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Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kommunfullmäktige 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen 
den 26 september 2022 kl 17:00 – 18:30 

Ajournering kl. 17:40-17:50. 

Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande 
Johnny Ernflykt (M), 1:e vice ordförande 
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 
Runa Pasanen (SD) ersätter Matheus Enholm (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Peter Andersson (SD) 
Tony Hansson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Linn Hermansson (SD) 
Bo Ericson (SD) 
Henrik Palm (M) ersätter Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Ausra Karlsson (M) 
Linda Wighed (M) ersätter Gunnar Fredriksson (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Ulla Gustafsson (M) 
Thomas Högberg (L) ersätter Göran Nyberg (-) 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Jenny Jansson (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Carina Thorstensson (C) 
Fredrik Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Iréne Barfoot Ekelund (V) ersätter Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Ej 
tjänstgörande 
ersättare 

Yvonne Martinsson (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Sten-Ove Niklasson (S)  
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Övriga 
närvarande 

Ylva Morén, Kommundirektör 
Fredrick Göthberg, Kommunsekreterare 

Justerare Regina Johansson (S) 
Jan Hognert (M) 

Justering sker Digital justering, 2022-09-30 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 120-140 
Fredrick Göthberg 

Ordförande Digital justering 
Heikki Klaavuniemi (SD) 

Justerare Digital justering 
Regina Johansson (S) 

Digital justering 
Jan Hognert (M) 
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Register 
 

Nr Ärende  § 

1.  Val av justerare  
Dnr 2022-000078 

 120 

2.  Medborgarförslag från Doris Meng om att 
anställa en Syn- och hörselkonsulent 
Dnr 2022-222 

 121 

3.  Motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om Bruksskolans 
framtid  
Dnr 2022-000215 

 122 

4.  Införande av taxa för 
inpasseringssystem på Hästesked 
återvinningscentral  
Dnr 2022-000074 

 123 

5.  Renhållningstaxa för Munkedals kommun 
2023  
Dnr 2022-000203 

 124 

6.  Medborgarråd i Munkedals kommun  
Dnr 2019-000178 

 125 

7.  Borgensavgift 2023  
Dnr 2022-000013 

 126 

8.  Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds 
budget basverksamhet 2023-2025  
Dnr 2022-000191 

 127 

9.  Remiss - Budgetförslag delregionala 
utvecklingsmedel 2023  
Dnr 2022-000192 

 128 

10.  Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal 
med tillhörande överenskommelser i 
Västra Götaland samt Färdplan 
Länsgemensam strategi för god och nära 
vård  
Dnr 2021-000274 

 129 
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11. Svar på motion från Liza Kettil,
Socialdemokraterna och Carina
Thorstensson, Centerpartiet om
byggnation på Vadholmen
Dnr 2021-000023

130 

12. Svar på motion från Liza Kettil,
Socialdemokraterna om invasiva arter
Dnr 2022-000124

131 

13. Svar på motion från Fredrik Olsson, KD
om att införa en effektueringslista som
utvecklar kommunens interna demokrati
Dnr 2022-000134

132 

14. Svar på motion från Hans-Joachim
Isenheim, MP om rättvis digitalisering i
vård och omsorg
Dnr 2022-000129

133 

15. Svar på motion från Göran Nyberg (-)
om att utreda ytterligare sträckning av
höghastighetsbanan genom Bohuslän
Dnr 2022-000086

134 

16. Svar på motion från Hans-Joachim
Isenheim, MP om hemtjänst och
hemsjukvårdens parkeringsplatser samt
fossilfria resande.
Dnr 2022-000128

135 

17. Slutredovisning investeringsprojekt 2021
Dnr 2022-000189

136 

18. Verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Säleby
Dnr 2022-000174

137 

19. Översyn av arvodesreglerna inför ny
mandatperiod
Dnr 2022-000159

138 

20. Reglemente för intern kontroll
Dnr 2022-000204

139 
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§ 120 Dnr 2022-000078  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse två justerare. 

Yrkande 
Jan Hognert (M) och Regina Johansson (S) föreslås som justerare. 

Propositionsordning 
Ordföradne ställer på proposition om Kommunfullmäktige kan välja Jan 
Hognert (M) och Regina Johansson (S) som justerare och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Jan Hognert (M) och Regina Johansson 
(S) som justerare. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Jan Hognert (M) och Regina Johansson 
(S) som justerare. 
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§ 121 Dnr 2022-000222  

Medborgarförslag från Doris Meng om att anställa 
en Syn- och hörselkonsulent 

Sammanfattning av ärendet 
Doris Meng har inkommit med ett medborgarförslag om att Munkedals 
kommun ska anställa en syn- och hörselkonsulent. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Doris Meng om att anställa en Syn- och 
hörselkonsulent. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om medborgarförslaget ska skickas till 
Välfärdsnämnden för beredningen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att sända medborgarförslaget till Välfärdsnämnden för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
välfärdsnämnden för beredning. 

Expedieras 

Välfärdsnämnden, för beredning. 
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§ 122 Dnr 2022-000215 

Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna 
om Bruksskolans framtid 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med en motion om Bruksskolans framtid 
där han föreslår att Kommunfullmäktige ska ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en enkätundersökning kring hur skolpersonal, föräldrar till elever och 
invånare i Bruksskolan upptagningsområde vill se framtiden för Bruksskolan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om Bruksskolans framtid. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motion till Barn- och 
utbildningsnämnden för beredning.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om motionen ska skickas till Barn- och 
utbildningsnämnden för beredningen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att sända motionen till Barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till Barn- och 
utbildningsnämnden för beredning. 

Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden för beredning. 



Kommunfullmäktige  26 september 2022 

 Sida 8 av 40 

§ 123 Dnr 2022-000074  

Införande av taxa för inpasseringssystem på 
Hästesked återvinningscentral 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 implementerar Rambo AB passersystem på samtliga sju 
återvinningscentraler (ÅVC) inom ägarkommunerna. Passersystemet ger 
bland annat en ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, mindre miljöpåverkan samt 
ökade intäkter genom införandet.  

Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige 
fattar beslut om ett begränsat antal fria besök. Samtliga privathushåll med 
avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga ägarkommuners 
ÅVC:er. Det är av stor vikt att samtliga ägarkommuner beslutar om lika antal 
fria besök då det är viktigt att ägarkommunerna har det så likt som möjligt. 
Detta för att underlätta en effektivare administration samt att våra kunder 
ska få en enkelhet samt uppleva en rättvisa när de brukar 
Rambokommunernas ÅVC:er 

Företag och obehöriga besökare kommer att få betala en avgift för att få 
tillträde att lämna avfall på ÅVC 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 138 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Tjänsteskrivelse - Taxa 2023-passersystem på återvinningscentralen i 
Munkedal (Hästesked) 
Beslut KS 2022-02-14 § 24 - Information om införande av inpasseringssystem 
på Hästesked återvinningscentral 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 
lägenheter. 

2. Efter de fria besöken förbrukas ska följande besök kosta 200 kr/ besök. 
3. Dödsbo har 6 fria besök. 
4. Renhållningstaxan ändras i enlighet med detta beslut. 
5. Ge RAMBO:s styrelse i uppdrag att se över öppettider och öka 

tillgängligheten på återvinningscentralen. 
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Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD): 
Att inte införa inpasseringssystem Hästesked. 

Liza Kettil (S, Jan Hognert (M), Karin Blomstrand (L), Hans-Joachim Isenheim 
(MP): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att: 
2. Införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 

lägenheter. 
3. Efter de fria besöken förbrukas ska följande besök kosta 200 kr/ besök. 
4. Dödsbo har 6 fria besök. 
5. Renhållningstaxan ändras i enlighet med detta beslut. 
6. Ge RAMBO:s styrelse i uppdrag att se över öppettider och öka 

tillgängligheten på återvinningscentralen. 

Expedieras 

RAMBO AB, för verkställande.  



Kommunfullmäktige  26 september 2022 

 Sida 10 av 40 

§ 124 Dnr 2022-000203  

Renhållningstaxa för Munkedals kommun 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Rambo AB har inkommit med förslag till ändringar av renhållningstaxan för 
Munkedals kommun. Nuvarande taxa som antogs av kommunfullmäktige 
2018-06-27, avseende det nya insamlingssystemet, och som gäller från 2019 
har årligen justerats med index. En revidering behövs nu eftersom det 
tillkommit nya tjänster som ingår i det kommunala ansvaret. Samt justering 
av några tilläggsavgifter. Avgifterna för slamtömning föreslås regleras enligt 
avfallsindex A12:3MD för att säkra täckningen av bolagets kostnader för 
denna verksamhet. Övriga avgifter i taxan ändras i enlighet med avfallsindex 
A12:1MD såsom tidigare. Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med 
oktober 2021 som basmånad. 

Nytt är att renhållningsavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och 
rivningsavfall från privathushållen. 

Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall 
läggs från och med 2023-01-01 in i taxan. 

Framkörningsavgift (bomavgift) när vi inte har kunnat utföra tömning av 
enskilt avlopp trots aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Vi har 
sett en ökning av fastighetsägare (111st, 2021) som har satt i system att 
hellre betala en framkörningsavgift då den är billigare än en ordinarie 
tömning. 

Extra slangdragning vid tömning av enskilda avlopp, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 ingår 20 meter slangdragning från 
bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Detta föreslås minskas till 10 
meter i enlighet med Arbetsmiljöverket och branschorganisationen Avfall 
Sverige rekommendationer. 

Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett 
kommunalt ansvar 2023-01-01. 

Med föreslagna ändringar har Rambo AB budgeterat med ett underskott på 60 
tkr för denna dela av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 139  
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Förändringar och tillägg till Renhållningstaxa Munkedal 2023 jämförelse med 
dagens avgifter 
Tjänsteskrivelse RAMBO - Reviderad Renhållningstaxa Munkedal 2023 
Förslag till justering av nuvarande taxa 1 januari - Renhållningstaxa Munkedal 
2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringarna i renhållningstaxan enligt 
förslag från RAMBO AB. 
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Yrkande 
Jan Petersson (SD) ändringsyrkande: 
20 meter slangdragning ska fortsatt ingå i baskostnaden vid tömning av 
enskilt avlopp. 

Carina Thorstensson (C), Rolf Jacobsson (KD), Fredrik Olsson (KD): 
Bifall till Jan Peterssons (SD) ändringsyrkande. 

Martin Svenberg-Rödin (M): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan 
Peterssons (SD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst: Jan Peterssons (SD) ändringsyrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: 18 
Nej-röst: 16 
Avstod: 0 
Omröstningslista bifogas protokollet (protokollsbilaga 1). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringarna i renhållningstaxan enligt 
förslag från RAMBO AB. 

Reservation 
Reservation från SD-gruppen: Runa Pasanen, Heikki Klaavuniemi-Odelsheim, 
Jan Petersson, Peter Andersson, Tony Hansson, Mathias Johansson, Linn 
Hermansson och Bo Ericson. 

Reservation från C-gruppen: Carina Thorstensson, Lars-Göran Sunesson och 
Karl-Anders Andersson. 

Reservation från KD-gruppen: Fredrik Olsson och Rolf Jacobsson. 

Expedieras 
RAMBO AB, för verkställande.  



Kommunfullmäktige  26 september 2022 

 Sida 12 av 40 

§ 125 Dnr 2019-0001781.8.1  

Utvärdering - Medborgarråd i Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
2020-12-07 § 124, beslutade kommunfullmäktige att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet fortsätter sin 
verksamhet under välfärdsnämnden under resten av mandatperioden samt att 
Medborgarrådets funktion ska utvärderas senast oktober 2022. 

Medborgarrådet har sedan sin det inrättades 2019-01-01, endast haft ett 
möte som ägde rum 2020-11-24. Orsakerna till detta är flera och redogjordes 
inför beslut 2020-12-07, se beslutsunderlag. Råden för funktionshinderfrågor 
och Kommunala pensionärsrådet har fortsatt sin verksamhet likt tidigare med 
ca fem gemsamma sammanträden per år. 

Då nästan ingen verksamhet har skett hos medborgarrådet är svårt att utreda 
enligt uppdraget från kommunfullmäktige. Andra förändringar har skett som 
att beredningen för medborgardialog, som har en stark koppling till 
medborgarrådet, ska tillsammans med Beredningen för fullmäktiges 
arbetsformer ersättas av Demokratiberedningen vid årsskiftet.  

Fullmäktige föreslås därför att ta nya tag i frågan genom 
Demokratiberedningen. För att få ny politisk förankring efter valet och ge 
möjlighet till ny dialog med berörda föreningar. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 140 
Tjänsteskrivelse 2022-08-31 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 
Beslut KF 2020-12-07 § 124 - Medborgarråd i Munkedals kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Demokratiberedningen, som tillträder 
2023-01-01, i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt organisering av 
medborgarråden. Ersätter tidigare beslut KF 2020-12-07 § 124. 

Kommunfullmäktige beslutar att Medborgarrådet pausas tills vidare och att 
kommunala råder för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet 
fortsätter tills vidare, i väntan på nytt beslut av kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Demokratiberedningen, som tillträder 
2023-01-01, i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt organisering av 
medborgarråden. Ersätter tidigare beslut KF 2020-12-07 § 124. 

Kommunfullmäktige beslutar att Medborgarrådet pausas tills vidare och att 
kommunala råder för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet 
fortsätter tills vidare, i väntan på nytt beslut av kommunfullmäktige. 

Expedieras 

Kommunsekreterare, i väntar på att Demokratiberedningen ska tillträda. 
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§ 126 Dnr 2022-000013  

Borgensavgift 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27 §116 att återremittera ärendet om 
borgensavgift för att få ett förslag med differentierad avgift. Anledningen var 
att Munkedals vatten AB har börjat göra egen upplåning med stöd av 
kommunal borgen så finns det anledning att se över borgensavgiften för 
bolaget. Övriga kommuner som ingår i Västvatten AB har en avgift som 
varierar mellan 2 till 4 räntepunkter för sina VA-bolag. Den största 
kommunen, som är Uddevalla, har en avgift som ligger på 3 räntepunkter. För 
att de finansiella förutsättningarna ska vara likvärdiga i VA-bolagen föreslås 
att Munkedals vatten AB får en borgensavgift i nivå med den avgift Uddevalla 
kommun tar ut. För övriga bolag inom Munkedals kommunkoncern samt 
kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan ska nivån på borgensavgiften vara 
oförändrad på 0,25%. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 142 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 
Beslut KF 2022-06-27 § 116 - Borgensavgift 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att borgensavgiften 2023 ska uppgå till 0,03% för 
Munkedals vatten AB. För övriga bolag inom Munkedals kommunkoncern och 
kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan ska borgensavgiften vara 
oförändrad på 0,25% 

Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD): 
Faställ borgensavgiften till 0,2 % för Munkedals vatten och 0,5 % för övriga 
bolag. 

Mathias Johansson (SD): 
Oförändrad borgensavgift för alla bolag på 0,25 %. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande och Mathias Johansson (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar att borgensavgiften 2023 ska uppgå till 0,03% för 
Munkedals vatten AB. För övriga bolag inom Munkedals kommunkoncern och 
kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan ska borgensavgiften vara 
oförändrad på 0,25% 

Reservation 
Reservation från KD-gruppen: Fredrik Olsson och Rolf Jacobsson. 

Reservation från SD-gruppen: Runa Pasanen, Heikki Klaavuniemi-Odelsheim, 
Jan Petersson, Peter Andersson, Tony Hansson, Mathias Johansson, Linn 
Hermansson och Bo Ericson. 

Expedieras 

Redovisningsekonom, för verkställande. 
Västvatten AB, för kännedom. 
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§ 127 Dnr 2022-000191  

Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget 
basverksamhet 2023-2025 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en 
verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan 
för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. 
Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande 
treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast 
under oktober månad året före verksamhetsåret. På direktionsmötet den 29 
oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och med 
2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. 
Därmed är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas 
upp för beslut. 

Budgetarbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag och den bemanningsplan 
som beslutades i direktionen den 8 juni 2017 och som började gälla från den 
1 januari 2018. I beslutet framgår den nya medlemsavgiften per invånare 
från 2018 (33 kr) och att denna årligen räknas upp med 3% från 2019. 

Budgeterat resultat för basverksamheten blir, 70 tkr för respektive år. I 
budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om 
indexuppräkning inte görs utan ligger kvar på 37 kr per kommuninvånare 
(från 2022). Resultatet blir negativt med 204 tkr för 2023, 478 tkr för 2024 
och 752 tkr för 2025.  

Under framtagningen av budgetförslaget så har kansliet varit mycket noga 
med att hålla nere kostnaderna, räknat på pågående projekt. 

Förbundet bedömer att det budgetförslag som går ut på remiss är relevant 
och genomtänkt utifrån de förutsättningar som finns. Medlemskommunerna 
ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten för 
basverksamheten 2023 – 2025. Ert svar ska vara oss tillhanda på adress 
kansli@fyrbodal.se senast den 28 september 2022.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på det remitterade 
budgetförslaget. 

Indexhöjningen i förslaget beaktas i kommunens budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 143 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Fyrbodals kommunalförbunds protokoll 2022-06-17 § 74 - Budget Fyrbodal 
2023-2025 
Fyrbodal - Tjänsteskrivelse budget 2023 - 2025 
Dragning AU budget 2023-2025 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte avge några synpunkter på 
remissförslaget till budget för basverksamheten på Fyrbodals 
kommunalförbund 2023 – 2025, utan ställer sig bakom detta. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte avge några synpunkter på 
remissförslaget till budget för basverksamheten på Fyrbodals 
kommunalförbund 2023 – 2025, utan ställer sig bakom detta. 

Expedieras 

Kommunalförbundet Fyrbodal, för kännedom. 
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§ 128 Dnr 2022-000192  

Remiss - Budgetförslag delregionala 
utvecklingsmedel 2023 

Sammanfattning av ärendet 
En remiss gällande förslag till budget för delregionala utvecklingsmedel har 
inkommit och kommunens svar önskas senast 28 september. 

Budgetförslaget visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att 
genomföra förbundets näringslivsstrategi, verksamhetsplan, den delregionala 
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och Klimat 2030. 

Beredning av budgetförslag har skett i följande nätverk:  

– Näringslivsnätverket  

– Skolchefsnätverket  

– Kulturansvarignätverket  

– Kommundirektörsnätverket  

 

Budgetförslaget fokuserar på de långsiktiga prioriteringarna som återfinns i 
den delregionala utvecklingsstrategin:  

Stärka innovationskraften  
– Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling, Cirkulära affärsmodeller  

Bygga kompetens  
– Utbildning och Kompetensförsörjning  

Öka inkluderingen  
– Kultur och Attraktionskraft 

Knyta samman Västra Götaland  
– Fysisk planering och Hållbara transporter 

Finansiering av kommunernas andel sker via medlemsavgiften. 
Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på budgetförslaget. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 144 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Fyrbodals sammanträdesprotokoll 2022-06-17 § 72 - Budgetförslag för 
delregionala utvecklingsmedel 2023. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte avge några synpunkter utan ställer sig 
bakom det remitterade förslaget till Budget för delregionala utvecklingsmedel 
2023. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte avge några synpunkter utan ställer sig 
bakom det remitterade förslaget till Budget för delregionala utvecklingsmedel 
2023. 

Expedieras 

Kommunalförbundet Fyrbodal, för kännedom. 
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§ 129 Dnr 2021-000274  

Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 
samt Färdplan Länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade 
till varandra. 

Under det gångna året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på 
remiss till samtligaparter, däribland Fyrbodals kommuner. Kommunerna har 
getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, både direkt genom 
remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner. 
Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för 
modernisering av innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till 
stor del tagits tillvara. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 152 
Beslut VFN 2022-06-16 § 52 
Tjänsteskrivelse 2022-05-31 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser m. bilagor. 
Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård. 
Protokoll direktionen 220331 signerat 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation, ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation, ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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Expedieras 

Förvaltningschef för Välfärdsförvaltningen 
MAS 
Enhetschef för Hemsjukvården 
Fyrbodals kommunalförbund Karin Engström 
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§ 130 Dnr 2021-000023  

Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna och Carina Thorstensson, 
Centerpartiet om byggnation på Vadholmen 

Sammanfattning av ärendet 
Lägesbilden har förändrats sedan motionen anmäldes till kommunfullmäktige i 
april 2021. Fullmäktige har tagit beslut om Munkbo ska ingå i ett 
marknadsanvisningsavtal för området 1 på Vadholmen, daterat 2022-02-28 
§23. Inför det beslutet har kommunstyrelsen fört dialog med Munkbo. Därför 
kan tredje attsatsen i motionen anses vara bifallen. 

Välfärdsnämnden har avslutat sitt arbete med att inrätta en trygghetszon med 
beslut 2022-06-16 § 53. Välfärdsförvaltningen har även påbörjat en förstudie 
för nytt särskilt boende. I tidsplaneringen ligger förstudien för ett första beslut 
i välfärdsnämnden december 2022 och för slutgiltigt beslut i 
kommunfullmäktige februari 2023. 

Kommunens arbete med de frågor som attsats ett och två berör och hittat 
andra vägar framåt. Förslagen i motionen anses inte vara aktuella att 
genomföra.  

Det är beklagligt att motionen har blivit liggande längre än de sex månader 
som reglementet tillåter och med tiden blivit mindre aktuell. Orsaken till att 
ärendet har blivit liggande undersöks för att förhindra att något liknande 
händer igen. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 146 
Tjänsteskrivelse 2022-08-22 
Reviderad motion från Liza Kettil och Carina Thorstensson, Centerpartiet om 
byggnation på Vadholmen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första och andra attsatsen i motionen 
och beslutar att den tredje attsatsen är bifallen. 
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Yrkande 
Liza Kettil (S), Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Mathias Johansson (SD): 
Avslag på samtliga attsatser. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mathias 
Johanssons (SD) yrkande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första och andra attsatsen i motionen 
och beslutar att den tredje attsatsen är bifallen. 

Expedieras 

Motionärer, för kännedom. 
Slutarkiv. 
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§ 131 Dnr 2022-000124  

Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna om invasiva arter 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären yrkar på tre punkter rörande arbetet med invasiva främmande 
arter i kommunen. De tre delarna berör inventering/kartläggning av 
förekomst, informationsspridning och inrapportering.  

Arbetet med dessa områden görs redan idag med undantag av den första 
punkten, inventering/kartläggning, vilket kräver pengar om det ska göras 
utöver daglig verksamhet. Ingen generell inventering inom kommunen görs 
idag, det noteras vad som finns på kommunens marker i mån av tid och 
kunskap. 

När motionen kom in upptäcktes det att kommunen saknade information på 
hemsidan vilket nu har åtgärdats så idag finns information om vad man som 
invånare kan, bör och ska göra. Information från aktuella myndigheter finns 
på kommunens webbsida. 

Statens Lantbruksuniversitet (SLU) har en nationell webbsida för 
inrapportering, Artportalen.se vilken det länkas till på kommunens webbsida. 

Motionärens tredje yrkande är att kommunen aktivt ska arbeta med 
bekämpning av invasiva arter på kommunal mark. Det ingår idag i 
arbetsuppgifterna för avdelningen Park och Gata. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 147 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om invasiva arter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen i motionen och att 
andra och tredje attsatsen är bifallen. 

Yrkande 
Liza Kettil (S): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen i motionen och att 
andra och tredje attsatsen är bifallen. 

Expedieras 

Motionär, för kännedom. 
Slutarkiv.  
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§ 132 Dnr 2022-000134  

Svar på motion från Fredrik Olsson, KD om att 
införa en effektueringslista som utvecklar 
kommunens interna demokrati 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
en effektueringslista som verktyg för att kunna spåra kommunfullmäktiges 
antagna motioner och medborgarförslag. Motionen förslår vidare att 
kommunstyrelsen även ska få i uppdrag att genom effektueringslistan 
utveckla kommunens interna demokrati och öka synligheten kring hur fattade 
beslut genomförs. 

En effektueringslista för motioner och medborgarförslag som bifallits skulle 
öka kommunens transparants för politiker och medborgare, det skulle bli 
lättare för en förslagsställare att följa sitt ärende från bifall till verkställande.  

En möjlig hantering är att en effektueringslista redovisas för fullmäktige i 
samband med att kommunstyrelsen och nämnderna redovisar ej besvarade 
motioner och medborgarförslag två gånger per år, i april och november. Då 
skulle det falla in i kommunens befintliga arbetssätt och kräva relativt lite 
resurser att implementera. Det skulle då behövas regleras genom ett tillägg i 
kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 148 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 
Motion från Fredrik Olsson, KD om att införa en effektueringslista som 
utvecklar kommunens interna demokrati 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram effektueringslista för motioner och medborgarförslag som 
bifallits och riktlinjer för effektueringslista. 

Yrkande 
Fredrik Olsson (KD): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 



Kommunfullmäktige  26 september 2022 

 Sida 27 av 40 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram effektueringslista för motioner och medborgarförslag som 
bifallits och riktlinjer för effektueringslista. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen, för verkställande. 
Kommunsekreterare, för kännedom. 
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§ 133 Dnr 2022-0001291.1.6  

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim, MP 
om rättvis digitalisering i vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Joachim Isenheim (MP) yrkar följande i sin motion: 

1) Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att personalen i 
hemtjänst ges kommunägda mobiltelefoner som arbetsredskap alternativt 
ersätter personalen för de kostnader som uppstår att använda privat telefon.  

2) Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att införskaffa 
läsplattor (IPADS) så att varje arbetsgrupp inom äldreomsorgen förfogar över 
1 till 2 läsplattor så att träning och annan videodemonstration blir bättre 
synlig och genomförbart.  

3) Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att hemtjänstpersonal 
få tillgång till en App. som kan registrera kring tid (tankning, körtid, 
dokumentation, med mera) eftersom det under senare tid har lagds till många 
nya arbetsuppgifter som inte syns i minutschema hos våra anställda i 
hemtjänsten och därmed ger en missvisande bild av de anställdas 
arbetsinsats.  

4) Kostnaden för genomförandet av föreslagna ändringar ska tas från årligen 
avsatta medel för digitaliseringen eller investeringen och ska inte belasta 
hemtjänstens driftbudget. 

Svar attsats för attsats 

1. Välfärdsförvaltningen har ett pågående arbete i samverkan med SML-IT för 
att säkerställa att tekniska förutsättningar finns på plats inför eventuellt 
beslut om att införa tjänstetelefon för hemtjänstens medarbetare.  

2. Välfärdsförvaltningen bevakar SKR:s modellkommuner för en ökad 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Deras arbete kan bana väg samt avgöra 
vilken sorts teknik kommunen ska tillhandahålla. Vidare finns redan idag 
möjlighet att använda bärbara datorer för bland annat rehab program. Om 
verksamheten gör bedömningen att det krävs läsplattor kan de köpas in till 
den verksamheten.   

3. I hemtjänstens resursfördelningsmodell avser 35% av ersättningen 
”kringtid”, den tiden man inte är i direkt omvårdnadsarbete. Det innefattar 
dokumentation, transporttid, tankning av bilar samt möten. Denna tid läggs in 
i planeringen och registreras på så sätt där.  
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4. Inköp via investeringsbudgeten kräver bland annat att investeringen har en 
livslängd om minst 3 år samt att varans pris uppgår till minst 25000kr. 
Varken telefoner eller läsplattor bedöms uppfylla dessa redovisningskrav utan 
går alltid på driftbudget. Förvaltningen köper in den teknik som förvaltningen 
bedömer lämplig samt finnas behov av. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 149  
Beslut VFN 2022-06-16 § 51 
Tjänsteskrivelse 2022-06-01 
Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP om rättvis digitalisering i vård och 
omsorg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att attsats ett och två i motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå attsats tre och fyra. 

Yrkande 
Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall på motionen i sin helhet. 

Mathias Johansson (SD), Ulla Gustafsson (M): 
Bifall till Välfärdsnämnden och Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans-Joacim 
Isenheims (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att attsatts ett och två i motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå attsats tre och fyra. 

Reservation 
Reservation från miljöpartiet: Hans-Joachim Isenheim. 

Expedieras 

Motionär, för kännedom. 
Slutarkiv. 
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§ 134 Dnr 2022-0000861.1.6  

Svar på motion från Göran Nyberg (-) om att 
utreda ytterligare sträckning av 
höghastighetsbanan genom Bohuslän 

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att kommunen begär att projektet utreder: 

1. en sträckning längs nuvarande sträckning för Bohusbanan från Tanum till 
Munkedal. 

2. en sträckning genom Munkedals samhälle med en station där så är möjligt. 
Om en station i Munkedals samhälle inte är möjlig bör en station i Håby 
eftersträvas. 

Kommunen har i Översiktsplan 2018 beskrivit ett framtida 
verksamhetsområde väster om Håby. Skissad placering av hållplats på 
Skagerackbanan ligger i anslutning både till verksamhetsområdet och 
Gläborgsmotet med anslutning till Munkedal, Lysekil och Sotenäs samt 
Lysekilsbanan/Bohusbanan. 

En dragning av höghastighetsbanan genom Munkedals samhälle kräver att 
banan ”byggs in” för att undvika allt för stora ljud- och andra 
miljöstörningarna. Troligen får banan dras i en tunnel under mark. Åtgärden 
bedöms leda till ökade investeringskostnader för att anlägga banan. Att 
anordna god tillgång till parkeringsplatser mm i nära anslutning till stationen 
bedöms vara svårt att lösa. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 150  
Beslut SBN 2022-08-29 § 71 
Tjänsteskrivelse 2022-05-31 
Motion från Göran Nyberg (-) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en dragning genom 
Munkedals samhälle inte bedöms vara lämplig samt att skissad placering av 
station vid Håby är väl avvägd utifrån kommunens övriga planering samt 
ligger på en bra plats för resande från angränsande kommuner. 
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Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en dragning genom 
Munkedals samhälle inte bedöms vara lämplig samt att skissad placering av 
station vid Håby är väl avvägd utifrån kommunens övriga planering samt 
ligger på en bra plats för resande från angränsande kommuner. 

Expedieras 

Motionär, för kännedom. 
Slutarkiv.  
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§ 135 Dnr 2022-000128  

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim, MP 
om hemtjänst och hemsjukvårdens 
parkeringsplatser samt fossilfria resande. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Joachim Isenheim har i en motion, inkom 2022-04-11, yrkat att 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att analysera 
behovet av parkeringsplatser för tjänstebilar och att ett tillräckligt antal av 
dem förses med laddinfrastruktur. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samverkan med berörd nämnd samt 
Ekonomi- och inköpsavdelningen arbetat med frågan, och avlämnar följande 
svar på motionen. 

Parkeringsutredningen har gått hand i hand med upphandlingen av fossilfri 
fordonsflotta, och fordonen antas i nuläget inte levereras förrän hösten 2023 
med hänsyn till omvärldsläget och leveranser av kritiskt material som 
halvledare mm. 

Gemensamt möte har genomförts inom förvaltningen med berörda, och som 
konstaterat att det finns tillräckligt antal parkeringsplatser inom Lilla Foss för 
såväl tjänste- som privata fordon, inte minst med tanke på att två 
avdelningar från Lilla Foss Herrgård skall flytta till Skogsbackens förskola. 

Det har vidare konstaterats i arbetet att möjlighet finns att efterhand anordna 
fler parkeringsplatser om så skulle krävas. 

En inledande kontroll avseende förutsättningarna för att anordna 
laddinfrastruktur med hänsyn till fastighetens kapacitet har genomförts, och 
bedömningen är att det finns tillräcklig effekt för att anordna laddplatser för 
elfordon. 

Vad beträffar punkten 3 i motionen och som berör Välfärdsförvaltningen så 
har Samhällsbyggnadsförvaltningen initierat en samverkan med 
Välfärdsförvaltningen, och behovet av elcyklar och därmed låsbara cykelställ 
kommer att närmare utvärderas inför etableringen. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 151 
Beslut SBN 2022-08-29 § 72 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Yrkande 
Linn Hermansson (SD):  
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Expedieras 

Motionär, för kännedom. 
Slutarkiv. 
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§ 136 Dnr 2022-000189 

Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en rad av investeringar under 
föregående år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag.  

I bifogat underlag redovisas anslag, förbrukning samt avvikelse för de projekt 
som överstiger 500 tkr. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt.  

Slutredovisning avser följande projekt:  
Projekt 1092 Planerat underhåll Utvecklingscentrum Munkedal 
Projekt 1107 Planerat underhåll Dingle sporthall 
Projekt 1140 Byte av armatur gatubelysning 
Projekt 1200 Strategiskt fastighetsförvärv  
Projekt 1256 Energiåtgärder  
Projekt 1273 Samhällsförbättrande åtgärder 
Projekt 1313 Kost 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 153 
Beslut SBN 2022-06-17 § 56 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar slutförda 
under 2021. 

Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C): 
Återremiss för att korrigera uppgifter i underlag gällande projekt 1107, 1256 
och 1313 som ej är korrekta. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremitter 
ärendet. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att korrigera uppgifter i underlag gällande 
projekt 1107, 1256 och 1313 som ej är korrekta. 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämnden, för hantering av återremiss. 
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§ 137 Dnr 2022-000174  

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
Säleby 

Sammanfattning av ärendet 
Området som saknar verksamhetsområde utgörs av tre fastigheter på Säleby 
industriområde.  

Samtliga fastigheter är bebyggda och har redan idag framdraget ledningsnät. 
Inga kostnader för Munkedals Vatten eller fastighetsägarna kvarstår. 
Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdena redovisas i tabell samt i 
kartskiss enligt bilaga 1 och 2. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 137 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Bilaga 1 till TS 2022-000174 
Bilaga 2 till TS 2022-000174 
Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2, den 17 maj 2022 
Västvattens tjänsteskrivelse, bilaga 6 med kartor för vatten och spillvatten i 
Säleby. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av allmänt verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av allmänt verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten för fastigheterna FOSS 10:384, FOSS 10:385 och 
FOSS 10:416. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
Västvatten AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 138 Dnr 2022-000159 

Översyn av arvodesreglerna inför ny 
mandatperiod 

Sammanfattning av ärendet 
Under möte 2022-08-30 har arvodesberedningen genomfört intervjuer med 
ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och välfärdsnämnden samt kommunalråd och 
oppositionsråd. Ett arbetsförslag togs under mötet fram av beredningen och 
skickades ut till samtliga ledarmöten i bredningen för förankring i respektive 
parti inför nytt möte. 2022-09-07 sammanträde beredningen igen och tog 
fram ett förslag till beslut för fullmäktige att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 155 
Beslut KFab Tjänsteskrivelse 2022-08-22 
Förslag till bilaga 1 arvodesbestämmelser 
Förslag till bilaga 2 arvodesbestämmelser 
Jämförelsetabell för årsarvoden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Höja kommunalrådet till 80 % av riksdagsledamotsarvodet men inte höja
andra arvoden som är kopplade till kommunalrådets nivå.

2. Alla övriga arvoden baseras på dagens nivå och beräknas om med procent
av riksdagsledamotsarvodet.

3. Höja oppositionsrådets arvode till 50 % av riksdagsledamotsarvodet.

4. Höja välfärdsnämndens ordförande arvode till 40 % av
riksdagsledamotsarvodet.

6. Ändring under - Resekostnader och traktamenten 12 §, tredje stycket om
att ingen reseersättning utgår till kommunhuset ändras så att det endast
gäller kommunalråd och oppositionsråd.

Yrkande 
Jenny Jansson (S):  
Bifall till arvodesberedningens förslag. 
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Bo Ericson (SD) ändringsyrkande: 
1. KSO skall fortsatt ha 75% av riksdagsarvodet.
2. Alla arvoden skall baseras på riksdagsarvode och inte på KSO arvode.
3. 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska vara 7.5 % av riksdagsarvodet.
4. Oppositionsråd ska vara 37.5 % av riksdagsarvodet.
5. Kommunfullmäktiges ordförande ska vara 6% av riksdagsarvodet.
6. Välfärdsnämndens ordförande ska vara 30% av riksdagsarvodet.
7. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska vara 30 % av

riksdagsarvodet.
8. Barn och utbildningsnämndens ordförande ska vara 22.5 % av

riksdagsarvodet.
9. Kultur och fritidsnämndens ordförande ska vara 7.5 % av riksdagsarvodet.
10. 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, välfärdsnämnden

och samhällsbyggnadsnämnden erhåller 4.5 % av riksdagsarvode +
dagsarvode.

11. 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, välfärdsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden erhåller 7.5 % av riksdagsarvode +
dagsarvodet.

12. 1:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden skall ändras till 0.7 % av
riksdagsarvodet.

13. 2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden skall ändras till 1.5 % av
riksdagsarvode.

14. Kommunrevisionen, Valnämnden, Valberedningen, Överförmyndaren,
Munkbo, Dilab, Munkedals Vatten, skall också % justeras och baserat enligt
Riksdagsarvodet och ha samma
ersättning som idag.

Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till Bo Ericssons (SD) förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arvodesberedningens förslag och Bo 
Ericsson (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
arvodesberedningens förslag. 

Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: arvodesberedningens förslag. 
Nej-röst: Bo Ericsons (SD) yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt arvodesberedningens förslag. 
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Omröstningsresultat 
Ja-röst:24 
Nej-röst: 10 
Avstod: 0 

Omröstningslista bifogas protokollet (Protokollsbilaga 2). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Höja kommunalrådet till 80 % av riksdagsledamotsarvodet men inte höja
andra arvoden som är kopplade till kommunalrådets nivå.

2. Alla övriga arvoden baseras på dagens nivå och beräknas om med procent
av riksdagsledamotsarvodet.

3. Höja oppositionsrådets arvode till 50 % av riksdagsledamotsarvodet.

4. Höja välfärdsnämndens ordförande arvode till 40 % av
riksdagsledamotsarvodet.

6. Ändring under - Resekostnader och traktamenten 12 §, tredje stycket om
att ingen reseersättning utgår till kommunhuset ändras så att det endast
gäller kommunalråd och oppositionsråd.

Reservation 
Reservation från SD-gruppen: Runa Pasanen, Heikki Klaavuniemi-Odelsheim, 
Jan Petersson, Peter Andersson, Tony Hansson, Mathias Johansson, Linn 
Hermansson och Bo Ericson. 

Skriftlig reservation från Rolf Jacobsson (KD), bifogas protokollet 
(protokollsbilaga 3). 

Expedieras 

Administrativ chef, för verkställande. 
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§ 139 Dnr 2022-000204  

Reglemente för intern kontroll 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med reglementet är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att 
kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en tillräcklig 
intern kontroll. Detta Reglemente för intern kontroll ersätter därmed 
Reglemente för intern kontroll som antogs av Kommunfullmäktige 2003-06-
18 §22. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-09-14 § 145 
Tjänsteskrivelse 2022-09-19 
Reglemente för intern kontroll 
Reglemente för intern kontroll Munkedals kommun till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för intern kontroll. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för intern kontroll. 

Expedieras 

Controller, för verkställande.  

 



Protokollsbilaga 1
Kommunfullmäktige 2022 2022-09-26, § 124
Renhållningstaxa för Munkedals kommun 2023

Resultat
Ja 18

Nej 16
Avstår 0
Totalt 34

Stol Namn Val
1 Runa Pasanen (SD) Nej
2 Heikki Klaavuniemi (SD) Nej
3 Jan Peterson (SD) Nej
4 Peter Andersson (SD) Nej
6 Tony Hansson (SD) Nej
7 Mathias Johansson (SD) Nej
8 Linn Hermansson (SD) Nej
9 Bo Ericsson (SD) Nej

10 Henrik Palm (M) Ja
11 Jan Hognert (M) Ja
12 Ausra Karlsson (M) Ja
13 Linda Wighed (M) Ja
14 Martin Svenberg Rödin (M) Ja
15 Ulla Gustafsson (M) Ja
16 Johnny Ernflykt (M) Ja
17 Thomas Högberg (L) Ja
18 Karin Blomstrand (L) Ja
19 Liza Kettil (S) Ja
20 Rolf Berg (S) Ja
21 Maria Sundell (S) Ja
22 Per-Arne Brink (S) Ja
23 Regina Johansson (S) Ja
24 Caritha Jacobsson (S) Ja
25 Pia Hässlebräcke (S) Ja
26 Jenny Jansson (S) Ja
27 Christer Nilsson (C) Nej
28 Karl-Anders Andersson (C) Nej
29 Lars-Göran Sunesson (C) Nej
30 Carina Thorstensson (C) Nej
31 Fredrik Olsson (KD) Nej
32 Rolf Jacobsson (KD) Nej
33 Malin Svedjenäs (V) Nej
34 Iréne Barfoot Ekelund (V) Nej
35 Hans-Joachim Isenheim (MP) Ja



Protokollsbilaga 2
Kommunfullmäktige 2022 2022-09-26, § 138
Översyn av arvodesreglerna inför ny mandatperiod

Resultat
Ja 24

Nej 10
Avstår 0
Totalt 34

Stol Namn Val
1 Runa Pasanen (SD) Nej
2 Heikki Klaavuniemi (SD) Nej
3 Jan Peterson (SD) Nej
4 Peter Andersson (SD) Nej
6 Tony Hansson (SD) Nej
7 Mathias Johansson (SD) Nej
8 Linn Hermansson (SD) Nej
9 Bo Ericsson (SD) Nej

10 Henrik Palm (M) Ja
11 Jan Hognert (M) Ja
12 Ausra Karlsson (M) Ja
13 Linda Wighed (M) Ja
14 Martin Svenberg Rödin (M) Ja
15 Ulla Gustafsson (M) Ja
16 Johnny Ernflykt (M) Ja
17 Thomas Högberg (L) Ja
18 Karin Blomstrand (L) Ja
19 Liza Kettil (S) Ja
20 Rolf Berg (S) Ja
21 Maria Sundell (S) Ja
22 Per-Arne Brink (S) Ja
23 Regina Johansson (S) Ja
24 Caritha Jacobsson (S) Ja
25 Pia Hässlebräcke (S) Ja
26 Jenny Jansson (S) Ja
27 Christer Nilsson (C) Ja
28 Karl-Anders Andersson (C) Ja
29 Lars-Göran Sunesson (C) Ja
30 Carina Thorstensson (C) Ja
31 Fredrik Olsson (KD) Nej
32 Rolf Jacobsson (KD) Nej
33 Malin Svedjenäs (V) Ja
34 Iréne Barfoot Ekelund (V) Ja
35 Hans-Joachim Isenheim (MP) Ja



Protokollsbilaga 3 - Skriftlig reservation från Rolf Jacobsson (KD) 
Kommunfullmäktige 2022-09-26, § 138
Översyn av arvodesreglerna inför ny mandatperiod
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