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Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kommunstyrelsen 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen 
den 19 december 2022 kl 12:45-13:25 

Beslutande Louise Skaarnes (SD), ordförande 
Thomas Högberg (L), 1:e vice ordförande 
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Palm (M) ersätter Jan Hognert (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Mathias Johansson (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Rolf Berg (S) 
Pia Hässlebräcke (S) ersätter Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 
 

Ej 
tjänstgörande 
ersättare 
 

Karin Blomstrand (L) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Anders Persson (SD) 
 

Övriga 
närvarande 
 

Ylva Morén, kommundirektör 
Lars-Erik Hansson, Ekonomichef 
Fredrick Göthberg, Kommunsekreterare 
Peter Berborn, Administrativ chef  
 

Justerare Kommunstyrelsen  

Justering sker Direktjustering  

 
Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer § 210 
 Fredrick Göthberg  

Ordförande Digital justering  
 Louise Skaarnes  

Justerare Digital justering  
 Liza Kettil  
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§ 210 Dnr 2021-000291 

Utredning av miljösamverkan med åtgärder för 
förbättringsarbete 

Sammanfattning av ärendet 
Ett avtal om miljösamverkan finns sedan 2013 upprättat mellan SML-
kommunerna, där det bland annat framgår att avtalet ska sägas upp senast 
12 månader före innevarande avtalsperiods utgång.  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun beslutade 2021-11-29, § 108, att 
säga upp avtalet om miljösamverkan. Kommunfullmäktige beslutade 
samtidigt att begära hos samverkande kommuner om en avtalsförlängning 
med ett år och därefter ett år uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-
31. Syftet med förlängningen har varit att gemensamt arbeta med 
förbättringsåtgärder innan ställningstagande om eventuell fortsättning i 
miljösamverkan fattas. Under 2022 har miljönämnden genomfört en 
utredning som resulterat i en rad förslag till förbättringsåtgärder.  

Kommunfullmäktige har därefter behandlat ärendet för slutligt 
ställningstagande 2022-11-28, § 156. Kommunfullmäktige beslutade därvid 
att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss för komplettering 
med konsekvens- och kostnadsanalys vid uppsägning av avtalet och hur det 
påverkar kommunens invånare, företagare och lantbrukare med flera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
PM - Miljö- och hälsoskyddsverksamhet i Munkedals kommun 
Beslut KF 2022-11-28 §156 
Utredning med förslag till förbättringsåtgärder 
Slutrapport LOKOM 
PM miljönämnd 2021-11-02 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

• att förlänga avtalet om gemensam miljönämnd för kommande 
mandatperiod 2023-2026, 

• att ställa sig bakom de förslag till förbättringsåtgärder som redovisas i 
utredningen och uppdrar åt utsedda ansvariga enligt utredningens 
förslag, och  

• att ställa sig bakom den justering av fördelningsnyckeln som ligger till 
grund för ramanslaget där viss hänsyn är taget till antalet fritidshus i 
kommunen. 
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Yrkande 
Jan Petersson (SD):  
• Att Munkedals kommun säger upp avtalet om gemensam miljönämnd 

SML senast 2022-12-31 och att det under 2023 bestäms om nämndens 
uppgifter ska ligga som eget utskott under kommunstyrelsen eller ska 
ligga under samhällsbyggnadsnämnden i Munkedal. 

• Att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på hur 
organisationen kan utformas. 

• Att om Sotenäs och Lysekil fortsätter med gemensam miljönämnd eller 
samverkan önskar Munkedals kommun upprätta avtalssamverkan kring 
de operativa delar som Munkedals kommun har önskemål om. 

 
Rolf Jacobsson (KD), Martin Svenberg Rödin (M), Louise Skaarnes (SD):  
Bifall till Jan Petersson (SD) yrkande. 
 
Liza Kettil (S) återremissyrkande:  
För ytterligare beredning. 
 
Liza Kettil (S): 
Bifall till Kommunstyrelsen tidigare förslag/förvaltningens förslag. 
 
Carina Thorstensson (C), Thomas Högberg (L) : Bifall till Liza Kettils (S) båda 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendert ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja-röst: Avgöra idag. 
Nej-röst: Återremittera. 
 
Kommunstyrelsen beslutar efter omröstning, att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens tidigare 
förslag/förvaltningens förslag och Jan Peterssons (SD) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Peterssons (SD) yrkande. 

Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning:  
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens tidigare förslag/förvaltningens förslag. 
Nej-röst: Bifall till Jan Petersson (SD) yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar efter omrösting, enigt Jan Peterssons (SD) 
yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Omröstning 1. Om ärendet ska avgöras idag. 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Tomas Högberg (L)   Nej  
Liza Kettil (S)  Nej  
Martin Svenberg Rödin (M) Ja   
Henrik Palm (M)  Ja   
Jan Petersson (SD) Ja   
Mathias Johansson (SD) Ja   
Rolf Berg (S)  Nej  
Pia Hässlebräcke (S)  Nej  
Carina Thorstensson (C)  Nej  
Rolf Jacobsson (KD) Ja   
Louise Skaarnes (SD), ordförande Ja   
Resultat 

 

Ja: 6 Nej: 5 Avstod: 0 
 

Omröstning 2. Förslag till beslut 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Tomas Högberg (L)  Ja   
Liza Kettil (S) Ja   
Martin Svenberg Rödin (M)  Nej  
Henrik Palm (M)   Nej  
Jan Petersson (SD)  Nej  
Mathias Johansson (SD)  Nej  
Rolf Berg (S) Ja   
Pia Hässlebräcke (S) Ja   
Carina Thorstensson (C) Ja   
Rolf Jacobsson (KD)  Nej  
Louise Skaarnes (SD), ordförande  Nej  
Resultat 

 

Ja: 5 Nej: 6 Avstod: 0 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

• Att Munkedals kommun säger upp avtalet om gemensam miljönämnd 
SML senast 2022-12-31 och att det under 2023 bestäms om nämndens 
uppgifter ska ligga som eget utskott under kommunstyrelsen eller ska 
ligga under samhällsbyggnadsnämnden i Munkedal. 

• Att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på hur 
organisationen kan utformas. 

• Att om Sotenäs och Lysekil fortsätter med gemensam miljönämnd eller 
samverkan önskar Munkedals kommun upprätta avtalssamverkan kring 
de operativa delar som Munkedals kommun har önskemål om. 
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Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från S-gruppen: Liza Kettil, Rolf Berg och Pia Hässlebräcke 
Reservation från C: Carina Thorstensson 
Reservation från L: Thomas Högberg. 
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