 200 kr exkl. moms per månad. Minsta 
hyrestid är ett år. 

- hyra av plats 50 kr exkl. moms per månad 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr per år för utbyggnad av el-
infrastruktur för elbilar i tjänsten från och med 2019. Platser upplåts inte för 
laddning av privata elbilar. 
 
Sammanfattning 
För att leva upp till Kommunfullmäktiges mål om miljövänliga bilar har frågan om 
laddning av elbilar dykt upp. Frågan är aktuell för såväl tjänstebilar som privatbilar.  
 
Med nuvarande ”motorvärmare” kan elbilar laddas under natten, dvs det är 
tillräckligt för poolbilar, som oftast är parkerade nattetid. 
 
Kommunens inriktning är att tjänstebilar i första hand ska drivas av el eller gas. Det 
ställer krav på vissa satsningar i infrastruktur och på medvetna upphandlingar. 
 
I kommunen finns en gasstation (Håby) och en laddstation (Håby). För att 
tjänsteelfordon ska fungera behövs laddstationer på de aktuella arbetsplatserna.  
 
För att kunna erbjuda relativa snabbladdare vid kommunhuset krävs uppsäkring, 
markarbeten samt laddstation. För fyra (4) laddplatser erfordras investeringar på ca 
150 tkr. 
 
Kostnaden för övriga arbetsställen varierar efter storleken på markarbeten, ev 
uppgradering av säkring etc. Detta har inte kostnadsberäknats. 
 
Med tio (10) års avskrivningstid för investeringen vid kommunhuset blir kostnaden 
5000 kr per plats och år. Till detta kommer kostnaden för elförbrukning. 
 
För anställda med behov av plats för elladdare blir kostnaderna följande: 

- Laddstation 420 kr per månad 
- Reserverad p-plats 50 kr per månad 
- Elkostnad ca 2,50 kr per kWh (per arbetsdag) 
- Moms på beloppen ovan 120 kr per månad  
- TOTALT 590 kr per månad plus kostnaden för el 
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Ska kommunen erbjuda anställda att hyra plats för laddning och ska platsen 
subventioneras? 
 
För vanlig motorvärmare är motsvarande kostnad: 

- Motorvärmare 100 kr per månad (för plats som hyrs hela året) 
- Reserverad p-plats 50 kr per månad 
- Elkostnad ca 50 kr per månad 
- Moms på beloppen ovan 50 kr  
- TOTALT 250 kr per månad 

 
Om kommunen väljer att subventionera dessa kostnader, kommer skatteverket att 
förmånsbeskatta subventionen.  Med hänvisning till de höga kostnaderna bör 
elladdare endast installeras för tjänstefordon.   
 
För utbyggnad av el-infrastruktur bör 500 tkr avsättas varje år och prövas i 
budgetarbetet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Kommunal investering 

2. Miljö 
Positiv effekt på miljön 

3. Folkhälsa 
Större satsningar kan ha positiv effekt  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Ev aktuellt 
 
 

 
 
       
     

Håkan Sundberg 
Kommunchef 

 

Mats Tillander 
Samhällsbyggnadschef 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 122     Dnr: KS 2018-163 
 
Policy för hantering av personuppgifter inom Munkedals kommuns 
verksamheter. 
 
Sammanfattning 
 
Den 25 maj 2018 kommer EU-förordningen Dataskyddsförordningen (GDPR) att 
träda i kraft. Förordningen ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL), 
och kommer att innebära att kommunens verksamheter måste bli än mer 
stringent och eftertänksam än tidigare när det gäller behandling av 
personuppgifter.  
Den kommer att påverka alla verksamheter och alla anställda i den mån man 
hanterar personuppgifter. Huvudansvaret för att det ska fungera ligger dock på 
de personuppgiftsansvariga, vilket i den kommunala sektorn är nämnderna. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-08. 
Policy för hantering av personuppgifter i Munkedals kommuns verksamheter, 
daterad 2018-05-08. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för 
personuppgiftsbehandlingar inom Munkedals kommuns verksamheter. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för 
personuppgiftsbehandlingar inom Munkedals kommuns verksamheter. 
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  2018-05-08 Dnr: KS 2018–163

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Markus Fjellsson 
Samordnare GDPR 
Administrativa enheten 

Policy för hantering personuppgifter inom Munkedals 
kommuns verksamheter. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för personuppgiftsbehandlingar inom 
Munkedals kommuns verksamheter. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer EU-förordningen Dataskyddsförordningen (GDPR) att 
träda i kraft. Förordningen ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL), och 
kommer att innebära att kommunens verksamheter måste bli än mer stringent och 
eftertänksam än tidigare när det gäller behandling av personuppgifter. Den kommer 
att påverka alla verksamheter och alla anställda i den mån man hanterar 
personuppgifter. Huvudansvaret för att det ska fungera ligger dock på de 
personuppgiftsansvariga, vilket i den kommunala sektorn är nämnderna. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Det innebär ingen ekonomisk konsekvens av att följa förordningen. Dock innefattar 
förordningen en klausul om reprimander och vite, vilket i slutändan, om inte 
förordningen följs, skulle kunna innebära viss ekonomisk risk. 

Barnkonventionen 
Förordningen gäller alla personuppgifter, men extra stor hänsyn ska tas när det 
gäller barns personuppgifter. 

Inga ytterligare konsekvenser 
Inga ytterligare konsekvenser bedöms uppkomma. 
 
Förslag till beslut 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Akt 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Enhetschef  Kommunchef 
Administrativa enheten  
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 2018-05-08 Dnr: KS 2018–163 

 
 KOMMUNSTYRELSEN 
  
 

Policy för hantering av personuppgifter i Munkedals 
kommuns verksamheter. 
 

Policyn omfattar samtliga kommunala bolag och nämnder i Munkedals kommun och 
utgör ett komplement till gällande lagstiftning som reglerar behandling av 
personuppgifter.  
 
Syftet med policyn är att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter enligt 
såväl gällande lagar som kommunens riktlinjer.  
 
De som är i kontakt med kommunen ska kunna känna sig trygga med att deras 
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt. Kommunen ska inte hantera 
personuppgifter i onödan eller på ett sådant sätt att uppgifter riskerar att hamna i 
orätta händer. Varje behandling av personuppgifter ska ske med hänsyn till den 
enskildes personliga integritet och rättigheter. 
 
Det ska finnas ett dataskyddsombud för varje nämnd och bolag. Varje behandling 
ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Följande grundläggande principer ska tillämpas vid behandling av personuppgifter: 
 

 Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen gentemot den registrerade 
 Åtkomstbegränsning: endast den som är behörig ska få åtkomst till 

personuppgifterna 
 Uppgiftsminimering:  endast de uppgifter som är relevanta för ändamålet 

ska samlas in. Insamlade personuppgifter ska vara korrekta och 
uppdaterade. 

 Ändamålsbegräsning: ett särskilt och uttryckligt ändamål ska vara fastställt 
före en behandling påbörjas. Hantering av personuppgifter utöver detta 
ändamål kan vara otillåtet då det kan vara oförenligt med det ursprungliga 
ändamålet 

 Lagringsminimering: insamlade personuppgifter får bara bevaras så länge 
det är nödvändigt för ändamålet (om inte annan lagstiftning säger annat) 

 Integritet och konfidentialitet: personuppgifterna ska skyddas genom 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder baserade på kända risker 

 Ansvar: personuppgiftsansvarig ska kunna visa att behandling av 
personuppgifter sker enligt principerna 

 Riskminimering: all behandling av personuppgifter ska utföras på ett sådant 
sätt att risken för skada minimeras. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 123    Dnr: KS 2018-245 
 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda.  
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld 
mot förtroendevalda har delvis tagits fram utifrån den nationella handlingsplanen 
”Till det fria ordets försvar”, som bland annat tar fasta på att stöd till utsatta 
förtroendevalda måste kunna ges lokalt.  
 
Att kunna ge de förtroendevalda stöd på lokal nivå blir allt viktigare då de 
återkommande trygghetsundersökningarna för politiker visar på en ökande 
utsatthet. 
 
För att alla ska våga engagera sig politiskt är det mycket viktigt att man som 
förtroendevald känner att man kan få stöd och hjälp när man blir utsatt och att 
man har ett arbetssätt som minimerar risken att överhuvudtaget utsättas. 
 
Med dessa riktlinjer tar Munkedals kommun ett utökat ansvar för de 
förtroendevalda och tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och 
tillvägagångssätt för att förebygga och hantera oönskade händelser riktade mot 
förtroendevalda på grund av deras förtroendeuppdrag. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda”. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP) och 
Matheus Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda”. 
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  2018-05-14 Dnr: KS 2018–245

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 
Joakim Hagetoft 
Säkerhetssamordnare 
Administrativa enheten 

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och 
våld mot förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, 
hot och våld mot förtroendevalda”. 

Sammanfattning 
Munkedals kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda har delvis tagits fram utifrån den nationella handlingsplanen ”Till det 
fria ordets försvar”, som bland annat tar fasta på att stöd till utsatta förtroendevalda 
måste kunna ges lokalt.  
 
Att kunna ge de förtroendevalda stöd på lokal nivå blir allt viktigare då de 
återkommande trygghetsundersökningarna för politiker visar på en ökande utsatthet. 
 
För att alla ska våga engagera sig politiskt är det mycket viktigt att man som 
förtroendevald känner att man kan få stöd och hjälp när man blir utsatt och att man 
har ett arbetssätt som minimerar risken att överhuvudtaget utsättas. 
 
Med dessa riktlinjer tar Munkedals kommun ett utökat ansvar för de förtroendevalda 
och tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och tillvägagångssätt för att förebygga 
och hantera oönskade händelser riktade mot förtroendevalda på grund av deras 
förtroendeuppdrag. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Riktlinjerna för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda i 
Munkedals kommun innebär inga extra utgifter.   

Vid en inträffad händelse, vid hot om brottslig gärning eller bedömd risk för brottslig 
gärning, kan det framkomma behov att vidta skyddsåtgärder för den drabbade. 
Dessa skyddsåtgärder kommer Munkedals kommun att bistå med till stor del och de 
kommer att innebära utgifter för kommunen. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     
Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Beslutet expedieras till: 
Ordförande i fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt gruppledare 
inom de politiska partierna, diariet och säkerhetssamordnare. 
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Inledning 
Munkedals kommun är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt 
ansvar att skydda, värna och bejaka de demokratiska värden som organisationen 
vilar på. Det är ett hot mot vår demokrati om den som är politiker inte kan fatta 
beslut på grund av upplevt obehag eller faktiska hot och trakasserier. 

Sommaren 2017 beslutade regeringen om en handlingsplan för att förebygga och 
hantera hot mot bland andra politiker och journalister1. Vidare har Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) genomfört ett arbete för att stödja kommuner, 
regioner och landsting i deras arbete mot hot och våld mot förtroendevalda. 
Samtidigt arbetar Polismyndigheten med stöd och information för 
säkerhetsansvariga och politiska partier på kommunal nivå.   

Mot bakgrund av ovanstående har Munkedals kommun tagit fram följande riktlinjer. 

Ordföranden i nämnder och styrelser, samt partiernas gruppledare, ansvarar för att 
dessa riktlinjer med tillhörande dokument (bilagorna) blir kända för de 
förtroendevalda samt att de följs. Det är särskilt viktigt att informera nya 
förtroendevalda. Varje enskild förtroendevald har också ett eget ansvar för att 
rapportera eventuella händelser och hålla sig uppdaterad med dessa riktlinjer. 

Syfte 
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för Munkedals kommuns 
förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga 
förtroendeuppdrag. Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt 
förhållningssätt för att på så sätt förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda. 

Målsättning 
Målsättningen är att förtroendevalda ska känna till dokumentet ”Riktlinjer för att 
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda” samt tillhörande 
dokument (bilagorna) och veta vem man ska kontakta vid utsatthet eller vid oro. 

Omfattning 
Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hat, hot och våld mot förtroendevalda i 
Munkedals kommun med koppling till deras offentliga uppdrag.  

Definitioner  

Otillåten påverkan  
Ett samlingsnamn för hot, våld och trakasserier är otillåten påverkan. Med otillåten 
påverkan avses allvarliga trakasserier och hot samt våldssituationer mot person och 
egendom som riskerar att påverka den enskildes beslut i vilket förlängningen kan 
utgöra ett hot mot demokratin. Hotet som riktas kan även omfatta personer, djur 
eller föremål som har stor betydelse för den som hotas.  

Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som: 

 Trakasserier som exempelvis kränkning, ofredanden eller subtila ”hot”. 

                                           
1 Till det fria ordets försvar - åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland 
journalister, förtroendevalda och konstnärer 
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 Hot som exempelvis utpressning eller uttryck som medför att den hotade 
personen fruktar för sin egen eller annans säkerhet eller egendom. 

 Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag. 

Hatbrott 
Om ett angrepp beror på gärningspersonens negativa inställning till den drabbades 
hudfärg, nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller 
sexuella läggning är detta klassat som hatbrott och kan leda till straffskärpning vid 
lagföring. Det är viktigt att detta anges vid en polisanmälan. 

Hot 
Hot innebär att någon hotar att skada någon person, närstående eller dennes 
egendom. Hot kan även omfatta andra personers djur eller föremål som har stor 
betydelse för den som blir utsatt. Hotet kan ske via telefon, sms, mail, sociala 
medier, direkt tilltal eller med hjälp av vapen. För att hotet ska vara brottsligt i 
lagens mening måste den som blir utsatt uppfatta hotet som allvarligt.  

Våld  
Med våld avses slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot 
förtroendevalda med anledning av deras uppdrag. Våld är, fysiskt sett, den grövsta 
formen av otillåten påverkan. Det kan vara våld, till exempel misshandel, mot en 
förtroendevald, en anhörig eller en kollega. Det kan även handla om våld mot 
egendom, till exempel skadegörelse. 
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Fördelning av ansvar 
Förtroendevalda är inte formellt anställda i Munkedals kommun och omfattas inte 
av arbetsmiljölagstiftningen såsom anställda gör. Med dessa riktlinjer tar Munkedals 
kommun ett utökat ansvar för den förtroendevaldes säkerhet i dennes utförande av 
sitt förtroendeuppdrag. 

Ordföranden i nämnder och styrelser 

Ordföranden ska: 
tillsammans med gruppledaren ansvara för att dessa riktlinjer med tillhörande 
dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de följs.   

Gruppledarna inom de politiska partierna 

Gruppledarna inom de politiska partierna ska: 
 tillsammans med ordföranden ansvara för att dessa riktlinjer med tillhörande 

dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de följs.  
 stödja sina medlemmar i händelse av hat, hot eller våld samt vid behov 

övergripande ansvar för kontakter med polis och Munkedals kommuns 
säkerhetssamordnare.  

 vara väl uppdaterad kring eventuella risker som kan förekomma för de 
förtroendevalda inom sitt parti samt aktuella, kontroversiella frågor som 
väcker starka känslor bland medborgarna. 

 tillsammans med Munkedals kommuns säkerhetssamordnare ansvara för 
rådgivning och stöd till utsatta.  

Förtroendevalda 

De förtroendevalda ska: 
 medverka vid utbildning om hot och våld, 
 känna till dessa riktlinjer med tillhörande dokument (bilagorna), 
 ansvara för att rapportera eventuella incidenter till Munkedals kommuns 

säkerhetssamordnare, partiets gruppledare samt polisen. 

Munkedals kommun  

Munkedals kommun, genom funktionen säkerhetssamordnare, ska: 
 tillsammans med gruppledare ansvara för rådgivning och stöd till utsatta, 
 ta emot, dokumentera och administrera incidentrapporter, 
 vid behov informera och anordna utbildning kring hot och våld, 
 se till att kontaktvägar finns upprättade med polis och andra berörda 

myndigheter. 

Polisen 
Den lokala polisen har huvudansvaret för skydd av förtroendevalda i Munkedals 
kommun vilket innebär att den polisiära handläggningen av ärenden om hot och 
våld mot förtroendevalda är en uppgift för polismyndigheten. 
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Riskanalys och medvetna val i vardagen 
Här nedanför har information hämtats från boken ”Personlig säkerhet” som är 
framtagen av Säkerhetspolisen i samverkan med Polismyndigheten och andra 
myndigheter. Eftersom riktlinjerna bara är en del ur denna bok hänvisas till boken 
för en mer djupgående läsning. Hela boken ”Personlig säkerhet” finns att ladda ner 
på www.sakerhetspolisen.se.  

Allmänt 
Inför och under varje mandatperiod ska förtroendevalda utbildas i frågor som rör 
hat, hot och våld som riktas mot förtroendevalda. Upprättade riktlinjer med 
tillhörande dokument (bilagorna) ska göras kända.  

I ett förebyggande syfte är det också angeläget att förtroendevalda är medvetna 
om att händelser, kroppsspråk och uttalanden i det offentliga rummet kan bidra till 
negativa, oönskade händelser.  

Respektive ordförande ansvarar för att samtalstonen håller en god nivå och bör 
inför varje sammanträde tillsammans med gruppledare särskilt granska 
dagordningens punkter ur ett säkerhetsperspektiv.  

I och med ditt politiska engagemang bör du och dina närmaste kollegor regelbundet 
reflektera och analysera om ni är utsatta för risker.  

Försök att bedöma eventuella konsekvenser och reaktioner på saker ni gör eller har 
gjort, till exempel beslut som ska fattas eller uttalanden som ska göras.  

Genom att förbereda dig, medvetet kunskapshöja dig, samverka och göra aktiva 
val är du med och bygger din säkerhet.  

Arbetsplatsen 
Se till att det finns en rutin kring hur ni hanterar oanmälda besökare.  

Undvik att ta emot okända besökare i enrum. Är du osäker på situationen eller 
misstänker att något obehagligt kan uppstå, be någon att sitta med på mötet. 
Förbered dig också så att du enkelt kan lämna rummet och larma om du blir hotad 
eller angripen. Det är klokt att alltid eskortera besökarna i lokalerna och inte lämna 
obehöriga utan uppsikt. Var uppmärksam på kvarglömda väskor och annat som kan 
innehålla farliga föremål. 

Exponering i massmedia 
Som politiskt aktiv är det både vanligt och eftersträvansvärt att exponeras i media. 
Men fundera alltid i förväg på hur och var du vill visa upp dig.  

Några viktiga saker att tänka på: 
 Om någon vill intervjua dig bör du undvika ditt hem och föreslå att ni ses på 

en neutral plats. Du bör generellt undvika att exponera ditt hem, din familj 
och de exakta miljöer där du regelbundet befinner dig.  

 Du bör aldrig uttala dig om eller kommentera din egen säkerhet eller olika 
skyddsåtgärder som rör dig eller din familj.  

 Kommentera aldrig till media eller uppdatera i sociala medier i affekt, 
exempelvis då något obehagligt precis har skett så som vid en olycka eller 
om du precis blivit hotad. 
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 Tänk också på att även om du inte själv är utsatt kan en partikamrat vara 
det. Undvik därför att nämna dem i intervjuer eller i kontakter med media 
utan att det är förankrat med dem. På samma vis ska du undvika att 
exponera dem i sociala medier. 

Sociala medier 
Sociala medier är en viktig arena för politiker. Den bevakas även av massmedia och 
det finns ett stort intresse för politikers digitala närvaro. Det som publiceras får 
snabbt spridning, oavsett om informationen är sann, falsk, vilseledande eller 
populistisk.  

Spridningen kan i sin tur leda till starka reaktioner och än starkare motreaktioner 
oavsett om informationen publicerats av dig eller någon annan. Tänk igenom innan 
hur ni ska hantera snabb ryktesspridning i sociala medier så att ni snabbt kan 
nyansera eller dementera uppgifter som cirkulerar.   

Några viktiga punkter att tänka på: 
 Var personlig men inte privat i dina inlägg. Definiera vad personligt betyder 

för dig och vilka dina gränser är. Skapa en genomtänkt hållning för hur, vad 
och när du kommunicerar i sociala medier utifrån din egen säkerhet.  

 Undvik att i förväg eller under ett pågående möte, berätta var du befinner 
dig. Använd inte incheckningsfunktioner som avslöjar din geografiska 
position.  

 Berätta om saker du har gjort – och inte om vad du ska göra. Detta för att 
undvika kartläggning eller att personer söker upp dig.  

 Undvik att exponera eller ge en inblick i dina vanor som kan underlätta 
kartläggning av dig, såsom tränings- eller shoppingrutiner eller platser du 
regelbundet besöker.  

 Var noga med att alltid fråga om godkännande för publicering från de 
personer som medverkar i dina inlägg och på dina bilder. 

 Var noga med att även i privata sammanhang berätta vad som gäller för din 
medverkan i sociala medier. Be även vänner och familj undvika angivelse av 
geografisk plats om du medverkar på bild. Detta även för tjänster du inte 
själv använder.  

 Betrakta så kallade ”direktmeddelanden” på sociala medier som offentliga 
arenor. Allt som sägs där ska teoretiskt sett hålla för att granskas av såväl 
massmedia som av meningsmotståndare.  

 Vid direkt hot ska du skärmdumpa inläggen och användarprofilen samt 
vända dig till Munkedals kommuns säkerhetssamordnare, gruppledare och 
polis. 

Skydda din identitet och integritet 
För den som arbetar som politiker är vardagen till största del fylld av det politiska 
uppdraget. Oftast kan det utföras som det är tänkt, men det kan finnas element i 
samhället som vill förhindra eller kartlägga ditt uppdrag.  

Den tekniska utrustning som vi använder i allt större utsträckning gör oss också 
mer sårbara.  

Dina personliga uppgifter kan bland annat missbrukas genom att någon kapar din 
elektroniska identitet, gör oriktiga debiteringar, startar nya abonnemang eller 
genom förändrad mantalsskrivning. Ett annat syfte kan vara att använda din 
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identitet på sociala medier och exempelvis sprida falska påståenden i ditt namn. Ha 
kontroll på dina id-handlingar, var vaksam om någon gör en kreditupplysning på 
dig och polisanmäl direkt om du misstänker brott. 

Någon kan komma åt dina personliga uppgifter genom medlemsmatriklar, 
adresslistor, webbplatser, e-postlistor och via sociala plattformar. Gör därför ett 
medvetet val kring vilken information du delar med dig av via internet. Använd en 
stängd profil, det vill säga att din profil endast är synlig för de personer du vill ska 
se den. Du kan även skapa en separat sida för dig som offentlig person i sociala 
medier som du håller avskild från din privata sida. Räkna med att den information 
du en gång har lagt ut på internet alltid finns kvar.  

Använd aldrig dina privata lösenord i arbetssammanhang.  

Post som du får till din vanliga brevlåda kan i orätta händer användas för att 
kartlägga dig eller utnyttja dina personliga förhållanden. Du kan förebygga detta 
genom att låsa eller förankra brevlådan. 
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Hantera hot och angrepp 
Om du skulle bli utsatt för hat, hot eller våld är det bra att känna till hur dessa 
situationer ska hanteras. Detta oavsett om situationen skulle uppstå i samband 
med ett offentligt framträdande, på nätet, på arbetsplatsen eller i anslutning till din 
bostad.  

Om du blir utsatt för hot som kan knytas till din politiska gärning eller ditt uppdrag 
bör du vara extra uppmärksam på vad som sker. Att vara mentalt förberedd kan 
hjälpa dig att agera korrekt. Det kan handla om att du i förväg har tänkt på olika 
scenarier och har sett olika handlingsalternativ framför dig.  

Hot på telefon 
Om du blir hotad eller trakasserad via telefon bör du snarast anmäla det till polisen, 
gruppledare samt Munkedals kommuns säkerhetssamordnare.  

I en eventuell brottsutredning finns det möjlighet att spåra samtal – både sådana 
som har gjorts och att skapa en beredskap för att spåra eventuella framtida samtal. 
Spårning av samtal kan ske för både fast och mobil telefoni. Det finns vissa 
tekniska begränsningar, där en försvårande faktor kan vara oregistrerade 
kontantkort. Men i vissa fall är det möjligt att spåra även dessa.  

Du kan själv begära ut listor på inkommande samtal från din teleoperatör. Tjänsten 
finns hos de flesta teleoperatörer, men förutsättningarna för samtalsspårning skiljer 
sig mellan olika bolag.  

Du bör tillsammans med gruppledare och Munkedals kommuns 
säkerhetssamordnare kontakta din teleoperatör för information om tjänsten och 
dess förutsättningar.  

Några viktiga råd om du får ett hot på telefon: 
 Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer.  
 Notera tid, bakgrundsljud, kön, ålder, dialekt och liknande. 
 Upprepa det som den uppringande säger och låtsas som att du inte hör 

ordentligt. Använd fraser som ”Förlåt, jag hörde inte riktigt vad du sa?” På 
så sätt förlängs samtalet vilket kan ge dig mer information och därmed 
underlätta identifieringen av den uppringande. 

Hot via internet 
Hot och trakasserier via internet ökar. I allvarliga fall eller om du utsätts för direkta 
hot ska du ta kontakt med polisen, gruppledare samt Munkedals kommuns 
säkerhetssamordnare.  

Några viktiga råd om du får ett hot via internet: 
 Tänk på att inte radera de hot du får via internet, polisen behöver dem i 

digital form för att kunna spåra vilken dator de har skickats från.  
 Gör skärmdumpar på det du kan. 

Hot via brev 
Hantera eventuella hotbrev med försiktighet och förvara dem skyddat så att polisen 
kan säkra eventuella spår och kan ta del av innehållet för att analysera det.  

I de fall du får flera försändelser från samma avsändare är det bra om du bevarar 
några oöppnade. Analyser kan exempelvis ske genom att studera innehållet i 
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texten och genom att säkra fingeravtryck. Även biologiska spår kan hittas på 
brevet.  

Kontakta även gruppledare samt Munkedals kommuns säkerhetssamordnare. 

Avvikande försändelser 
Post som du får hem eller till din arbetsplats kan innehålla obehagliga 
överraskningar. Du bör därför vara uppmärksam på icke beställda och avvikande 
försändelser och du bör be din familj agera på samma sätt eller de som eventuellt 
öppnar din post på din arbetsplats.  

Kontakta polisen, gruppledare samt Munkedals kommuns säkerhetssamordnare om 
du får ett paket som ser annorlunda ut och där du inte känner igen avsändaren. 
Försök inte öppna det för att se efter vad det är. 

Var uppmärksam på försändelser som har: 
 Ojämnt eller buckligt utseende. 
 Avvikande vikt, det vill säga ovanligt lätt eller tungt i förhållande till 

storleken. 
 Fettfläckar på kuvertet eller omslaget eftersom sprängämnen kan innehålla 

fett.  
 Underlig eller ovanlig lukt. 
 Adressetikett eller okänd handskriven adress. 
 Ovanlig påskrift eller förtryckta bokstäver med ”inskränkande” text, till 

exempel personligt, privat eller brådskande. 
 Avsändare och adress som tyder på önskad anonymitet. 
 Överdrivet antal frimärken. 
 Tecken på att kuvertet eller omslaget har varit öppnat och sedan 

återförslutits.  
 Oförklarliga metallband, trådar, folie eller liknande. 
 Ljud som försändelsen ger ifrån sig, till exempel surrande, tickande eller 

skvalpande.  
 Dykt upp oväntat och oförklarligt, till exempel via en specialleverans med 

bud eller till receptionen på din arbetsplats. 

Stalkning – att bli förföljd 
I samband med ditt politiska uppdrag eller samhällsengagemang finns en risk att 
du blir utsatt för någon som förföljer dig. 

När någon utsätts för förföljelse är det vanligt att innehållet i till exempel brev och 
telefonsamtal är hotfullt och aggressivt. Det kan även hända att en person blir 
förälskad i dig och att detta inte är ömsesidigt, men där den andre inte förstår eller 
accepterar detta. De upprepade kontakterna kommer då att bestå av inviter och 
uppvaktning av olika slag, såsom kärleksbrev eller blommor skickade hem eller till 
arbetsplatsen.  

Råd vid stalkning: 
 Var tydlig med att du inte vill ha någon kontakt med individen ifråga. 
 Svara inte på kommunikationsförsök. Varje kontakt innebär en risk för en 

positiv förstärkning för gärningspersonen och ökar risken för fortsatt 
oönskad förföljelse och då med ökad intensitet.  
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 Finns det stödfunktioner som tar emot din e-post eller inkommande samtal 
måste ett resonemang föras också med de funktionerna om hur ni hanterar 
hot.  

 Gör en polisanmälan. Varje gång. 
 Anmäl till gruppledare samt Munkedals kommuns säkerhetssamordnare. 

Gärningspersonen kan komma att försöka ta sig in på arbetsplatsen. 
 Samla och dokumentera kontakt eller kontaktförsök. Spara all information 

som styrker hot och trakasserier.  
 Samarbeta med polis och andra professionella för att få råd kring hur du bör 

agera. 

Rättshaverister 
De flesta som arbetar inom offentlig sektor har någon gång varit i kontakt med en 
rättshaverist och vet att det kan vara svårt att bemöta dessa människor på ett sätt 
som tillfredsställer deras behov.  

Några råd om du blir utsatt för en rättshaverist: 
 Ha alltid en hög servicenivå, men till en viss gräns i dessa fall.  
 Vid kontakt – försök behålla lugnet, höj inte rösten, dras inte med i 

diskussionen och argumentera inte emot.  
 Var saklig och hänvisa till vad du kan göra enligt lagstiftning och rutiner.  
 Visa empati och tydlighet. ”Jag hör vad du säger och förstår hur du ser på 

saken. Men detta är vad jag kan göra”. Svara på det som efterfrågas, inte 
mer.  

 Hänvisa till annan om ärendet inte rör ditt område.  
 Förstå att det inte går att ändra personens åsikter. Ifrågasätt inte 

vanföreställningar.  
 Undvik att svara på upprörda mejl med en gång. Då kan avsändaren hinna 

lugna sig tills svaret kommer och det hela avdramatiseras.  
 Vid långvarig eller komplicerad kontakt, prova med en annan handläggare 

eller kollega.  
 En rättshaverist vill ofta avsluta samtalet med ett medskick som är 

nedlåtande och kritiserande. Låt personen i fråga få sista ordet, kommentera 
inte ytterligare.  

 Avsluta eller avbryt samtal som blir alltför kränkande, hotfulla eller 
meningslösa. Det finns gränser.  

 Om du blir utsatt för en rättshaverist eller annan förföljelse kan det resultera 
i omständigheter där du tillfälligt kan behöva få alternativa uppdrag eller 
arbetsuppgifter. Känner du ett behov av det ska du tillsammans med 
gruppledare och Munkedals kommuns säkerhetssamordnare kontakta 
polisen för att diskutera eventuella lösningar på problemet.  

 Se till att ha en handlingsplan för hur ni ska hantera en rättshaverist så att 
alla vet vad de ska göra och vad de inte ska göra. 

Terrorangrepp och andra attentat 
Under senare år har attentat i form av politiskt eller religiöst våld i västvärlden 
ökat. Sannolikheten att drabbas är liten, men det är ändå viktigt att känna till hur 
du bör agera om ett terrorangrepp eller motsvarande våldsbrott skulle inträffa. 

Ett sätt att vara mentalt förberedd är att föreställa sig olika scenarier och 
situationer, och hur du skulle agera i dessa. Den mentala förberedelsen kan vara 
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avgörande eftersom den tid det tar att förstå vad som händer kan vara vital för om 
du tar dig ur situationen eller inte.  

Om du rör dig i offentliga eller andra publika miljöer där ett dåd kan ske, bör du 
vara uppmärksam på nödutgångarna. Ett annat råd är att inte avfärda oljud som 
om de vore smällare. När oväntade händelser inträffar är det många som först ser 
hur andra reagerar innan de själva gör något. Var inte den personen. Ta initiativ 
och agera.  

Metoden som i en kort version beskrivs här nedan är vedertagen och kallas Run, 
Hide and Fight-konceptet och är utvecklad av experter i USA.  

Fem steg vid terrorattentat: 
1. Utrym och fly 

Om det skulle ske ett angrepp i form av brand eller hot om brand, bör du 
omedelbart utrymma lokalen. Det är oftast det säkraste alternativet för dem som 
befinner sig i nära anslutning till entrén. 

2. Göm och blockera 

Om man bedömer att en gärningsperson upptäcker de flyende personerna, är det 
bättre för de flyende att ta skydd. Ta tillflykt till en konferenslokal, skolsal eller ett 
annat rum som går att låsa eller blockera. Försök att vara tyst. Lås och släck ljuset, 
samt undvik fönster och dörrar tills faran är över. 

3. Stanna kvar 

Låt dig inte frestas att lämna ett säkert område för att se vad som händer på 
angreppssidan. Gå inte tillbaka om du inte förvissat dig om att polisen har gjort 
platsen säker. Var alltid beredd på en ny attack och följ de råd som polis och 
räddningstjänst ger. 

4. Attackera 

Var beredd på att en eventuell gärningsperson kan upptäcka dig, även om du gömt 
dig. Var beredd att slåss för ditt liv. Är ni flera, gör upp en plan. Du får bara en 
chans, agera kraftfullt och med fokus på att rädda ditt liv. 

5. Larma 

Om du har möjlighet att kontakta polis via 112 ska du naturligtvis göra det. I en 
allvarlig situation med stor förödelse blir ofta telefonnätet överbelastat och det kan 
då vara svårt att komma fram. Många vill givetvis få kontakt med sina anhöriga.  

Om nätet är överbelastat kan du istället använda datatrafik, det vill säga koppla 
upp din mobil mot ett trådlöst nätverk – då finns ofta en mängd alternativ att tillgå.  

Läs mer på polisens webbplats www.polisen.se. Där får du generella råd om hur du 
ska agera vid ett terrorattentat eller motsvarande våldsbrott. Vid större 
samhällshotande händelse se alltid www.krisinformation.se.  
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Polisanmäl alla hat-, hot- eller våldssituationer 
Om du trots förebyggande åtgärder för din säkerhet blir utsatt för hat-, hot- eller 
våldssituationer finns det flera saker du ska göra.  

Till att börja med är det viktigt att du polisanmäler alla hat-, hot- eller 
våldssituationer. Det är en markering att du inte accepterar det du blivit utsatt för. 
I och med en anmälan kan också polisens brottsoffer- och personsäkerhetsarbete 
inledas. En anmälan underlättar också polisens underrättelsearbete. Även i de fall 
där en anmälan inte kan knytas till en gärningsperson, så kan anmälan vara en 
viktig pusselbit för att analysera liknande brott och tillvägagångssätt.  

Om du misstänker att det finns en koppling till ditt politiska engagemang bör du 
informera om detta när du gör en polisanmälan samt informera gruppledare samt 
Munkedals kommuns säkerhetssamordnare. Polisen kan under vissa förutsättningar 
åtkomstskydda din anmälan för att öka sekretessen kring den och på så sätt 
avgränsa vilka som kan läsa anmälan. Ofta kan då även anmälningsupptagaren 
redovisa så lite som möjligt i anmälan och istället välja att skriva en mer utförlig 
bilaga.  

I samband med polisanmälan får du information om lämpligt brottsofferstöd och 
vad du själv kan göra för att skydda dig och dina närmaste. Om du har en hotbild 
mot dig gör polisen en skyddsplan och planerar eventuella skyddsåtgärder i dialog 
med dig, gruppledare samt Munkedals kommuns säkerhetssamordnare. 

Incidentrapportera alla hat-, hot- eller 
våldssituationer 
När en incident gällande hat, hot eller våld har ägt rum ska det skrivas i en 
incidentrapport. Syftet med incidentrapporten är att skapa underlag för 
förbättringsåtgärder  

”Incidentrapport för förtroendevalda” finns som ett särskilt dokument som ska 
användas. ”Incidentrapport för förtroendevalda” ska mejlas eller lämnas över till 
Munkedals kommuns säkerhetssamordnare. 

Skydd och stöd till utsatta 
Polismyndigheten har brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och kan erbjuda 
åtgärder för hotade som behöver skydd.  

Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd man 
beslutar att vidta i det enskilda fallet. Exempel på detta är rådgivning, bevakning 
och olika tekniska hjälpmedel. 

Munkedals kommun kan, då behov finns, tillhandahålla förstärkt skydd med 
personlarm och bevakningsåtgärder.  

I övrigt hänvisas till ordinarie instanser som till exempel vårdcentraler, psykiskt 
stöd via sjukvården eller samtalsstöd genom brottsofferjouren. 
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Revidering  
Riktlinjerna ska granskas och vid behov revideras i slutet av varje mandatperiod. 
Munkedals kommuns säkerhetssamordnare ansvarar för att detta genomförs. 
Tillhörande dokument (bilagorna) kan vid behov omarbetas fortlöpande. 
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Bilaga 1 

Incidentrapport för förtroendevalda 
(Incidentrapporten ska mailas till Munkedals kommuns säkerhetssamordnare 
joakim.hagetoft@munkedal.se eller lämnas över som fysisk handling.)  

Datum och klockslag för 
händelsen: 

 

      

Vem rapporterar incidenten?  
(Namn, funktion, relation till den 
utsatte) 

 

      

 

Vem utsattes: 
(Namn, vilken nämnd/styrelse) 

 

      

Vad utsattes personen för? Var?  
(Beskriv detaljrikt händelsen. 
Trakasserier, hot, skadegörelse, våld, 
korruption? Via brev, telefonsamtal, 
sms/mms, personligt framfört) 

 

      

Vem/vilka utsatte den 
förtroendevalde? 

(Känd/okänd förövare? En eller flera 
personer? Kön, ungefärlig ålder? 
Dialekt? Antas förövaren tillhöra en 
grupp/falang?)  

 

      

Finns någon känd utlösande 
faktor? 

(T ex särskild politisk fråga, ett 
beslut, annat?) 

 

      

Beslut om eventuella åtgärder? 

(Ex. polisanmälan, skyddsåtgärder för 
den utsatte) 
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Har incidenten polisanmälts? 

(Ja/Nej?) 

 

      

 

 

Har den utsatte fått stöd/hjälp? 

(Ja/Nej?) 

 

Beskrivning stöd/hjälp andra 
åtgärder 

 

      

 

 

      

Har anhöriga informerats? 

(Ja/Nej?) 

 

Vem/vilka? 

 

      

 

 

      

Har gruppledare informerats om 
incidenten? 

(Ja/Nej?) 

 

Har eventuella berörda 
verksamheter informerats? 

(Ja/Nej?) 

 

Vem/vilka? 
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Bilaga 2 

Rutin vid hot mot offentliga sammanträden 
Den 1 juli 2010 infördes lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga 
sammanträden i kommuner och landsting. Enligt lagen får kommuner och landsting 
anordna säkerhetskontroll vid sina offentliga sammanträden om det finns anledning 
att misstänka brott som medför fara för någons liv, hälsa, frihet eller omfattande 
skadegörelse på egendom i samband med sammanträdet.  

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande 
Det är fullmäktiges och kommunstyrelsens ordförandes roll att ansvara för 
ordningen under sammanträdet. Ordföranden har rätt att visa ut den som 
uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Ordförande får inte utvisa 
någon utan att först ha gett en tillsägelse.  

Bestämmelse om ordförandes rätt att utvisa störande personer gäller såväl åhörare 
som ledamöter och ersättare. Om det under sammanträdet uppstår oordning så att 
sammanträdet inte på ett meningsfullt sätt kan fortsätta så får ordföranden 
bestämma att sammanträdet ska ajourneras eller som en sista väg upplösas.  

Nämndernas ordförande  
Till skillnad från fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är huvudregeln 
för nämnder att sammanträden hålls inom stängda dörrar. En nämnd får däremot 
besluta att dess sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige medgett det och 
ärendet som behandlas vid sammanträdet inte avser myndighetsutövning eller 
innehåller sekretessbelagda uppgifter.  

Om en nämnd håller offentliga sammanträden så gäller i fråga om ordning vid 
sammanträdet samma regler som för fullmäktige.  

Beslut om säkerhetskontroll  
Beslut om säkerhetskontroll fattas av den som är eller ska vara ordförande vid 
sammanträdet. Enligt lagen ska samråd med Polisen och hotbildsbedömning göras 
innan ordföranden beslutar om säkerhetskontroll.  

Genomförande av säkerhetskontroll  
Det är Polisen som beslutar om säkerhetskontrollen ska genomföras av närvarande 
polis eller om den kan utföras av ordningsvakt. I det fall en säkerhetskontroll 
genomförs får den omfatta identitetsundersökning av besökande personer till 
sammanträdet.  

Vid säkerhetskontrollen eftersöks vapen och andra föremål i väskor, paket och 
dylikt som kan vara ägnade att komma till användning vid brott. Besökare som inte 
underkastar sig beslutad säkerhetskontroll får vägras tillträde till sammanträdet och 
avvisas eller avlägsnas från dessa lokaler.  

Checklista offentliga sammanträden 

Riskfaktorer 
 Kan mötet dra till sig ett intresse från grupper eller individer som utgör en 

särskild risk för hat, hot eller våld eller som på annat sätt kan vara ute efter 
att störa mötet? (Behandlas några kontroversiella ämnen eller är platsen 
särskilt utsatt?) 
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 Finns det risk för överförda hotbilder? (Medverkar personer eller grupper 
som har en hotbild riktad mot sig?) 

 Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka situationen? 
(Demonstrationer, möten med mera.) 

 Vilken bedömning gör arrangören/ordföranden av hotbilden utifrån 
stämningsläge? Medierapportering, antal deltagare och eventuell övrig 
information? 

Före mötet (planering): 
 Bedöm i god tid vilken information ni ska gå ut med inför mötet. Exempelvis 

vilka uppgifter kring mötet som ni kommunicerar i sociala medier. Var 
noggrann med vilka som informeras om detaljerna i programmet. 

 Vid möten utan utpekad ordförande ska en ansvarig för ordningen och 
säkerheten på mötet alltid pekas ut och vara känd bland deltagarna. 

 Undvik ensamarbete, se till att det finns medhjälpare/kollega på plats. Prata 
ihop er innan mötet om hur ni hanterar uppkomna situationer och vem som 
gör vad.  

 Se till att lokal polis är underrättad om situationen. Informera exempelvis 
om eventuella kontroversiella budskap som kan påverka hotbilden. 
Samordna med Munkedals kommuns säkerhetssamordnare som kan 
ombesörja bevakningsåtgärder från vaktbolag. 

 Ordna med en smidig väg till och från talarstol. Inga åskådare bakom 
ryggen eller fysiska hinder i utrymme mellan talare och publik. Gör en 
planering för avspärrning. Säkerhetsavståndet till talaren kan markeras 
genom exempelvis rep, band eller blommor.  

 Tänk på placering av entréer och av vakter eller funktionärer utifrån 
säkerhetssynpunkt. Tänk även på var ni placerar eventuella journalister.  

 Se över möjligheten att larma. Ladda mobiltelefoner, bestäm vem som 
larmar, till vilka nummer och se över möjligheten till snabb hjälp.  

 Förbered för att tidigt kunna hantera incidenter och spontana störningar som 
kan uppstå under evenemanget. Tänk på att inte provocera störande eller 
hotfulla personer. Förbered åtgärder och rollfördelning på plats för en 
eventuellt hotfull situation. 

 Transport till och från mötesplatsen bör ses över. Parkera bilen lämpligt för 
att underlätta en snabb och smidig ankomst och avfärd, ordna eventuellt 
sällskap till och från mötet. 

Eter mötet (följa upp och förbättra) 
 Om polis är underrättad, kontakta dem och berätta att aktiviteten är 

avslutad. 
 Om något hänt, se till att drabbad inte lämnas ensam. Prata igenom 

händelsen och utifrån situationen kontaktas lämpliga parter. 
 Utvärdera – Vad gick bra och vad kan göras bättre? 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-30 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 124    Dnr: KS 2018-527 
 
Inrättande av medborgarråd i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning  
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som 
ska representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att 
höja delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter 
utses av handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller 
övergripande frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället 
inrätta ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden 
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala 
tjänstemän adjungeras efter behov. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-04-19. 
Översyn av medborgarråden, daterad 2018-04-19. Arbetsordning för 
medborgarrådet, daterad 2018-04-19. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 

Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
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Sida 

30(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-30 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 124 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 

funktion ska ske senast 2021-03-31. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Matheus Enholm (SD): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 

Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 

funktion ska ske senast 2021-03-31. 
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  2018-04-19 Dnr: KS 2017-527
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Inrättande av Medborgarråd i Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals kommun från 
och med 2019-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för Medborgarrådet att 
gälla från och med 2019-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för handikappfrågor samt 
Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets funktion ska ske 
senast 2021-03-31. 

Sammanfattning 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som ska 
representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att höja 
delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala pensionärsrådet 
där representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen och 
Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter utses av 
handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller övergripande 
frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället inrätta 
ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där kommundirektör 
och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden sammankallas för särskilda 
ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala tjänstemän adjungeras efter 
behov. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Arvodeskostnaderna kan komma att påverkas. På vilket sätt är dock oklart då 
kommunens arvodesbestämmelser ska ses över inför 2019. 
Totala arvodeskostnaderna för KPR och KRF var för 2016 77 472 kr och för 2017 
71 142 kr. 

Folkhälsa 
Ökad delaktighet och påverkansmöjlighet. 

Barnkonventionen 
För att leva upp till detta steg i planen måste sammanhang skapas där barn och 
unga har en plats, där de blir lyssnade på och där deras åsikter också värderas. Ett 
forum där barn och unga har möjlighet att tycka till om kommande beslut och där de 
görs delaktiga i den demokratiska processen och därmed också samhällsutvecklingen 
är viktigt och grundläggande för att tillgodose deras rättigheter. Ett medborgarråd 
där barn och unga inkluderas utgör därför en viktig grund för att leva upp till 
målsättningen i kommunens handlingsplan såväl som för genomförande av 
Barnkonventionens intentioner generellt. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga sektorchefer 
Kommunchef 
Pensionärsorganisationerna 
Intresseorganisationer under HSO  
Styrelsen för Munkedals Förening för Unga (MFFU) 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Inledning 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som ska 
representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att höja 
delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
Bakgrund 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) där representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen och 
Kommunala rådet för funktionhindersfrågor (KRF) där representanter utses av 
intresseorganisationer under handikappförbunden. 
 
Enligt arbetsordningarna är syftet med råden är att ha ett organ för samråd och 
ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för organisationerna 
och kommunen i frågor som rör brukarna. Råden ska vara referensorgan i frågor 
som rör funktionsnedsatta och/eller pensionärer. 
 
KPR består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Sex av ledamöterna väljs 
av pensionärsorganisationerna och ordförande samt ytterligare en representant 
väljs av kommunstyrelsen. 
KRF består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Sex av ledamöterna väljs 
av brukarorganisationerna och ordförande samt ytterligare en representant väljs av 
kommunstyrelsen. 
 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller övergripande 
frågor. 
 
Syfte 
 
Översynen ska belysa storlek och sammansättning av råden, vem som utser 
representanter i rådet och vem som ska representera kommunen i råden samt 
rådens arbetsordningar med syfte att höja delaktighet och påverkansmöjlighet för 
råden. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 samarbetat med många 
kommuner och landsting för att utveckla system och metoder för att skapa 
delaktighet för medborgarna. 
 
I Munkedals kommun har man bland annat inrättat en fullmäktigeberedning, 
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former för 
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som 
rör kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen ska också ge 
förutsättningar för att tillvarata kompetens och kunskap i kommunen. Beredningen 
ansvarar även för att föra ut frågor som fullmäktige beslutar för medborgardialog 
och förankring. 
 
Kommunfullmäktige antog 2017-11-23 § 94 Handlingsplan för Barnkonventionen. 
Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.  
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn och unga rätt att uttrycka sin mening 
och höras i alla frågor som rör dem. 
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Ett steg för att kunna implementera Barnkonventionens intentioner i den 
kommunala beslutsprocessen är att skapa en struktur där barn och unga kan 
uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem. 
 
Metod 
 
Enkätundersökning 
En enkätundersökning i syfte att inhämta rådsmedlemmarnas synpunkter har 
gjorts. Enkäten skickades ut i december med önskan om svar senast den 31 
december. Frågorna som ställdes var utformade med rådens arbetsordning som 
underlag och de var: 
 

1. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har 
möjlighet till delaktighet och inflytande? 

2. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har tillgång 
till ett forum för samråd, information och kommunikation? 

3. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har 
möjlighet att ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion? 

4. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har 
möjlighet att ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter som 
rör organisationens medlemmar? 

5. Hur upplever du som medlem av rådet att återkopplingen från förvaltningen 
är? 

 
Även representanter från förvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig via en 
enkät med liknande frågeställningar. 
 
Remiss 
En remiss har ställts till KPR och KRF där råden bereddes möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. 
 
Samråd 
Samråd har skett med representanter från styrelsen för Munkedals Förening för 
Ungdomar (MFFU) den 22 februari.  
 
Information 
Information på KPR/KRF sammanträde 24 april. 
 
Resultat 
 
Enkätundersökning 
För KRF var svarsfrekvensen på 55 % (5 svar av 9 utskickade enkäter) och för KPR 
var svarsfrekvensen på 60 % (6 svar av 10 utskickade enkäter). 
Det är svårt att dra någon slutsats av svaren då de på vissa av frågorna var en 
ganska spridd uppfattning. Dock kunde man på vissa frågor se tydliga tendenser åt 
ett håll. 
 
Resultat KRF: 

1. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har möjlighet 
till delaktighet och inflytande? 
Svar: 4 av 5 svarade att man tycker att man har bra möjlighet till 
delaktighet och inflytande. 
 

2. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har tillgång 
till ett forum för samråd, information och kommunikation? 
Svar: Alla 5 svarade att man upplever tillgången till ett forum för samråd, 
information och kommunikation som bra eller mycket bra.  
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3. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har möjlighet 
att ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion? 
Svar: 3 av 5 svarade att man tycker att möjligheten att ta upp frågor av 
övergripande karaktär är bra eller mycket bra. Dock svarade 2 att man 
upplever att möjligheten är liten. 
 

4. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har möjlighet 
att ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter som rör 
funktionsnedsatta? 
Svar: 3 av 5 tycker att möjligheten att ta initiativ och arbeta för 
förändringar är mycket bra. De andra 2 tycker att möjligheten är liten. 
 

5. Hur upplever du som medlem av KRF att återkopplingen från förvaltningen 
är? 
Svar: 3 av 5 svarade att återkopplingen är bra eller mycket bra. Dock 
svarade 2 att återkopplingen är ganska dålig. 

 
 
Resultat KPR: 

1. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har möjlighet till delaktighet och inflytande? 
Svar: 3 av 6 svarade att man tycker att man har bra möjlighet till 
delaktighet och inflytande och de andra 3 svarade att möjligheten upplevs 
som liten. 
 

2. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har tillgång till ett forum för samråd, information och kommunikation? 
Svar: 4 av 6 svarade att man upplever tillgången till ett forum för samråd, 
information och kommunikation som bra. 2 svarade att de upplever 
tillgången till ett forum för samråd, information och kommunikation som 
liten. 
 

3. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har möjlighet att ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion? 
Svar: 3 av 6 svarade att man tycker att möjligheten att ta upp frågor av 
övergripande karaktär är bra. 3 svarade att man upplever att möjligheten är 
liten. 
 

4. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har möjlighet att ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter 
som rör pensionärer? 
Svar: 5 av 6 tycker att möjligheten att ta initiativ och arbeta för 
förändringar är liten. 1 svarade att man upplever möjligheten som bra. 
 

5. Hur upplever du som medlem av pensionärsrådet att återkopplingen från 
förvaltningen är? 
Svar: 5 av 6 svarade att man upplever återkopplingen som ganska dålig. 1 
svarade att återkopplingen upplevs som bra. 
 

Efter en sammanställning av svaren från båda råden kan man utläsa att de flesta 
upplever möjligheten till delaktighet och inflytande samt att tillgången till ett forum 
för samråd, information och kommunikation som bra. 
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Hur man upplever att möjligheten att ta upp frågor av övergripande karaktär är 
mer spritt. Lite mindre än hälften upplever möjligheten som liten och lite mer än 
hälften upplever möjligheten som bra. 
 
Det är dock ganska tydligt att man upplever möjligheterna att ta initiativ och arbeta 
för förändringar som liten, då totalt har 7 av 11 svarat så. 
 
Återkopplingen från förvaltningen upplevs som ganska dålig (totalt 7 av 11). 
 
Enkäten gav också möjlighet att lämna kommentarer, vilka redovisas här: 
 
”Svårt att få svar på frågor då tjänstemän uteblir – upplevs som nonchalant”. 

”Tar för lång tid att få igång datorer mm. Sånt borde vara färdigt innan”. 

”Råden är en viktig kanal mellan föreningarna i kommunen och de olika 
företrädarna inom kommunens förvaltningar”. 

”Råden är en mycket viktig del i samarbetet mellan föreningarna och kommunen. 
Föreningen är en viktig länk och fungerar mycket bra”. 

”Det är positivt är att råden vet vilka frågor som tas upp i det andra rådet då 
personerna kan ha samma problem som gäller både KPR och KRF. Inga vattentäta 
skott”. 

”Rådet är ett viktigt organ för föreningarna att föra fram åsikter samt för 
information och arbete för pågående och kommande verksamhet”. 

Resultat förvaltningen: 
Förvaltningens uppfattning av rådens påverkansmöjligheter, delaktighet och 
inflytande är att den inte är så stor. Rådens möjligheter att ta initiativ för att arbeta 
mot förbättringar uppfattas som liten. Ingen använder sig av råden för samråd 
innan beslut ska tas som rör målgruppen. 
Anledningarna som anges till varför är att råden upplevs som negativa, att råden 
har svårt att lyfta sig från detaljnivån, att den långtgående delegationen från 
kommunstyrelsen gör att det inte legat i förvaltningens syfte att söka stöd för 
annan uppfattning. 
 
Råden uppfattas inte som en instans dit man vänder sig för att få synpunkter i 
övergripande och strategiska frågor. 
 
Remiss 
KPR ställde sig 2018-02-20 § 7 bakom svar inlämnat av SPF Munkedal. 
 
De synpunkter som framhålls av KPR är: 
Att ersätta KPR och KRF med ett Medborgarråd kommer att omöjliggöra dialogen 
mellan kommunen och föreningarna. De framhåller att då andelen äldre i samhället 
kraftigt kommer att öka under de kommande åren blir de frågor som berör 
pensionärer och funktionshindrade en allt större del av kommunens vardag. 
De skriver i sitt svar att ungdomsrepresentanter förmodligen har ett begränsat 
intresse för att avsätta tid för dialog med kommunen om en bra färdtjänst, 
rabatterade busstransporter för pensionärer eller utökade trygghetsboenden. 
KPR har svårt att se hur två fasta dialog- och informationssammanträden per år ska 
kunna avhandla väsentliga frågor för alla representerade organisationer. 
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De föreslår att: 
- KPR och KRF ska behållas i huvudsak oförändrade. 
- Att råden ska vara fortsatt kopplade till kommunstyrelsen för att på så vis få 

allomfattande information och tidigt kunna lämna synpunkter. 
- Kunskap om berörda medborgargrupperingars situation ska ges genom 

respektive råd. Detta för att tillvarata pensionärers och funktionshindrades 
erfarenheter och kompetens. 

- En verksamhetsplan ska tas fram varje år 
- Rådens synpunkter ska inhämtas i övergripande utredningar som berör 

pensionärer och funktionshindrades situation. Det ska dokumenteras och 
beslutsunderlag ska biläggas. 

- Råden ska vara remissinstans i frågor som särskilt berör pensionärer och 
funktionshindrade. 

- Ett medborgarråd skapas för övergripande frågor. Medlemmarna ska utses 
genom ett slumpmässigt urval ur den population som bor i kommunen. 
Urvalet bör bestå av totalt 40-50 personer i åldrarna 15-75 år. 

 
KPR föreslår att förslaget att upplösa de nuvarande råden och ersätta dessa med 
ett Medborgarråd förkastas och att de förslag som lämnas från rådet inarbetas. 
 
KRF lämnade 2018-02-20 § 5 följande synpunkter: 
 

- Det är viktigt att bibehålla möjligheten till delaktighet och inflytande 
- Två möten per år är för lite, fyra möten per år önskas. 
- Viktigt att implementera barnkonventionen. 
- Mer information önskas. 

 
I övrigt hade KRF följande frågeställningar: 
 

- Hur många kommer medborgarrådet bestå av? 
- Hel- eller halvdagsmöten? 
- Vad menas med ytterligare möten vid behov? Vem kallar i så fall? 
- Hur ska beredningarna se ut? 
- Finns det risk att äldrefrågorna försvinner om unga inkluderas? 
- Finns det risk att gruppen blir för stor så man inte kan göra sin röst hörd? 
- Hur många från varje organisation ska utses? 

 
Samråd 
Efter samråd med Munkedals Förening för Unga framkom att ungdomarna ser 
väldigt positivt på att få en möjlighet att vara med och påverka. Representanterna 
ser positivt på ett Medborgarråd där man har möjlighet att få höra hur andra tänker 
och ser fram emot att diskutera och föra dialog om ärenden utifrån flera olika 
människors perspektiv. 
 
Information 
Frågeställningar som framfördes av KRF i remissförfarandet besvarades på 
ordinarie sammanträde 24 april. 
 
Slutsats 
 
Det är viktigt att bibehålla möjligheten till delaktighet och inflytande samt att 
tillgången till ett forum för samråd, information och kommunikation.  
Det är också viktigt att öka möjligheterna att ta initiativ och arbeta för förändringar 
för medborgarna.  
 
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former för 
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som 
rör kommunens verksamhet och utveckling, kan få tillgång till en direkt och nära 
samhällsdialog. Medborgardialogen ska också ge förutsättningar för att tillvarata 

211



 
Sida 7 av 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 

kompetens och kunskap i kommunen. Beredningen ansvarar även för att föra ut 
frågor som fullmäktige beslutar för medborgardialog och förankring. 
 
Barnkonventionen och barns och ungas rättigheter är viktiga och aktuella frågor 
både lokalt och nationellt. Barnkonventionen föreslås bli lag i Sverige från 2020 och 
Munkedals kommun har tagit fram en handlingsplan för hur arbetet med barns och 
ungas rättigheter ska implementeras och utvecklas. Barnkonventionen innehåller 
mänskliga rättigheter för barn och anger bland annat att alla barn är lika mycket 
värda, att barns bästa ska komma i främsta rummet och att barn har rätt att 
uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.  
 
Enligt kommunens handlingsplan för implementering av Barnkonventionen ska 
kommunen skapa en struktur i beslutsprocessen där barn och unga får möjlighet 
att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. För att leva upp till detta steg i 
planen måste sammanhang skapas där barn och unga har en plats, där de blir 
lyssnade på och där deras åsikter också värderas. Ett forum där barn och unga har 
möjlighet att tycka till om kommande beslut och där de görs delaktiga i den 
demokratiska processen och därmed också samhällsutvecklingen är viktigt och 
grundläggande för att tillgodose deras rättigheter. Ett medborgarråd där barn och 
unga inkluderas utgör därför en viktig grund för att leva upp till målsättningen i 
kommunens handlingsplan såväl som för genomförande av Barnkonventionens 
intentioner generellt. 
 
Att dialogen mellan kommun och föreningar skulle omöjliggöras genom inrättande 
av ett Medborgarråd är ett antagande som saknar belägg. Att äldrefrågor utgör en 
stor del av kommunens uppdrag stämmer, men det är långt ifrån det enda som 
hanteras.  
Vid samrådet med ungdomsrepresentanterna ställdes en fråga om varför Munkedals 
kommun inte hade fri kollektivtrafik för äldre när så många andra kommuner i 
närområdet har det, vilket vittnar om en förmåga hos ungdomarna att inte bara se 
till sitt eget bästa utan till alla medborgares bästa. Denna förmåga finns 
förhoppningsvis hos samtliga representanter i ett medborgarråd.  
Att föra dialog om frågor utifrån olika perspektiv kan ge möjlighet för utveckling. 
 
Att det för varje nytt år fastställs två sammanträdesdagar för Medborgarrådet är av 
vikt för att kunna hantera budgetprocessens tidsplan.  
Att råden ska sammankallas vid behov behövs då ärenden som hanteras av 
kommunen under ett år, där medborgardialog behöver föras, inte följer ett fast 
sammanträdesschema. Medborgarrådet kan därför behöva sammankallas vid 
behov. 
 
KRF framförde vikten av att bibehålla möjligheten till delaktighet och inflytande 
samt att det är viktigt att barnkonventionen implementeras, vilket är synpunkter 
som förvaltningen delar.  
 
Att förvaltningen inte ser ett behov av eller har en vilja att vända sig till de 
befintliga råden är allvarligt ur ett demokratiskt perspektiv. För att kunna få till 
stånd en god medborgardialog krävs att både medborgare, förtroendevalda och 
förvaltningen hittar en gemensam arena där övergripande och strategiska frågor 
kan diskuteras öppet. 
 
Att skapa forum där olika grupper möts för att få förståelse för varandras behov 
och intressen av det lokala samhällets utveckling är av vikt dels för att för att låta 
särintressen utifrån t. ex. ålder möta varandra och belysa olika perspektiv och dels 
för att ge förtroendevalda och tjänstepersoner en mer heltäckande bild av behov 
för att motverka att man lyssnar på endast få särintressen. 
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För att få igång ett fungerade Medborgarråd föreslås att starta upp i liten skala för 
att i ett senare skede eventuellt kunna utöka representantskapet från andra 
intresseorganisationer. 
En utvärdering av Medborgarrådet bör göras efter två år och beroende på resultatet 
kan vidare beslut tas om hur rådet kan och bör utvecklas eller förbättras. 
 
Förslag 

Förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige ska inrätta ett Medborgarråd i 
Munkedals kommun med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
 
Att kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala pensionärsrådet och 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Att kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för medborgarrådet. 
  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Utvärdering av Medborgarrådet ska ske senast 2021-03-31. 
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Rådets syfte 
1 § Rådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information och 
kommunikation mellan representanter för funktionsnedsattas brukarorganisationer, 
pensionärsorganisationer, ungdomsföreningar och kommunen i frågor som har 
aktualitet och betydelse för medborgarna. 
 
Syftet med rådet är dialog, delaktighet och inflytande för medborgare. 

Uppgifter och verksamhet 
2 § Rådet skall vara ett forum för samråd, information och kommunikation om 
kommunens verksamheter och förändringar som har aktualitet och betydelse. 

Rådets representanter från kommunen och företrädarna för organisationerna skall i 
rådet kunna: 

 föra dialog i frågor av övergripande karaktär, 
 ta initiativ och lämna synpunkter för förbättringar i kommunens 

verksamheter 

Organisation 
3 § Medborgarrådet ligger direkt under kommunfullmäktige och är kopplade till 
beredningen för samhällsdialog. 

Sammansättning 
4 § Rådet skall bestå av 15 representanter. SPF utser 2 representanter och PRO 
utser 2 representanter. Intresseorganisationerna inom HSO utser 4 representanter. 
MFFU utser 4 representanter. Kommunen representeras av kommunfullmäktiges 
presidium. Representanterna från intresseorganisationerna väljs för 1 år i taget. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande är också ordförande för medborgarrådet. Rådet 
väljer inom sig vice ordförande. 
 
Arbetsformer 
5 § Rådet ska ha minst två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommunchef och förvaltningschefer ska delta. Vid behov kan råden sammankallas 
för särskilda ärenden som behöver behandlas då övriga kommunala tjänstemän 
adjungeras efter behov. 
 
Ordföranden leder rådets möten och ansvarar för kallelser och anteckningar. 
Sekreteraren skickar ut kallelsen och skriver anteckningar på uppdrag av 
ordförande. Kallelse utsänds senast sju dagar innan sammanträdet. 
 
Ordförande och vice ordförande utgör rådets beredningsgrupp som tillsammans 
med kommunchefen avgör vilka frågor som har betydelse och skall tas upp på 
dagordningen. Rådets representanter kan via ordföranden ta initiativ och lyfta 
ärenden till dagordningen. 
 
Anteckningar skall föras vid sammanträdena. Anteckningarna ska delges 
ledamöterna i rådet, kommunstyrelsen samt förvaltningscheferna. 
 
Ekonomi 
6 § Kommunfullmäktige ansvarar för budgetmedel för rådets verksamhet. 

Arvoden och ersättningar utbetalas i enlighet med beslutade arvodesbestämmelser. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 125     Dnr: KS 2018-148 
 
Renhållningstaxa för nytt insamlingssystem för hushållsavfall i 
Munkedals kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 §44 att ” återremittera ärendet för en 
komplettering av konsekvensbeskrivning av hur många som kan ta del av 
tjänsten”. Rambo har inventerat kommunens 4530 fastigheter och konstaterar 
att 90 % av dessa kan få 4-fackshämtning, för 5 % erbjuds 2-fackshämtning och 
för 5 % gemensamma kärl. 
 
För 16 % krävs åtgärder på väg etc eller att kärlen flyttas fram till ”farbar” väg 
för att 4-fackshämtning ska fungera. Det innebär att 75 % av kommunens 
fastigheter kan få 4-fackshämtning utan att vidta några åtgärder. Flertalet av 
dessa åtgärder behöver vidtagas även med ”dagens” system. 
 
Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör 
fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar och tidningar via 
Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av kommunfullmäktige 2017-02-08.  
Medföljande taxeskiss visade då en taxenivå för ett helårhushåll på en samlad 
renhållningsavgift på 3 200 kr inkl moms. Taxeskissen baserades på 2015 års 
kostnadsnivå och Indexförändring sedan dess är ca 6 %. Det motsvarar 3 400 kr 
för 2019. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, 
enligt denna föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Munkedals kommun 
från 2019-10-01. Fastighetsägarna kommer att under våren 2019 få information 
för val av insamlingssystem och abonnemang för sin fastighet.  
 
Rambo har under 2017 och i början av 2018 genomfört två 
upphandlingsomgångar av dels insamling av hushållsavfall med system 
Hemsortering i 4-fack och insamling av endast matavfall och restavfall. Båda 
upphandlingarna har avbrutits p.g.a. av bristande konkurrens och oacceptabla 
priser. 
 
Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna 
upphandlingen, gett Rambo i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för 
Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4-fack, där insamlingen sker i Rambo 
regi. Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, 
är framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i 
Lysekils kommun. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-15. Skrivelse 
med information från Rambo AB. Sektorchefen och kommundirektörens 
tjänsteskrivelse 2018-05-06. Kommunfullmäktige 2018-04-26, § 44. 
Kommunstyrelsen 2018-04-11 § 87. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-
27, § 74. Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-03-19.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 125 
 
Tjänsteskrivelse från Rambo AB, daterad 2018-03-19. Förslag till 
Renhållningstaxa för Munkedals kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för 
Munkedals kommun.   

 
 Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år 

justera taxan med Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, 
punkt 4.3. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att Renhållningstaxan gäller från och med 

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

 
 Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals 

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

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för 
Munkedals kommun.   

 
 Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år 

justera taxan med Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, 
punkt 4.3. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att Renhållningstaxan gäller från och med 

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

 
 Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals 

kommun som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-24 med 
justering/komplettering, 2012-02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23 
upphör att gälla i sin helhet när nytt insamlingssystem är infört i hela 
kommunen. 
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  2018-05-15 Dnr: KS 2018-148
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Renhållningstaxa för Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för Munkedals 
kommun.   
 
Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år justera taxan 
med Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, punkt 4.3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Renhållningstaxan gäller från och med 2019-01-01, 
med tillämpning av övergångsbestämmelser för nya abonnemangsformer och 
hämtningsintervall (25 – 26 §§; 43 §) enligt Avfallsföreskrifterna, för etappvis 
införande för ett nytt insamlingssystem, tills nytt insamlingssystem införts i hela 
kommunen samt 
 
Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals kommun 
som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-24 med justering/komplettering, 2012-
02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23 upphör att gälla i sin helhet när nytt 
insamlingssystem är infört i hela kommunen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 §44 att ” återremittera ärendet för en 
komplettering av konsekvensbeskrivning av hur många som kan ta del av tjänsten”. 
Rambo har inventerat kommunens 4530 fastigheter och konstaterar att 90 % av 
dessa kan få 4-fackshämtning, för 5 % erbjuds 2-fackshämtning och för 5 % 
gemensamma kärl. 
 
För 16 % krävs åtgärder på väg etc eller att kärlen flyttas fram till ”farbar” väg för 
att 4-fackshämtning ska fungera. Det innebär att 75 % av kommunens fastigheter 
kan få 4-fackshämtning utan att vidta några åtgärder. Flertalet av dessa åtgärder 
behöver vidtagas även med ”dagens” system. 
 
Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära 
insamling av matavfall, förpackningar och tidningar via Hemsortering i 4-fackskärl 
beslutades av kommunfullmäktige 2017-02-08.  Medföljande taxeskiss visade då en 
taxenivå för ett helårhushåll på en samlad renhållningsavgift på 3 200 kr inkl moms. 
Taxeskissen baserades på 2015 års kostnadsnivå och Indexförändring sedan dess är 
ca 6 %. Det motsvarar 3 400 kr för 2019. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, 
enligt denna föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Munkedals kommun från 
2019-10-01. Fastighetsägarna kommer att under våren 2019 få information för val 
av insamlingssystem och abonnemang för sin fastighet.  
 
Rambo har under 2017 och i början av 2018 genomfört två upphandlingsomgångar 
av dels insamling av hushållsavfall med system Hemsortering i 4-fack och insamling 
av endast matavfall och restavfall. Båda upphandlingarna har avbrutits p.g.a. av 
bristande konkurrens och oacceptabla priser. 
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Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna 
upphandlingen, gett Rambo i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för 
Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4-fack, där insamlingen sker i Rambo regi. 
Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, är 
framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i Lysekils 
kommun.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

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

Miljö 
Återvinningsgraden ökar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Rambo AB 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Sid 1 av 2 
 

 

 

Munkedals kommun  

Fastigheter med egna sop-abonnemang  (jan 2018) 

Befintligt system – 1 kärl 

Typ av fastighet/abonnemang Antal fastigheter Andel  i % av totalt antal 
 

Tätort 1984 44 % 
Glesbygd 2519 56 % 
Totalt Antal inom Munkedals 
kommun (exkl. uppehåll vid 
försäljning och obebott) 

 
4503 

 
100 % 

 

Nytt insamlingssystemsystem för hushållsavfall 
Framkomlighetsinventering (mars 2018)  

På uppdrag av Rambo har vår nuvarande entreprenör, SUEZ, som har kört sopbil under många år i 
kommunerna Munkedal, Sotenäs och Tanum, gjort en inventering av framkomlighet för hämtning av 
hushållsavfall. Vi ville ta till vara på deras långvariga erfarenhet och lokalkännedom. 
Kriterierna för inventeringen var framkomlig väg och vändmöjlighet för varje fastighet med 4-facksbil, 
mindre 2-facksbil och Gemensamma kärlskåp där ingen sopbil alls kommer fram.   
SUEZ redovisade inventeringen till Rambo i slutet av mars 2018. Inventeringen kommer att ligga till 
grund för de abonnemangsformer som kommer att erbjudas varje enskild fastighetsägare.  
Vi har sammanställt inventeringens resultat för Munkedals kommun i tabellen nedan: 

Typ av fastighet/abonnemang Antal fastigheter Andel  i % av totalt antal 
4-facksbil 4100 90 % 
2-facksbil 230 5 % 
Delsumma egna kärl 4330  
   
Gemensamma kärlskåp 200 5 % 
   
Totalt Antal fastigheter inom 
Munkedals kommun 

 
4530 

 
100 % 

   
Av det totala antalet fastigheter behöver nedanstående antal åtgärdas.  
I antalet ingår åtgärder för både 4-facksbil och 2-facksbil   
 
Kräver framflyttning av kärlen   

 
670 

 
16 % 

Diskussion med väghållare  
(bland annat 12 tons väg) 

 
90 

 
2 % 
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Sid 2 av 2 
 

 

 

Beskrivning av sopbil: 

Nedanstående visar att det är ingen större skillnad på framkomlighet mellan den 4-facksbil som vi 
avser att köra med och de ”vanliga” sopbilarna som tömmer soptunnorna idag. 4-facksbilen är ca 
1,30 meter längre vilket kompenseras med att den 3:e bakre hjulaxeln är svängbar för smidigare 
vändning och körning. 

 

4-facksbil – som Rambo avser att köra med  

Bilens längd: 8,66 meter 
Bilen bredd: 2,55 meter 
3 axlar som fördelar bilens totalvikt. 
Axelavstånd 3,5 meter mellan den främre axel och drivaxeln och därefter 1,35 meter till bakre axeln.  
Den bakre axeln är svängbar som underlättar vid vändning och körning i skarpa kurvor. 
Vägar belastas med ett fördelat axeltryck om ca 7,5 ton per vardera av de 3 axlarna. 

 

Vanlig sopbil som körs med idag 

Bilens längd: 7,35 meter 
Bilen bredd: 2,53 meter 
2 axlar som fördelar bilens totalvikt. 
Axelavstånd 3,3 meter mellan den främre axel och den bakre drivaxeln. 
Vägar belastas med ett fördelat axeltryck om ca 6,7 ton på den främre axeln och ca 11,5 ton på den 
bakre axeln. 

 

221



 

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

 
 

  
  2018-05-06 Dnr: KS 2018-148
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Renhållningstaxa för nytt insamlingssystem för 
hushållsavfall i Munkedals kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av hur många fastigheter som kan ta 
del av ”tjänsten”. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för Munkedals 
kommun.   

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

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

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 §44 att ” återremittera ärendet för en 
komplettering av konsekvensbeskrivning av hur många som kan ta del av tjänsten”. 
Rambo har inventerat kommunens 4530 fastigheter och konstaterar att 90 % av 
dessa kan få 4-fackshämtning, för 5 % erbjuds 2-fackshämtning och för 5 % 
gemensamma kärl. 
 
För 16 % krävs åtgärder på väg etc eller att kärlen flyttas fram till ”farbar” väg för 
att 4-fackshämtning ska fungera. Det innebär att 75 % av kommunens fastigheter 
kan få 4-fackshämtning utan att vidta några åtgärder. Flertalet av dessa åtgärder 
behöver vidtagas även med ”dagens” system. 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Rambo AB 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Munkedals kommun  

Fastigheter med egna sop-abonnemang  (jan 2018) 

Befintligt system – 1 kärl 

Typ av fastighet/abonnemang Antal fastigheter Andel  i % av totalt antal 
 

Tätort 1984 44 % 
Glesbygd 2519 56 % 
Totalt Antal inom Munkedals 
kommun (exkl. uppehåll vid 
försäljning och obebott) 

 
4503 

 
100 % 

 

Nytt insamlingssystemsystem för hushållsavfall 
Framkomlighetsinventering (mars 2018)  

På uppdrag av Rambo har vår nuvarande entreprenör, SUEZ, som har kört sopbil under många år i 
kommunerna Munkedal, Sotenäs och Tanum, gjort en inventering av framkomlighet för hämtning av 
hushållsavfall. Vi ville ta till vara på deras långvariga erfarenhet och lokalkännedom. 
Kriterierna för inventeringen var framkomlig väg och vändmöjlighet för varje fastighet med 4-facksbil, 
mindre 2-facksbil och Gemensamma kärlskåp där ingen sopbil alls kommer fram.   
SUEZ redovisade inventeringen till Rambo i slutet av mars 2018. Inventeringen kommer att ligga till 
grund för de abonnemangsformer som kommer att erbjudas varje enskild fastighetsägare.  
Vi har sammanställt inventeringens resultat för Munkedals kommun i tabellen nedan: 

Typ av fastighet/abonnemang Antal fastigheter Andel  i % av totalt antal 
4-facksbil 4100 90 % 
2-facksbil 230 5 % 
Delsumma egna kärl 4330  
   
Gemensamma kärlskåp 200 5 % 
   
Totalt Antal fastigheter inom 
Munkedals kommun 

 
4530 

 
100 % 

   
Av det totala antalet fastigheter behöver nedanstående antal åtgärdas.  
I antalet ingår åtgärder för både 4-facksbil och 2-facksbil   
 
Kräver framflyttning av kärlen   

 
670 

 
16 % 

Diskussion med väghållare  
(bland annat 12 tons väg) 

 
90 

 
2 % 
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Sid 2 av 2 
 

 

 

Beskrivning av sopbil: 

Nedanstående visar att det är ingen större skillnad på framkomlighet mellan den 4-facksbil som vi 
avser att köra med och de ”vanliga” sopbilarna som tömmer soptunnorna idag. 4-facksbilen är ca 
1,30 meter längre vilket kompenseras med att den 3:e bakre hjulaxeln är svängbar för smidigare 
vändning och körning. 

 

4-facksbil – som Rambo avser att köra med  

Bilens längd: 8,66 meter 
Bilen bredd: 2,55 meter 
3 axlar som fördelar bilens totalvikt. 
Axelavstånd 3,5 meter mellan den främre axel och drivaxeln och därefter 1,35 meter till bakre axeln.  
Den bakre axeln är svängbar som underlättar vid vändning och körning i skarpa kurvor. 
Vägar belastas med ett fördelat axeltryck om ca 7,5 ton per vardera av de 3 axlarna. 

 

Vanlig sopbil som körs med idag 

Bilens längd: 7,35 meter 
Bilen bredd: 2,53 meter 
2 axlar som fördelar bilens totalvikt. 
Axelavstånd 3,3 meter mellan den främre axel och den bakre drivaxeln. 
Vägar belastas med ett fördelat axeltryck om ca 6,7 ton på den främre axeln och ca 11,5 ton på den 
bakre axeln. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 44    Dnr: KS 2018-148 
 
Renhållningstaxa för nytt insamlingssystem för hushållsavfall i 
Munkedals kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör 
fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar och tidningar via 
Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av kommunfullmäktige 2017-02-08.  
Medföljande taxeskiss visade då en taxenivå för ett helårhushåll på en samlad 
renhållningsavgift på 3 200 kr inkl moms. Taxeskissen baserades på 2015 års 
kostnadsnivå och Indexförändring sedan dess är ca 6 %. Det motsvarar 3 400 kr 
för 2019. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, 
enligt denna föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Munkedals kommun 
från 2019-10-01. Fastighetsägarna kommer att under våren 2019 få information 
för val av insamlingssystem och abonnemang för sin fastighet.  
 
Rambo har under 2017 och i början av 2018 genomfört två 
upphandlingsomgångar av dels insamling av hushållsavfall med system 
Hemsortering i 4-fack och insamling av endast matavfall och restavfall. Båda 
upphandlingarna har avbrutits p.g.a. av bristande konkurrens och oacceptabla 
priser. 
 
Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna 
upphandlingen, gett Rambo i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för 
Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4-fack, där insamlingen sker i Rambo 
regi. Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, 
är framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i 
Lysekils kommun.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-19. Förslag till 
Renhållningstaxa för Munkedals kommun. Bilaga B, Munkedals kommun 
Jämförelse av de vanligast förekommande avgifterna mellan föreslagen 
renhållningsavgift 2019 och nuvarande avgifter 2018. Rambo AB:s Förslag till 
Renhållningstaxa för Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Munkedals 
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 74. Kommunstyrelsen 
2018-04-11, § 87. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för 

Munkedals kommun. 
 

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

Sida 

19(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-26 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 44 
 

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

 
 Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals 

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

 
Yrkande 
 
Jan Hognert (M): Återremiss för komplettering med en konsekvensbeskrivning 
av hur många som kan ta del av tjänsten. 
 
Åsa Karlsson (S), Said Lundin (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Karl-Anders 
Andersson (C) och Ove Göransson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Matheus Enholm (SD): Avslag. 
 
Ann-Sofie Alm (M), Karin Blomstrand (L): Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande. 
 
Ajournering 
 
Åsa Karlsson (S) begär ajournering vilken verkställs. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst: Återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 20 
Nej-röster: 12 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för en komplettering 

av konsekvensbeskrivning av hur många som kan ta del av tjänsten. 
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§ 44 – Renhållningstaxa för nytt insamlingssystem för hushållsavfall i 
Munkedals kommun 
 
Omröstningslista kommunfullmäktige 
 
Namn Omröstning 
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S)  X   
Håkan Bergqvist (S) X   
Jenny Jansson (S) Regina Johansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Yvonne Martinsson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) Barbro Gustavsson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) Leif Svensson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Christer Börjesson (SD)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M)  X  
Malin Corner (M)  XX  
Camilla Espenkrona (M)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
Christoffer Wallin (SD)    
Kasper Gustafsson (V) Iréne Barfoot Ekelund (V) X   
Ove Göransson (V) X   
Nina Andersson (KD)  X  
Inger Holgersson (KD)    
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

20 
 

12 
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  2018-03-19 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Renhållningstaxa för Munkedals kommun 

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

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

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

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

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

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

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

Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna 
upphandlingen, gett Rambo i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för 
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Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4-fack, där insamlingen sker i Rambo regi. 
Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, är 
framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i Lysekils 
kommun.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

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

Miljö 
Återvinningsgraden ökar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Rambo AB 

Mats Tillander 
 
 
 

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

Förslag	till	beslut	

Kommunfullmäktige föreslås besluta    

att anta föreslagen Renhållningstaxa för Munkedals kommun,  

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

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

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

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

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

nytt insamlingssystem införts i hela kommunen samt 

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

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

helhet när nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen. 

Ärendet	

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

kommunens försorg.  

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

främjas. 

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

och arbetsmiljöområdet. 

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret.  

Renhållningstaxan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

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

justering/komplettering, 2012‐02‐09, 2017‐03‐30 och 2017‐11‐23. 
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Lokal avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör fastighetsnära insamling av 

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

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

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

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

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

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

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

abonnemang för sin fastighet.  

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

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

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

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

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

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

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

Lysekils kommun.  

I samband med Avfallsföreskrifterna och Nytt insamlingssystem med möjlighet till fastighetsnära 

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

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

tilläggs/servicetjänster samt administrationsavgifter. 

Konstruktion för Nytt insamlingssystem. 

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

hämtningsavgift på sätt som rekommenderas av branschorganisationen Avfall Sverige.  

 Grundavgift utgör betalning för drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler 

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

utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av mer övergripande 

karaktär.  

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

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

hushållsavfallet. 

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

flerfamiljshus och verksamheter med hushållsliknande avfall. Hämtningsavgiften kan däremot variera 

utifrån valt abonnemang. 
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Då avfallsföreskrifterna innebär frivillig utsortering av matavfall är renhållningstaxan uppbyggd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

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

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

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

rådgivning vid fastighet. 

Arbetsmiljöverket och branschorganisationen Avfall Sverige skriver i sina rekommendationer att 

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

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

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

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

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

Tanums kommuners har infört detta i gällande renhållningstaxor. 

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

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

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

Lysekil	2018‐03‐19	

 

Lars Johansson      Anja Wallin 

VD        Affärsområdeschef Hushåll 

Bilagor	

A. Förslag till Renhållningstaxa för Munkedals kommun 

B. Jämförelse med de vanligast förekommande avgifterna mellan föreslagen renhållningsavgift 

2019 och nuvarande avgifter 2018.	
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Antagna av kommunfullmäktige 2018-XX-XX, §XX. 
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1. Hushållsavfall – Fast avfall 

 

 

  

Grundavgift 

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

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

Hämtningsavgift 

Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- och behandlingskostnader för hushållsavfall. 

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

Samlad renhållningsavgift  

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

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

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

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

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

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

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

(kr) 
Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter, kärl 1 
 
370 liter, kärl 2 

 
1 600 

 
1 800 

 
3 400 
 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

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

 
1 600 
 

 
1 800 
 

 
3 400 

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

Blandat mat- och 
restavfall 

 

190 liter ** 1 600 3 300 4 900 

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

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

1 600 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

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

 

1.2. Del i Gemensamt kärl – Helårsboende  

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

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 
1 600 

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

 
År 2019 - 3 000  

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 600 

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

 
År 2019 - 4 500 

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

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

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

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

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

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

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

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Hemsortering i  
4-fackskärl 

370 liter Kärl 1 
 
370 liter Kärl 2 
 

 
1 600 

 
1 400 

 
3 000 

Sorterat matavfall 
och restavfall  

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

 
1 600 
 

 
1 400 
 

 
3 000 
 

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

Blandat mat- och 
restavfall 

 

190 liter ** 1 600 2 900 4 500 

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

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut om 
undantag 

 
1 600 

 
Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

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

 

1.4. Del i Gemensamt kärl – Fritidsboende  

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

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 600 

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

 
År 2019 - 2 800 

Blandat mat- och 
restavfall 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 
1 600 

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

 
År 2019 - 4 300 

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

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

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

Abonnemangstyp  
 

Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat restavfall 
sorterat matavfall till 
hemkompost 

140 liters för 
restavfall 

 
1 600 

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

 
År 2019 - 2 900 

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

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållningsavgift  
(kr per år) 

Sorterat restavfall 
sorterat matavfall till 
hemkompost 

140 liters för 
restavfall 

 
1 600 

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

 
År 2019 - 2 750 
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1.6. Flerfamiljshus - Helårsboende  

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

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

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

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

Sorterat matavfall 
och restavfall 

140 liter för 
matavfall 
 

240 liter för 
restavfall 

 
 
800 
 

 
 
2 250 

 
 
4 500 

140 liter för 
matavfall 
 

370 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
 
2 500 

 
 
5 000 

190 liter för 
matavfall 
 

660 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
 
3 000 

 
 
6 000 

Blandat mat- och 
restavfall 

240 liter  800 3 000 6 000 

370 liter  800 3 250 6 500 

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

självkostnadspris. 

1.7. Flerfamiljshus - Fritidsboende  

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

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

Abonnemangstyp  Kärl* Grundavgift  
(kr per lägenhet 
och år) 

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

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

Sorterat matavfall 
och restavfall 

 

140 liter för 
matavfall 
 

240 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
  
(År 2019 – 1 750) 

 
 
(År 2019 – 3 500) 

140 liter för 
matavfall 
 

370 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
 
(År 2019 – 2 000) 

 
 
(År 2019 – 4 000) 

190 liter för 
matavfall 
 

660 liter för 
restavfall 

 
 
800 

 
 
(År 2019 – 2 500) 

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

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

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

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

självkostnadspris 

 

1.8. Verksamheter med avfall som är jämförligt med hushållsavfall  

Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

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

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

vid schemalagd hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 

året runt eller per säsong 

vid enstaka hämtning 
 

  
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

 
Matavfall 

Restavfall/Blandat 
avfall 

140 liters kärl 35 60 85 110 

190 liters kärl 45 80 95 130 

240 liters kärl - 95 - 145 

370 liters kärl - 120 - 170 

660 liters kärl 
 

- 180 - 230 

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

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

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

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

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

Tjänst Avgift (kr) 

Extra hämtning av hushållsavfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

80  per tillfälle 

Extra hämtning av hushållsavfall utanför 
ordinarie hämtningstur* 

515 per tillfälle 

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

1 000 per abonnemang och år 

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

2 500 per abonnemang och år 

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

500 per abonnemang och år 

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

1 250 per abonnemang och år 

Hämtning av grovavfall inkl. 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

350 per hämtningstillfälle upp till 2 m3   

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

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

Byte av kärl 375 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 

*Kan beställas hela året.  

  

1.10 Latrin 

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

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 

Hämtning av latrin 10 st 8 000 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

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

 

  

Hämtningsavgift 

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

Behandlingsavgift 

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

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

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

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 200 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

(2018: 159 kr/ m3) 

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

Minireningsverk** 1 200 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

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

Fettavskiljare 1 200 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

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

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

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

2.2 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 

Tjänst Avgift (kr) 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

925 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

2 775 

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

  650 

Extra slang 205 per påbörjat 10-tal meter 

Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

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

Pris enligt självkostnad  
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3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 

Månadsfakturering*  45 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

200 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 

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

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

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

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

4.2. Ikraftträdande 

Taxan träder i kraft 2019-01-01. 

4.3. Index 

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

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 

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

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

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

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

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

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

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

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

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

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 

4.5. Handläggningsavgift 

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

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

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

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

Kompostering av matavfall medger ingen reducering av renhållningsavgift.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun, Kap 7 

Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

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

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

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

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

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift enligt taxa Del i 
Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 

Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
hushållsavfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. 
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(Bygg- och rivningsavfall, ingår inte i hushållens grovavfall, lämnas till återvinningscentral mot särskild 
avgift.)  

4.9. Kyl och frys  

Kyl och frys hämtas genom beställning – kostnad för hämtning och omhändertagande täcks av taxans 
grundavgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens hushållsavfall vid farbar väg. 

4.10. Farligt avfall från hushåll 

Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.11. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 

Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
 
I tömningarna ingår 20 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid 
avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  
För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.12. Extra hämtning av hushållsavfall  

Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten eller vid 
behov av hämtning från fritidsfastighet under ej ordinarie hämtningstid, oktober – mars (vecka 40 – 13) 
ska detta hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 
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Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
hushållsavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats vid 
farbar väg.  

4.13. Försvårad hämtning 

Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.14. Definitioner  

Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Munkedals kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.15 Övergångsbestämmelser 

Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2019-01-01, samt enligt 
övergångsbestämmelserna nedan. 

Övergångsbestämmelser tills nytt insamlingssystem för fast hushållsavfall för en- och tvåbostadshus 
införts i hela kommunen: 

Kommunfullmäktiges beslut om denna renhållningstaxa börjar gälla fr.o.m. 2019-01-01 för etappvis 
införande av nytt insamlingssystem för villa och fritidshushåll. Även de nya avfallsföreskrifternas 
bestämmelser om nya abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla etappvis. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsinterval enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 1994-02-23, samt därtill gällande 
renhållningstaxa.  

När nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen upphör tidigare renhållningstaxa från 2010-11-24 
med justering/komplettering, 2012-02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23 att gälla i sin helhet. 
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Munkedals kommun Jämförelse av de vanligast förekommande avgifterna 
mellan föreslagen renhållningsavgift 2019 och nuvarande avgifter 2018, 
alla priser inkl moms 
Hämtningsabonnemang för 
en- och tvåbostadshus 

Grundavgift  
(kr/år) 

Hämtnings-
avgift  
(kr/år) 

2019 
Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr/år) 

2018 
Nuvarande 
renhållnings-
avgift 
(kr/år) 

Hemsortering i fyrfackskärl 
 
Helårsboende 1 600 1 800 3 400 -- 
Fritidsboende 1 600 1 400 3 000 -- 
 
Sorterat matavfall och restavfall (brunt + grått kärl) 
 
Helårsboende 1 600 1 800 3 400 -- 
Fritidsboende 1 600 1 400 3 000 -- 

 
Sorterat matavfall och restavfall (hemkompostering av hushållets matavfall + grått kärl) 

 
Helårsboende – hämtning 
varannan vecka 

1 600 1 800 3 400 Tätort: 2 010 
Glesbygd:-- 

Fritidsboende – hämtning 
varannan vecka 

1 600 1 400 3 000 Tätort: 1 248 
Glesbygd:-- 

Helårsboende – hämtning en 
gång per månad 

1 600 1 500 3 100 Tätort: --
Glesbygd: 1 248 

Fritidsboende – hämtning en 
gång per månad  

1 600 1 250 2 850 Tätort:--
Glesbygd: 540 

Hemkompostering av hushållets matavfall ger ingen avgiftsrabatt.  
Vid undantag om längre hämtningsintervall för restavfall, till var fjärde vecka, föreslås reducering av 
hämtningsavgiften för helårsboende med 300 kr och för fritidsboende med 150 kr. 
 
Blandat mat- och restavfall (grått kärl) 
 
Helårsboende 1 600 3 300 4 900 Tätort: 2628 

Glesbygd: 2010 
Fritidsboende 1 600 2 900 4 500 Tätort: 1 623 

Glesbygd: 1 252 
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 Del i gemensamma kärl 
 
 Grundavgift  

(kr/år) 
Hämtnings-
avgift  
(kr/år) 

2019 
Samlad 
renhållnings-
avgift (kr/år) 

2018 
Nuvarande 
renhållnings-
avgift (kr/år) 

Helårsboende - Sorterat 
matavfall och restavfall  

1 600 1 400 3 000 -- 

Helårsboende - Blandat mat- 
och restavfall 

1 600 2 900 4 500              2 333 

Fritidsboende - Sorterat 
matavfall och restavfall 

1 600  1 200 2 800 -- 

Fritidsboende - Blandat mat- 
och restavfall 

1 600 2 700 4 300 -- 

 

Gynnande förvaltningsbeslut - beslut om undantag innan avfallsföreskrifter 2017-04-01 
Kan inte nytecknas. 
Helårsboende – 
Kvartalshämtning av Sorterat 
restavfall och matavfall till 
hemkompost  

1 600 1 300 2 900 430 

Fritidsboende – 
Kvartalshämtning av Sorterat 
restavfall och matavfall till 
hemkompost 

1 600 1 150 2 750               430 

 

Flerfamiljshus – helårsboende* 
 
 Grundavgift per 

lägenhet och år 
vid hämtning 

varannan vecka 
pris per kärl och 

år   

vid hämtning 
varannan vecka 
pris per kärl och 

år 

Nuvarande 
renhållnings-
avgift 2018 
(kr/kärl) 

Sorterat matavfall och restavfall 
140 l kärl för matavfall + 370 l 
kärl för restavfall 

800 2 500 
(Samlat pris för  

4 lgh = 5 700/ år) 

5 000 
(Samlat pris för  

4 lgh = 8 200/ år) 

-- 

Sorterat matavfall och restavfall 
190 l kärl för matavfall + 660 l 
kärl för restavfall 

800 3 000 
(Samlat pris för  

8 lgh = 9 400/ år) 

6 000 
(Samlat pris för  

8 lgh=12 400/ år) 

-- 

Blandat mat- och restavfall  
370 l kärl 

800 3 250 
(Samlat pris för  

4 lgh = 6 450/ år) 

6 500 
(Samlat pris för 

 4 lgh= 9 700/ år) 

 
8 698 

Blandat mat- och restavfall  
660 l kärl  

800 4 000 
(Samlat pris för  

8 lgh=10 400/ år) 

8 000 
(Samlat pris för  

8 lgh=14 400/ år) 

 
11 667 

* Nils Holgersson undersökningen beräknas utifrån 15 lägenheter och 2 st 660 l kärl per vecka 
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Verksamheter med hushållsliknande avfall 
exkl moms. 
 Grundavgift 

per 
verksamhet 

och år 

– pris per kärl 
vid schemalagt 

hämtnings-
tillfälle 

– pris per kär 
vid enstaka 
hämtning 

2018 
Nuvarande 
renhållnings-
avgift  
(kr/kärl) 

Blandat mat- och restavfall  
370 l kärl 

640 120 170 134 

Blandat mat- och restavfall  
660 l kärl  

640 180 230 211 

 

Avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 
 
Avloppsanläggning Hämtningsavgift 

2019 (kr/tömning) 
2018 Nuvarande 
hämtningsavgift 
(kr/tömning) 

Slamavskiljare  1 200  1 188 
Minireningsverk 1 200 1 188 
Sluten tank  1 200  1 188 
Akuttömning, ord. arbetstid - tillkommande avgift   925    925 
Akuttömning, jourtid och helg - tillkommande avgift 2 775 2 775 
Behandlingsavgift per m 3 Självkostnad Självkostnad  

(2018:159/m3 ) 
Extra slang, per påbörjat 20-tal meter   205    205 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, 
kompletterande utrustning, 
specialfordon/transport, extra personal, etc. 

 
Pris enligt självkostnad 

 
Pris enligt självkostnad 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 126    Dnr: KS 2018-246 
 
Borgensavgift 2019 
 
Sammanfattning 
 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut 
marknadsmässiga borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den 
reviderade borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar om dessa årsvis. Förslaget bygger på att 
ekonomienheten bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till 
kommande års borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2018 besluta om storleken på 
borgensavgiften för 2019. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2019. Enligt 
regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig 
borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på 
finansmarknaden. Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 
procentenheter kan anses vara marknadsmässig. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2019. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2019. 
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  2018-05-14 Dnr: KS 2018-246

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller, Ekonomienheten

Förslag till borgensavgift 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av borgensåtagandet som 
en borgensavgift för 2019. 

Sammanfattning 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut marknadsmässiga 
borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den reviderade 
borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar om dessa årsvis. Förslaget bygger på att ekonomikontoret bedömer det 
marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2018 (året före avgiftsåret) besluta om 
storleken på borgensavgiften för 2019. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2019. 
Enligt regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig 
borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarkna-
den. Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 procentenheter kan 
anses vara marknadsmässig. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Förslaget innebär ingen förändring av de ekonomiska förutsättningarna vid 
användande av kommunal borgen för upplåning. 

Inga ytterligare konsekvenser 
  
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef, Ekonomichef, Controller, Redovisningsekonom 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningsstaben  Kommunledningsstaben  
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