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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 29 november 
2021 kl 17:00-21:39 

Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande 
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 
Jan Petersson (SD) ersätter Matheus Enholm (SD) 
Runa Pasanen (SD) ersätter Christoffer Wallin 
(SD) 
Peter Andersson (SD) 
Christer Börjesson (-) 
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) 
Camilla Espenkrona (M) ersätter Johnny Ernflykt 
(M) 
Göran Nyberg (L) 
Karin Blomstrand (L) 
Håkan Bergqvist (S) ersätter Liza Kettil (S) 
Yvonne Martinsson (S) ersätter Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Inger Orsbeck (S) ersätter Per-Arne Brink (S) 
Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Leif Karlsson (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Carina Thorstensson (C) 
Fredrik Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Ove Göransson (V) 
Nina Isenheim (MP) ersätter Hans-Joachim 
Isenheim (MP) §§ 92-106 

 

Ej tjänstgörande  
ersättare 
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Övriga närvarande Ylva Morén, kommundirektör 
Fredrick Göthberg, kommunsekreterare 

Justerare Lars-Göran Sunesson (C) och Ulla Gustafsson (M)  

Justering sker Digital justering, 2021-12-03 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering 

 

 
Paragrafer 
§§ 92-121 

 Fredrick Göthberg  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Christer Nilsson (C)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Lars-Göran Sunesson (C)  
   
 Digital justering  
 Ulla Gustafsson (M)   
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§ 92 Dnr 2021-000107   

Val av justerare 

 
Yrkande 
Regina Johansson (S) föreslår Lars-Göran Sunesson (C) som justerare 
 
Martin Svenberg Rödin (M) föreslår Ulla Gustafsson (M) som justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Sunesson (C) och Ulla 
Gustafsson (M) till justerare  
 
Expedieras 
Slutarkiv 
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§ 93 Dnr 76818   

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2021-11-29 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kjell Olseke (SD) inkom 2021-10-11 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i Jävsnämnden 
 
Leif Karlsson (S) inkom 2021-10-14 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt nämndeman i tingsrätten. Avsägelsen gäller 
från 2022-01-01. 
 
Håkan Skenhede (SD) inkom 2021-10-01 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som revisor 
 
Maria Pasanen (SD) inkom 2021-10-01 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Freja Gunell (V) inkom 2021-11-12 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Carolina Gedda (SD) inkom 2021-11-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Christoffer Wallin (SD) inkom 2021-11-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, som nämndeman, ledamot 
Budgetberedningen, ersättare Krisledningsnämnden, ersättare 
samhällsbyggnadsnämnden, ledamot i miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, ledamot kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling, 
ersättare barn- och utbildningsnämnden, ledamot i valnämnden, ledamot 
kommunstyrelsen, 1:e vice i välfärdsnämnden, ledamot i Gode män 
enligt fastighetsbildningslagen - Sakkunskap i frågor om jord- och 
skogsbruk, ledamot folkhälsorådet och vice ordförande 
kommunfullmäktiges valberedning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna 
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§ 94 Dnr 2021-000255   

Motion från Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet och Hans-Joachim 
Isenheim, Miljöpartiet om höjd grundbemanning samt utökning 
av teknisk utrustning för dokumentation inom äldreomsorgen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Malin Svedjenäs (V) och Hans-Joachim Isenheim (M) har i en motion 
föreslagit att grundbemanning ska höjas inom äldreomsorgen samt att 
det inom äldreomsorgen ska tillföras teknisk utrustning för 
dokumentation. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Malin Svedjenäs (V) och Hans-Joachim Isenheim (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motion till välfärdsnämnden för 
beredning 
 
Expedieras 
Välfärdsnämnden för hantering 
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen för hantering  
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§ 95 Dnr 2021-000263   

Ny motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om att bygga på 
LIS områden i Hällevadsholm 

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Blomstrand (L) har i en motion föreslagit att 
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att 
förvärva LIS områden i Hällevadsholm, eller delar av, för att kunna 
utveckla ett bostadsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Karin Blomstrand (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden för hantering 
Samhällsbyggnadschef för hantering 
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§ 96 Dnr 2021-000224   

Ny Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Blomstrand (L) och Göran Nyberg (L) har i en motion föreslagit att  
det i varje nytt byggprojekt som kommunen ansvarar för, skall ingå  
anpassningar för personer med olika typer av funktionshinder. 
 
Hon föreslår även att i alla egna lokaler som kommunen är ansvariga för 
att bygga, skall ingå att Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala 
Handikapprådet skall vidtalas, och man skall vid protokollförda möten 
dokumentera deras inspel. Hos dessa kommunala råd finns den 
kompetens som behövs för att ge möjlighet till rätt anpassning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden för hantering 
Samhällsbyggnadschef för hantering 
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§ 97 Dnr 2021-000206   

Delårsrapport jan-augusti 2021 för Munkedals kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Resultatet för kommunen under årets 8 första månader uppgår till 24,3 
mnkr vilket är 2,2 mnkr bättre än samma period 2020. Helårsprognosen 
beräknas till 26,5 mnkr. Budgeterat resultat är 14,3 mnkr vilket innebär 
en budgetavvikelse på 12,2 mnkr och därmed uppfylls det finansiella 
resultatmål som kommunfullmäktige beslutat för 2021. 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,4 mnkr. 
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat 
underskottet på -9,0 mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden 
prognosticerar underskott med -1,2 mnkr. Barn- och 
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning av budgetramen 
med 5,8 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret prognosticerar en 
positiv avvikelse med 1,2 mnkr 
Årets investeringar beräknas uppgå till 92 mnkr att jämföra med budget 
på 173 mnkr. 
 
Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till 54,8 
procent, en liten ökning från årsbokslutets 53,1 procent. 
Koncernens resultat för perioden januari-augusti 2021 uppgår till 26,6 
mnkr, en förbättring med 2,2 mnkr jämfört med samma period 
föregående år vilket beror på kommunens förbättrade resultat. 
Investeringsvolymen under perioden uppgår till 42,6 mnkr. 
Investeringarna avser i huvudsak fastigheter i kommunen och Munkbo 
samt VA-anläggningar i Munkedal Vatten AB. 
Covid-19 
 
Vaccinationerna har gjort att påverkan på kommunens verksamheter har 
minskat. Strategin för kommunens arbete har varit att i stort följa de 
direktiv som getts av folkhälsomyndigheten.  
Måluppfyllelse 
 
Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två 
av tre uppfyllda. Det är målet om självfinansieringsgrad för 
reinvesteringar som inte uppfylls. De fyra inriktningsmålen bedöms vara 
delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms öka under resterande del av 
året. En ökad måluppfyllelse krävs även för att god ekonomisk 
hushållning ska anses vara uppnådd enligt de fastställda kriterierna. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-10-11 § 163 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport augusti 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande 
perioden januari-augusti 2021   
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Yrkande 
Karin Blomstrand (L), Ulla Gustafsson (M) 
 - bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.     
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande 
perioden januari-augusti 2021 
 
Expedieras 
Kommundirektör för kännedom 
Förvaltningschefer för kännedom 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
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§ 98 Dnr 2021-000032   

Rapporter från revisionen (2021) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har gjort en bedömning av delårsrapport augusti 2021 till 
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas bedömning av delårsrapportaugusti 2021 
Projektplan - Grundläggande granskning 2021 - Munkedals bostäder AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten 
 
Expedieras 
Slutarkiv 
 

 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 99 Dnr 2021-000208   

Sammanträdestider för 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 
fram förslag till sammanträdestider för 2022. Grunden för planeringen 
utgår från budgetprocessen. 
 
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidieträffar: 
Tisdagen 12 april – dialog bokslut 
 
Kommunfullmäktige: 
Måndagen den 28 februari 
Måndagen den 28 mars – bokslut kommun 
Måndagen den 25 april – årsredovisning ink. SML 
Måndagen den 30 maj 
Måndagen den 27 juni – delårsrapport kommun, budget MRP 
Måndagen den 26 september 
Torsdag den 20 oktober - Val av ordförande, valberedning. 
Måndagen den 28 november - delår planförutsättningar budget 
Måndagen den 12 december - val till nämnder och bolag 
 
Kommunfullmäktige dialogdag 
Måndagen den 20 juni – KS presenterar budget 
Måndagen den 24 oktober – ny KF budget, koncern 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-10 § 164 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 
dialogdagar för 2022 enligt förslaget.   
   
 
Yrkande 
Karl Anders Andersson (C), Regina Johansson (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 
dialogdagar för 2022 enligt förslaget. 
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Expedieras 
Kommunsekreterare för kännedom 
Ledamöter i kommunfullmäktige för kännedom 
Nämndsekreterare för kännedom 
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§ 100 Dnr 2021-000091   

Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 2023 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med verksamhetens 
inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp kommande 
budgetprocess. 
 
I planeringsförutsättningarna behandlas:  
* Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
* Finansiella resultatmål för budget 2023 
* Tidsplan för budgetprocessen  
 
Befolkningsantagande 
Skatteberäkning för budget 2023 utgår ifrån ett invånarantal på 10 650, 
1 november 2022. Budgeterar en ökning av invånarantalet med +20 
invånare jämfört med budget 2022, vilket är en förstärkning av budgeten 
med 1,6 mnkr. 
 
Årets finansiella resultatmål 
De finansiella resultatmålen för budget 2023 utgår från de finansiella 
inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023. Under hösten 2021 
kan vi göra en uppföljning av utfallets årsprognos 2021 med beslutad 
budget för 2021 samt planår. Uppföljningen ligger till grund för hur man 
ska planera nästkommande års målsättningar för både finans och 
verksamhet för att kunna över tid nå de långsiktiga målen. 
 
Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2023 är: 
1. Årets resultat   
     skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 
2. Investeringsmål   
     självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå till 123 %  
 
3. Skuldsättning  
     under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska 
användas till  
     att amortera på låneskulden. 
 
* För att uppfylla målet att självfinansieringsgraden av reinvesteringar 
minst ska uppgå till 100 procent i genomsnitt under planperioden år 
2020-2023 krävs en minskning av reinvesteringar med 32 mnkr 2023 i 
jämförelse med gällande investeringsplan 
 
Tidsplan för budgetprocess 
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2023. 
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Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för styrelser 
och nämnder 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 180 
Tjänsteskrivelse 
Planeringsförutsättning budget 2023 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2023     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2023 
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
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§ 101 Dnr 2021-000235   

Riktlinjer för service och bemötande i Munkedals kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
I ett av kommunstyrelsens verksamhetsmål 2021 anges att riktlinjer för 
gemensamt förhållningssätt inom förvaltningarna för fysisk och digital 
tillgänglighet, service och bemötande ska presenteras för 
kommunstyrelsen. 
Föreligger nu förslag till riktlinjer för service och bemötande i Munkedals 
kommun. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av 
barn- och utbildningschef, chef lokalvård, chef AME samt administrativ 
chef. Förslaget har varit på remiss hos förvaltningarna.  
 
Förslaget har utarbetats med utgångspunkt från kommunens 
värdegrund. Arbetsgruppen bedömer att service och bemötande kan 
skilja sig i någon utsträckning beroende på var i organisationen 
situationen uppstår. Det finns därför ett antal vidhängande frågor som är 
tänkta att använda när riktlinjen diskuteras i ledningsgrupper, på 
arbetsplatsträffar m fl. I ett följande arbete är det möjligt att ta fram 
servicegarantier med utgångpunkt från riktlinjen. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 181 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinjer service 
Riktlinjer service - diskussionsunderlag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för service 
och bemötande i Munkedals kommun.    
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen ska få återrapporterat 
i samband med delårsrapport under 2022 hur kommunens kunder 
upplever vår service och bemötande.   
   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för service 
och bemötande i Munkedals kommun.    
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen ska få återrapporterat 
i samband med delårsrapport under 2022 hur kommunens kunder 
upplever vår service och bemötande. 
 
Expedieras 
Administrativ chef för hantering 
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§ 102 Dnr 2021-000221   

Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tillgänglighet och insyn är en viktig aspekt av demokrati. För att öka 
allmänhetens möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden har 
webbsändningar prövats under 2020 och 2021. Sändningarna har kunnat 
ses både i realtid och i efterhand via kommunens hemsida. 
 
Under tiden januari-oktober 2021 har fem webbsända 
fullmäktigesammanträden hållits. Följande tittarstatistik har 
tillhandahållits. 
 
Datum  På mötesdag I efterhand 
6 april   47 24 
26 april   61  40 
31 maj   80 18 
28 juni   63 34 
27 sept   114 47 
 
Årets fullmäktige sammanträden har på grund av pandemin i huvudsak 
genomförts digitalt. Det filmade materialet bild- och ljudkvalitet håller 
god kvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 182 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 
2022. Finansiering sker inom fullmäktiges befintliga anslag   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 
2022. Finansiering sker inom fullmäktiges befintliga anslag 
 
Expedieras 
Administrativ chef för hantering 
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§ 103 Dnr 2021-000233   

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 (VA-taxa) samt 
investeringar - Munkedal Vatten AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram en budget för 2022 med plan för 
2023-2024 samt ny bruknings- och anläggningstaxa.  
Munkedal Vatten ABs styrelse har på sitt styrelsemöte 2021-09-30 enligt 
§11 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften 
med 4% och anläggningsavgiften med 7% från och med 20220101 och 
enligt §12 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta om 
investeringar i enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024. 
Underlag för beslut bifogas i sin helhet.  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 20211101 
Protokoll nr 4 för Styrelsemöte Munkedal Vatten AB, daterat 20210930 
Munkedals vatten, tjänsteskrivelse, 20210930 - VA-taxa för 2022 med 
taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024   
Förslag till VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 183 
Tjänsteskrivelse, daterad 20211101 
Protokoll nr 4 för Styrelsemöte Munkedal Vatten AB, daterat 20210930 
Munkedals vatten, tjänsteskrivelse, 20210930 - VA-taxa för 2022 med 
taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024   
Förslag till VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 
% från och med 2022-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 
33 kr/månad.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 
7,0 % från och med 2022-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om investeringar i enlighet med budget 
2022 och plan 2023-2024, Munkedal Vatten AB.   
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Yrkande 
Carina Thorstensson (C) 
2 % 2022 och resten ses som ett effektiviseringskrav samt 2 % för plan 
2023-2024 
 
Christer Börjesson (-) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Malin Svedjenäs (V), Rolf Jacobsson (KD) 
Bifall till Carina Thorstenssons förslag till beslut 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina 
Thorstenssons (C) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag 
 
Omröstnings begärds och ska verkställas 
 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Carina Thorstenssons (C) förslag 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst: 27 
Nej-röst: 8 
Avstår: 0 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Omröstningslistan bifogas till paragrafen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 
% från och med 2022-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 
33 kr/månad.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 
7,0 % från och med 2022-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om investeringar i enlighet med budget 
2022 och plan 2023-2024, Munkedal Vatten AB. 
 
Reservation 
Reservation för V-gruppen: Malin Svedjenäs, Ove Göransson 
Reservation för KD-gruppen: Fredrik Olsson, Rolf Jacobsson 
Reservation från Carina Thorstensson (C) 
 
Expedieras 
Munkedals Vatten AB för hantering 
 

 



Röstningsbilaga 1: Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 (VA-taxa) samt investeringar - 
Munkedal Vatten AB 

 Ja Nej Avstår 
Jan Petersson (SD) X   
Peter Andersson (SD) X   
Runa Pasanen (SD) X   
Christer Börjesson (-) X   
Tony Hansson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Bo Ericson (SD) X   
Heikki Klaavuniemi (SD) X   
Henrik Palm (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Ausra Karlsson (M) X   
Linda Wighed (M) X   
Martin Svenberg Rödin (M) X   
Ulla Gustafsson (M) X   
Camilla Espenkrona (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Karin Blomstrand (L) X   
Håkan Bergqvist (S) X   
Yvonne Martinsson (S) X   
Maria Sundell (S) X   
Inger Orsbeck (S) X   
Regina Johansson (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Leif Karlsson (S) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Lars-Göran Sunesson (C)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Fredrik Olsson (KD)  X  
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Malin Svedjenäs (V)  X  
Ove Göransson (V)  X  
Nina Isenheim (MP)  X  
Christer Nilsson (C)  X  

 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag  
Nej-röst: Carina Thorstenssons (C) förslag 

Ja-röst: 27 
Nej-röst: 8 
Avstod: 0 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 104 Dnr 2021-000234   

Utökning av borgensram för Munkedal Vatten AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommuns helägda bolag Munkedals vatten AB har inkommit 
med en begäran om utökad borgensram. Behovet av utökad ram beror 
på det investeringsbehov som bolaget har under perioden 2022-2026 
enligt förslaget till investeringsplan. Bruttoinvesteringarna beräknas 
uppgå till 190 mnkr och intäkter genom anläggningsavgifter beräknas till 
72 mnkr. Inom denna period är förnyelsetakten för ledningar beräknade 
till 205 år. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 184 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 för Munkedals kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedal vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 220 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut     
 
Yrkande 
Christer Börjesson (-) bifall till kommunstyrelsens beslut 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedal vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 220 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut 
 
Expedieras 
Munkedals Vatten AB för hantering 
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§ 105 Dnr 2021-000093   

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt 
område och planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de 
vägar som länkar samman tätorterna. Fördelarna med kommunalt 
väghållarskap är att man som väghållare får rådighet över anläggningen 
och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer utformning, 
omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som 
kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid 
ställningstagande i dessa ärende. 
 
Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga 
vägområden och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals 
kommun. Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt 
väganordningar, inklusive broar, GC-vägar, murar, belysning m.m. för de 
gator och vägar som kommunen övertar inom det nya 
väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar 
och ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:   
 
813.1              Foss kyrka och stort bostadsområde 
816                 Huvudgatan i Munkedal 
816.1              Gatan till stationen 
924, del av      Stale upp till skolan 
 
Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna 
och då ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. 
Vägen ska ha ett tillfredställande skick för allmänt användande för 
liknande vägar i liknande områden. Detta innebär inte att Trafikverket 
utför rena standardhöjande åtgärder i samband med överlämning av 
väghållningen utan att en syn genomförs där båda parter medverkar och 
kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i samband med 
Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen har 
Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta. 
 
När vägar och broar iståndsätts innebär det att: 
Beläggning inte skall ha hål eller sprickor 
Diken och trummor rensas 
Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov 
Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som 
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela. 
Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och 
överlämnas i sin helhet till kommuner 
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Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 186 
Tjänsteskrivelse daterad 20211101 
Beslut kommunstyrelsen daterat 20210614  
Tjänsteskrivelse daterad 20210531 
Avtalsförslag 
Kartbilaga 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar och att godkänna del av förslaget avtal 
mellan Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att godkänna avtalet gällande väg 
813.1 Foss kyrka och stort bostadsområde, väg 816 Huvudgatan i 
Munkedal samt väg 816.1 Gatan till stationen.   
 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C) Återremiss:  
Fullmäktige ger KS i uppdrag att utreda konsekvenserna av de olika 
förslagen som Trafikverket föreslagit kostnadsmässigt både på kort och 
lång sikt. 
Att KF ger KS möjlighet att förhandla med Trafikverket om eventuell 
borttagning av delar av Trafikverkets ursprungsförslag. 
Se över hur trafiken till och från centralorten påverkas. 
 
Crister Börjesson (-), Göran Nyberg (L), Rolf Jacobsson (KD), Fredrik 
Olsson (KD), Heikki Klaavuniemi (SD), Regina Johansson (S), Malin 
Svedjenäs (V), Ove Göransson (V), Martin Svenberg-Rödin (M): 
Bifall till Karl-Anders Andersson (C) återremissyrkande  
 
Regina Johansson (S) - återremissyrkande: 
Se över hur trafiken till och från centralorten påverkas. 
 
Göran Nyberg (L), Rolf Jacobsson (KD), Malin Svedjenäs (V), Martin 
Svenberg Rödin (M) 
Bifall till Regina Johansson (S) återremissyrkande  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet.  
 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Andersson (C) 
återremissyrkande tillsammans med Regina Johansson (S) 
återremissyrkande, som har samma formulering och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen. 
 
. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och ge 
kommunstyrelsen uppdrag att utreda konsekvenserna av de olika 
förslagen som Trafikverket föreslagit kostnadsmässigt både på kort och 
lång sikt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen möjlighet att 
förhandla med Trafikverket om eventuell borttagning av delar av 
Trafikverkets ursprungsförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdrag att se 
över hur trafiken till och från centralorten påverkas. 
 
Protokollsanteckning 
Ajournering under mötespunkt mellan 19:10-19:25 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen för hantering 
Kommundirektör för hantering 
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§ 106 Dnr 2020-000329   

Skagerrakkorridoren 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att återremittera ärendet 
gällande Höghastighetsbana – Skagerakkorridoren med 
beslutsformulering enligt nedan:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet på grund av att 
ny information som dels lämnats under dagen, dels på information som 
kommer att delges projektet på torsdag. I nästa förslag till beslut ska det 
tydligt framgå i beslutet att Munkedals kommun när som helst kan lämna 
samarbetet utan krav på kompensation. 
 
Sedan kommunfullmäktiges möte i juni månad har projektet utvecklats 
framåt. Optimeringen av bansträckningen har studerats vidare och därav 
är tidigare bifogade kartor inte längre gällande. Då arbetet med 
bansträckningen fortfarande pågår via konsortiet finns heller inga exakta 
kartor att presentera i nuläget.  
 
Projektledningen för Skagerrakkorridoren har haft möte med 
Landshövding i Västra Götaland och responsen efter mötet är att 
Skagerrakkorridoren ses som ett särskilt viktigt projekt att främja. 
Därefter är möten genomförda med samtliga avdelningar inom 
Länsstyrelsen, som uttrycker vikten av att gå in i en interaktiv och 
snabbare planeringsprocess för projektet med inriktningen att en samlad 
Järnvägsplan för hela svenska sträckan bör vara den mest framgångsrika 
processen.  
 
Utöver återremissen har ytterligare dialog med kommunfullmäktige och  
kommunstyrelsen ägt rum 20210830 där fler frågeställningar inkommit 
vilka önskas besvaras i samband med detta ärende. Frågeställningarna 
gäller projektets tidplan, projektets kostnad för utredningsarbetet, egen 
personals resursåtgång samt information gällande intresserade bolag.  
 
Projektets övergripande tidplan har inte reviderats utan bygger på att 
utredningarna skall vara klara under 2024 för att sedan gå in i nästa fas. 
Många utredningar pågår i dagsläget och flertalet av dessa färdigställs 
under 2022. Att färdigställa samtliga utredningar fullt ut till 2024 är en 
utmanande tidplan men är dock fortfarande konsortiets ambition. 
Tillåtlighetsprövningar, politiska beslut på olika nivåer samt eventuella 
överklagningar utgör en stor osäkerhetsaspekt kring tidplanen. Dock 
sker tyngdpunkten av projektering och andra detaljerade utredningar 
efter att utförandeskedet har startat som en inledning i det skedet.  
 
Då projektet stäcker sig över flera kommuner, vilka ingår i undertecknad 
avsiktsförklaring, med avsikten att förbinda Göteborg och Oslo med ett 
dubbelspår kommer utredningarna fortgå. Därav är det viktigt att 
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Munkedals kommun fortsatt medverkar i enlighet med 
avsiktsförklaringen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören samt 
samhällsbyggnadschefen ingår i projektets olika grupperingar. I detta 
åtagande ingår att medverka på möten samt läsa in sig på framtaget 
material. Översiktligt uppskattat beräknas denna medverkan totalt 
belasta organisationen med max 100 timmar under 2022. Detta är en 
naturlig del i dessa tjänsters roller då det kan anses ingå i 
omvärldsbevakning samt naturligt samarbete med grannkommuner och 
områdets planer och utveckling i övrigt.   
 
Utöver egna resursers nedlagda tid finns kostnader för nödvändiga 
utredningar. Undertecknad avsiktsförklaring styr de kostnader som 
respektive kommun har tagit på sig att bidra med. För Munkedals 
kommuns del uppgår den kostnaden till 19 tkr per år under avtalstiden 
för avsiktsförklaringen.  
I ett senare skede kan kostnader för hantering av detaljplaner enligt plan 
och bygglagen belasta respektive kommun men det är ett beslut varje 
kommun tar för egen del vid respektive tillfälle.  
 
Projektledningen för Skagerrakkorridoren har även bjudit in och mött 
globala byggföretag för informationsmöte om projektet. På mötet anslöt 
36 globala byggföretag varav ca 15 företag från sju olika länder inkl de 
svenska största byggföretagen återkopplade att de vill ha fördjupade 
samtal om hur de kan stödja tillkomsten av projektet. Inget av företagen 
har visat invändningar till projektet vare sig för byggtekniken eller 
byggtiden. Europeiska investeringsbanken har också erbjudit sin 
supportorganisation EPEC fördjupat arbete för konsortiets vidareprocess.   
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 20211029 
Beslut kommunfullmäktige 20210628 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 187 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Beslut kommunfullmäktige 2021-06-28 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att stå bakom att tidigare bifogade kartor 
inte längre är gällande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun fortsatt ska 
medverka i projektet och med egen personal bevaka utvecklingen av 
spårsträckningen samt framtida placering av station och depå.   
 
Yrkande 
Jan Hognert (M), Rolf Jacobsson (KD), Malin Svedjenäs (V), Karin 
Blomstrand (L), Fredrik Olsson (KD), Göran Nyberg (L), Ove Göransson 
(V), Linda Wighed (M), Christer Börjesson (-): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Jan Petersson (SD), Mathias Johansson (SD), Carina Thorstensson (C): 
Avslag 
 
Lars Göran Sunesson (C) tilläggsyrkande:  
beredningen för samhällsdialog får i uppdrag att genomföra 
information/dialog om Skagerrakkbanan med allmänheten. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition kommunstyrelsens förslag och Jan 
Peterssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifall kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Göran Sunesson (C) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lars 
Göran Sunesson (C) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att stå bakom att tidigare bifogade kartor 
inte längre är gällande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun fortsatt ska 
medverka i projektet och med egen personal bevaka utvecklingen av 
spårsträckningen samt framtida placering av station och depå. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att beredningen för samhällsdialog får i 
uppdrag att genomföra information/dialog om Skagerrakkbanan med 
allmänheten. 
 
Reservation 
Reservation för SD-gruppen: Mathias Johansson, Jan Petersson, Heikki 
Klaavuniemi, Runa Pasanen, Peter Andersson, Tony Hansson, Linn 
Hermansson och Bo Ericsson. 
 
Expedieras 
Kommundirektör, för kännedom  
Samhällsbyggnadschef, för kännedom 
Beredningen för samhällsdialog, för hantering 
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§ 107 Dnr 2021-000238   

Livsmedelstaxa 

 
Sammanfattning av ärendet 
På Miljönämndens sammanträde den 20211020 beslutade nämnden att 
föreslå kommunfullmäktige i Munkedals kommun att besluta om ny Taxa 
inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och 
material i kontakt med livsmedel.  
 
Ärendet i sin helhet finns bifogat i bilagor.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 188 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Protokoll Miljönämnden mellersta Bohuslän 20211020 §55 
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27  
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiga beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01, i enlighet med 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiga beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01, i enlighet med 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut. 
 
Expedieras 
Kommundirektör, för kännedom  
Samhällsbyggnadschef, för kännedom 
Näringslivsutvecklare, för kännedom  
Miljöchefen, för kännedom 
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§ 108 Dnr 2021-000188   

Initiativärende från Christoffer Rungberg, Moderaterna och 
Christoffer Wallin, sverigedemokraterna om Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän - utvärdering 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett avtal om miljösamverkan finns upprättat mellan SML-kommunerna, 
där det bl a framgår att avtalet ska sägas upp senast 12 månader före 
innevarande avtalsperiods utgång. Avtalet kommer att fortsätta att löpa i 
ytterligare en fyraårsperiod om det inte sägs upp senast 2021-12-31.  
 
Kommunstyrelsen i Munkedals kommun har fattat beslut om att 
utvärdera den nuvarande politiska organisationen, som trädde i kraft i 
samband med ny mandatperiod 2019.  
 
Kommunstyrelsen har parallellt med översynen av den politiska 
organisationen också beslutat att utvärdera den kommungemensamma 
miljönämnden i mellersta Bohuslän för att se hur kommunen bäst kan 
driva miljönämnden vidare i egen regi under samhällsbyggnadsnämnden. 
Utvärderingen skall senast återrapporteras senast 2021-11-15 för att en 
eventuell uppsägning ska hinna genomföras.  
 
Föreligger nu PM med förvaltningens bedömning av frågan om 
gemensam miljöorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 191 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
PM om gemensam miljönämnd 
Initiativärende MimB 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun säger upp avtalet 
om miljösamverkan. Munkedals kommun begär hos samverkande 
kommuner att en avtalsförlängning med ett år och därefter ett år 
uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31, medges i syfte att 
gemensamt arbeta med förbättringsåtgärder innan ställningstagande om 
eventuell fortsättning i miljösamverkan.   
 
Yrkande 
Linda Wighed (M), Mathias Johansson (SD), Rolf Jacobsson (KD) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Göran Nyberg (L), Ove Göransson (V), Carina Thorstensson (C), Regina 
Johansson (S): 
Avslag till kommunstyrelsens förslag till förmån för förvaltningens förslag 
alternativ 1 
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Propositionsordning 
Ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och Göran Nyberg 
(L) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Göran Nyberg (L) med fleras avslagsyrkande. 
 
Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordförande ställer följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Avslag till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst: 16 
Nej-röst:18 
Avstod: 0 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Omröstningslistan bifogas till paragrafen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun säger upp avtalet 
om miljösamverkan. Munkedals kommun begär hos samverkande 
kommuner att en avtalsförlängning med ett år och därefter ett år 
uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31, medges i syfte att 
gemensamt arbeta med förbättringsåtgärder innan ställningstagande om 
eventuell fortsättning i miljösamverkan. 
 
Reservation 
Reservation från S-gruppen: Håkan Bergqvist, Yvonne Martinsson, Maria 
Sundell, Inger Orsbeck, Regina Johansson, Caritha Jacobsson, Pia 
Hässlebräcke, Leif Karlsson. 
Reservation från V-gruppen: Malin Svedjenäs, Ove Göransson. 
Reservation från C-gruppen: Christer Nilsson, Karl-Anders Andersson, 
Lars-Göran Sunesson, Carina Thorstensson. 
Reservation från L-gruppen: Göran Nyberg, Karin Blomstrand 
 
Expedieras 
Kommundirektör för hantering 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
Administrativ chef för kännedom 

 



Röstningsbilaga 2: Initiativärende från Christoffer Rungberg, Moderaterna och Christoffer Wallin, 
sverigedemokraterna om Miljönämnden i mellersta Bohuslän – utvärdering 

 

 
Ja-röst: Avslag till kommunstyrelsens förslag  
Nej-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Ja-röst: 16 
Nej-röst: 18 
Avstod: 0 

 Ja Nej Avstår 
Jan Petersson (SD)  X  
Peter Andersson (SD)  X  
Runa Pasanen (SD)  X  
Christer Börjesson (-)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Linn Hermansson (SD)  X  
Bo Ericson (SD)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Henrik Palm (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Ausra Karlsson (M)  X  
Linda Wighed (M)  X  
Martin Svenberg Rödin (M)  X  
Ulla Gustafsson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M)  X  
Göran Nyberg (L) X   
Karin Blomstrand (L) X   
Håkan Bergqvist (S) X   
Yvonne Martinsson (S) X   
Maria Sundell (S) X   
Inger Orsbeck (S) X   
Regina Johansson (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Leif Karlsson (S) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Fredrik Olsson (KD)  X  
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Malin Svedjenäs (V) X   
Ove Göransson (V) X   
Christer Nilsson (C) X   
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§ 109 Dnr 2021-000225   

Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundets Väst 
med anledning av upptagande av Melleruds kommun som ny 
medlem 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och 
Mellerud. Beslut har fattats tidigare i år att förbundet ska upplösas och 
likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om 
medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och 
Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat beslut om och inkommit 
med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst (SoF väst). 
 
SoF väst har därför efter extra insatt styrelsemöte den 7 oktober skickat 
hemställan till sina medlemskommuner att fatta beslut om utökning av 
förbundet med att Melleruds kommun blir medlem. Beslut behöver tas av 
respektive kommuns fullmäktige att revidera förbundsordningen där 
Mellerud skrivs in som medlem, senast 30 november för att 
medlemskapet ska kunna verkställas till årsskiftet. 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att 
Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet. Förbundschef och 
presidiet har tillsammans med representanter från Melleruds kommun 
fått uppdrag att ta fram underlag till beslut. I förslaget fortsätter SoF 
Väst i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men 
utvidgas med en kommun. Genom att det inte bildas något nytt förbund 
gäller alla beslut som SoF Väst har tagit tidigare även för Melleruds 
kommun. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu 
pågående insatser i Mellerud som nu finansieras av 
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör 
vid årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds 
kommun. 
 
I samband med att förbundsordningen ändras för att Melleruds kommun 
ska bli ny medlem föreslår presidiet för Samordningsförbundet Väst 
några andra ändringar. Förslag på ändringar i förbundsordningen 
redovisas nedan. 
 
* 3§ Mellerud är tillagd som medlem 
 
* Omskrivning av 5§. Ny lydelse: Ledamöter och ersättare väljs för fyra 
år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige 
i region och kommuner har ägt rum. 
  
 Tidigare lydelse: Ledamöter och ersättare väljs för tiden 
från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. 
Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 
den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner 
har ägt rum. 
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* Tillägg i 16§ ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås 
samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella 
kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon 
av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande 
andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna” 
 
Tillägg i 20§ ”Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 
2022, under förutsättning att samtliga medlemmar vid den tidpunkten 
godkänt denna förbundsordning” 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 192 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 Förbundsordning Samordningsförbundet Väst, justerat 18 
oktober 
Samordningsförbundet Väst minnesanteckningar 
Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till 
Melleruds kommun 
Bilaga 2, beslut KF Mellerud ansökan SoF Väst 
Bilaga 3 - Ansökan från Mellerud om medlemskap i SoF väst 
Bilaga 4, SoF Väst bidrag per part 2022 inkl-exkl Mellerud 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ändringar 
förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som ska gälla från 1 
januari 2022.   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ändringar 
förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som ska gälla från 1 
januari 2022. 
 
Expedieras 
Samordningsförbundet Väst för hantering  
Kommundirektör för kännedom  
Välfärdsförvaltningen för kännedom 
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§ 110 Dnr 2021-000005   

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt 2021 - kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. I 
arbetsordningen står det även att en motion bör beredas så, att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen 
väcktes 
 
Kommunstyrelsen redovisar 13 ej besvarade motioner. En av motionerna 
är nyligen inkomna och har ej behandlats i Kommunfullmäktige än. Fyra 
av motionerna väcktes under fullmäktige 2021-05-31 och nära att 
passera datum för svarstid. Resterande åtta motioner har passerat 
datum för svarstid. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett ej besvarat medborgarförslag. Förslaget 
har inte passerat datum för svarstid. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 193 
Tjänsteskrivelse 
Lista över pågående medborgarförslagnovember 2021 
Lista över pågående motioner november 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av ej 
besvarade motioner och medborgarförslag för november 2021.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av ej 
besvarade motioner och medborgarförslag för november 2021. 
 
Expedieras 
Kommundirektör för kännedom 
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§ 111 Dnr 2021-000069   

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt 2021 - Välfärdsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden 
(och övriga nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till 
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till 
fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte 
slutligt handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 194 
Beslut VFN 2021-10-21 § 81 - Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt. 
Bilaga till VFN 2021-10-21 - Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. 
 
Expedieras 
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen för kännedom 
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§ 112 Dnr 2021-000108   

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt 2021 - Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett obesvarat medborgarförslag att 
redovisa. Detta planeras tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens möte i 
november. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 195 
Beslut SBN 2021-10-25 § 110 Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2021 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
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§ 113 Dnr 2021-000239   

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt hösten 2021 - Kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har två motioner som ännu är besvarad.  
 
Motionen från Liza Kettil, Socialdemokraterna om satsning på 
fritidsgården. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att sända 
motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras 
att besvaras av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-17.  
 
Motionen från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om Digital Fixare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras att besvaras av 
kultur- och fritidsnämnden 2021-10-13.  
 
Inga medborgarförslag som ej beretts färdigt ligger inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 196 
Beslut KFN 2021-10-13 § 44 Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt hösten 2021 - Kultur- och 
fritidsnämnden. 
Sammanställning av motioner som ej beretts färdigt - november 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag. 
 
Expedieras 
Förvaltningschef kultur- och fritid 
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§ 114 Dnr 2021-000241   

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt 2021 - barn och utbildningsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga obesvarade motioner eller medborgarförslag 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 197 
Beslut BOUN 2021-10-20 § 94 Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2021 - barn och 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn - och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn – och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner. 
 
Expedieras 
Förvaltningschef barn- och utbildning för kännedom 
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§ 115 Dnr 2021-000240   

Barnomsorgstaxa 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år 
de fyller tre har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet 525 timmar per år. 
På förskolorna ingår den allmänna förskolan i den ordinarie 
verksamheten. Respektive förskola planerar och schemalägger denna 
verksamhet. Allmän förskoleverksamhet följer skolans läsår, det vill säga 
ingen verksamhet under skolloven. 
 
De barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och behöver omsorg 
utöver den tid som allmän förskola erbjuds och därför har en vanlig 
barnomsorgsplacering, får istället en reducering av föräldraavgiften. 
Detta avdrag är idag 30% av avgiften och infaller under terminstid, det 
vill säga nio månader om året från september till och med maj. Inget 
avdrag under sommaren.  
 
Många vårdnadshavare reagerar över att de under sommaren betalar en 
högre avgift än resten av året. Dessutom är avgiften högre under den 
period då de flesta är lediga en längre tid på grund av sommarsemester. 
Avgiften under sommaren är familjens normaltaxa, men eftersom de har 
sänkt avgift övriga nio månader blir ändå upplevelsen att de får en 
förhöjd avgift under sommaren. 
 
Barn och utbildningsnämnden föreslår därför att en taxeändring görs så 
att avgiften för dessa barn istället reduceras med 22% samtliga tolv 
månader om året, vilket motsvarar ett 30% avdrag nio månader om 
året. Familjerna får då istället en och samma avgift året om, vilket kan 
upplevas mer rimligt ur ett vårdnadshavarperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 198 
Beslut BOUN 2021-10-20 § 92 Barnomsorgstaxa 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på 
förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn 
berättigade allmän förskola.  Beslutet gäller från 2022-01-01 och från 
september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar 
förskoleklass.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på 
förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn 
berättigade allmän förskola.  Beslutet gäller från 2022-01-01 och från 
september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar 
förskoleklass. 
 
Expedieras 
Förvaltningschef barn- och utbildning för hantering 
Ekonomiavdelning för hantering  
Barnomsorgssekreterare för kännedom 
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§ 116 Dnr 2021-000252   

Avgift för ansökan om nyetablering av fristående förskolor och 
fritidshem samt utökning av befintligt godkännande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om skärpta krav på insikt,  
lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva  
verksamhet. Ändringarna innebär att kommunen får ta ut en avgift för  
ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående  
fritidshem.  
Till grund för avgiftssättningen är kommunallagens bestämmelser om  
självkostnadsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som  
gäller. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än motsvarande  
självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 §KL. Avgifter får alltså inte tas ut  
till sådant belopp att de tillför kommunen en vinst. Avgiften måste även  
bygga på likställighetsprincipen att alla som söker godkännande i  
kommunen behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.  
Förändringarna kommer att gälla från 2022-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-15 § 199 
Beslut BOUN 2021-10-20 - Avgift för ansökan om nyetablering av 
fristående  
förskolor och fritidshem samt utökning av befintligt  
godkännande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  
på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola  
och fritidshem.  
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  
på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande  
för fristående förskola och fritidshem.  
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  
på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående  
förskola och fritidshem.  
Besluten ska gälla från 2022-01-01.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  
på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola  
och fritidshem.  
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  
på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande  
för fristående förskola och fritidshem.  
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* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  
på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående  
förskola och fritidshem.  
Besluten ska gälla från 2022-01-01. 
 
Expedieras 
Förvaltningschef barn- och utbildning för hantering 
Ekonomiavdelningen för hantering 
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§ 117 Dnr 2021-000120   

Svar på motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om att bygga 
på LIS områden i Hällevadsholm 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända Karin Blomstrands 
(L) och Thomas Högbergs (L) inlämnade motion ” Motion om att bygga 
på LIS områden i Hällevadsholm”, daterad 2021-05-04 till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen behandlar behovet 
av bebyggelse på attraktiva platser och områden och i detta fall LIS-
området vid Vässjesjön Hällevadsholm, vilket är ett av flera samhällen i 
Munkedals kommun som kan erbjuda villabebyggelse i natursköna 
områden.  
 
Motionen föreslår därför att:  
* samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att projektera och 
färdigställa ovannämnda område vid Vässjesjön för försäljning. 
 
Hällevadsholm präglas av en bebyggelse som utvecklats kring de båda 
sjöarna i ett småkuperat skogbevuxet landskap. Samhällets grönstruktur 
präglas av omgivande skogsområden samt vegetation i anslutning till 
sjöarna Kolstorpevattnet och Vässjevattnet, vilka omfattas av våtmark 
och sumpskog i söder.   
 
Kommunens översiktsplan anger att bostadsutbyggnaden i 
Hällevadsholm bör ske söder och västerut på ett sådant sätt att 
Kolstorpsvattnets och Vässjevattnets kvaliteter för ett attraktivt boende 
kan utnyttjas.  
 
Strandskydd gäller kring båda sjöarna där lättnader i strandskyddet bör 
kunna utredas öster om Vässjevattnet. Området berörs ej av Natura 
2000. 
 
Vässjevattnet är en av 19 sjöar som pekas ut i kommunens LIS-plan från 
2010 där utpekade strandsträckor anges som lämpliga LIS-områden. För 
Vässjevattnet anges 13% av strandsträckan runt sjö som lämplig för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Exakt läge redovisas i LIS planen 
och nuvarande ÖP14. Markeringen omfattar ett område om ca 0,2 km 
som ansluter till befintlig bostadsbebyggelse i norr. 
 
Området pekas ut med anmärkningen att ”LIS-området avser enbart att 
eventuell ny bebyggelse kan få komma nära strandskyddsområdet, om 
övriga hänsynskrav uppfylls. Naturvärdesobjektet vid strandkanten ska 
inte skadas och ingår inte i LIS-området.”  
 
Vässjevattnet ingår som del i ett större vattenområde kring 
Enningdalsälven vilken är av riksintresse och omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. 
Bestämmelserna utgör restriktioner mot vissa vattenföretag.  
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Varje LIS-område och sjö som är utpekat i LIS-planen och nuvarande 
ÖP14 behöver studeras mer i detalj i nästa skede.  
 
Detta LIS-område är privatägt och kommunen har inte har rådighet över 
marken i dagsläget. Om kommunen vill agera med projektering och 
färdigställande av tomter det föregås av ett fastigförvärv. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-10-11 § 165 
Beslut SBN 2021-09-24 § 96 
Motion från Karin Blomstrand (L) 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner  
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
 
Expedieras 
Slutarkiv  
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§ 118 Dnr 2021-000099   

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kjell Olseke (SD) inkom 2021-10-11 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i Jävsnämnden 
 
Leif Karlsson (S) inkom 2021-10-14 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt nämndeman i tingsrätten. 
 
Håkan Skenhede (SD) inkom 2021-10-01 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som revisor. 
 
Runa Pasanen (SD) inkom 2021-10-01 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Freja Gunell (V) inkom 2021-11-12 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Carolina Gedda (SD) inkom 2021-11-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Christoffer Wallin (SD) inkom 2021-11-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, som nämndeman, ledamot 
Budgetberedningen, ersättare Krisledningsnämnden, ersättare 
samhällsbyggnadsnämnden, ledamot i miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, ledamot kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling, 
ersättare barn- och utbildningsnämnden, ledamot i valnämnden, ledamot 
kommunstyrelsen, 1:e vice i välfärdsnämnden, ledamot i Gode män 
enligt fastighetsbildningslagen - Sakkunskap i frågor om jord- och 
skogsbruk, ledamot folkhälsorådet och vice ordförande 
kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Fullmäktige har att förrätta val gällande ovan nämnda uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag med mandatperiod 
ett år. En förteckning över uppdragen och vilka som är valda för 
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 finns bilagd tjänsteskrivelsen. 
Samtliga personer som är valda för 2021 är valbara för 2022 förutom 
Pontus Reuterbratt som har flyttat från kommunen och kan därför inte 
väljas om. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2021-11-16 § 6-7 Val till kommunala förtroendeuppdrag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Avsägelse från Carolina Gedda (SD) 
Avsägelse från Christoffer Wallin (SD) 
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Avsägelse från Freja Gunell (V) 
Avsägelse från Kjell Olseke (SD) 
Avsägelse från Leif Karlsson (S) 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
KF ettårsval 2021 
 
 
Kommunfullmäktigesvalberednings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Kjell Olseke (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ledamot i jävsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) välja Inger 
Orsbeck (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Inger Orsbeck (S) välja Emma 
Utter (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) lämna förslag på 
Åsa Karlsson (S) som nämndeman i tingsrätten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Freja Gunell (V) välja Malin 
Svedjenäs (V) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Håkan Skenhede (SD) välja Kjell 
Olseke (SD) som revisor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Runa Pasanen (SD) välja Anders 
Persson (SD) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Runa Pasanen (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Carolina Gedda (SD) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamoten i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) lämna 
förslag på Runa Pasanen (SD) som nämndeman i tingsrätten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ersättare i krisledningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ersättare samhällsbyggnadsnämnden. 
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Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ersättare barn- och utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Louise 
Skaarnes (SD) som ledamot i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Jan Petersson (SD) välja Anders 
Persson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som 1:e vice ordförande i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja 
Louise Skaarnes (SD) som ersättare i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ledamot i Gode män enligt fastighetsbildningslagen - 
Sakkunskap i frågor om jord- och skogsbruk. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som vice ordförande kommunfullmäktiges 
valberedning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ersättare kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Per-Arne Brink (S), Terje Skaarnes 
(SD), Lars Östman (M) som ledamot och Anders Persson (SD), Leif 
Svensson (C), Henrik Palm (M) som ersättare till Dingle Industrilokaler 
AB:s styrelse för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Rungberg (M) som 
ledamot och Liza Kettil (S) som ersättare till ombud för Netwest 
bolagsstämma för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Johans Nilsson (S) som revisor och 
Bertil Schewenius (M) som ersättande revisor till Stiftelsen Fosserska 
vägfonden för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Kjell Olseke (SD) som ersättande revisor till Stiftelsen H D Magnussons 
donationsfond för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. 
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Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Bertil Schewenius (M) som ersättande revisor till Stiftelsen Håby 
dispensärs barnkolonifond för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Johans Nilsson (S) som revisor och 
Kjell Olseke (SD) som ersättande revisor till Stiftelsen Melchersons 
donationsfond för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Per-Göran Ekeroos (L) som ersättande revisor till Stiftelsen Viktor 
Magnussons premiefond för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Per-Göran Ekeroos (L) som ersättande revisor till Stiftelsen fd Munkedals 
kommuns sociala samfond för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31.   
 
Yrkande 
Christer Nilsson (C) Rättelser av kommunfullmäktiges valberednings 
förslag till beslut 2021-11-16 § 6:  
Leif Karlsson (S) avsägelser gäller från årsskiftet och det val som 
ersätter honom gäller från årsskiftet. 
Louise Skaarnes (SD) ska väljas till ledamot i välfärdsnämnden och Runa 
Pasanen (SD) ska väljas till ersättare i välfärdsnämnden 
 
Jan Hognert (M): 
Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag 2021-11-16 § 6 med 
rättelser från Christer Nilsson (C) 
 
Jan Hognert (M) kommunfullmäktiges valberednings förslag 2021-11-16 
§ 7 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunfullmäktiges valberednings 
förslag med yrkade rättelser. och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslaget med yrkade rättelser.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Kjell Olseke (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ledamot i jävsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) välja Inger 
Orsbeck (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Inger Orsbeck (S) välja Emma 
Utter (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) lämna förslag på 
Åsa Karlsson (S) som nämndeman i tingsrätten. 
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Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Freja Gunell (V) välja Malin 
Svedjenäs (V) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Håkan Skenhede (SD) välja Kjell 
Olseke (SD) som revisor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Runa Pasanen (SD) välja Anders 
Persson (SD) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Runa Pasanen (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Carolina Gedda (SD) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamoten i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) lämna 
förslag på Runa Pasanen (SD) som nämndeman i tingsrätten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ersättare i krisledningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ersättare samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Håkan 
Skenhede (SD) som ersättare barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Louise 
Skaarnes (SD) som ledamot i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Jan Petersson (SD) välja Anders 
Persson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som 1:e vice ordförande i välfärdsnämnden. 
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Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Louise 
Skaarnes (SD) som ledamot i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Louise Skaarnes (SD) välja Runa 
Pasanen (SD) som ersättare i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ledamot i Gode män enligt fastighetsbildningslagen - 
Sakkunskap i frågor om jord- och skogsbruk. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som vice ordförande kommunfullmäktiges 
valberedning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ersättare kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Per-Arne Brink (S), Terje Skaarnes 
(SD), Lars Östman (M) som ledamot och Anders Persson (SD), Leif 
Svensson (C), Henrik Palm (M) som ersättare till Dingle Industrilokaler 
AB:s styrelse för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Rungberg (M) som 
ledamot och Liza Kettil (S) som ersättare till ombud för Netwest 
bolagsstämma för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Johans Nilsson (S) som revisor och 
Bertil Schewenius (M) som ersättande revisor till Stiftelsen Fosserska 
vägfonden för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Kjell Olseke (SD) som ersättande revisor till Stiftelsen H D Magnussons 
donationsfond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Bertil Schewenius (M) som ersättande revisor till Stiftelsen Håby 
dispensärs barnkolonifond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Johans Nilsson (S) som revisor och 
Kjell Olseke (SD) som ersättande revisor till Stiftelsen Melchersons 
donationsfond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Per-Göran Ekeroos (L) som ersättande revisor till Stiftelsen Viktor 
Magnussons premiefond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som revisor och 
Per-Göran Ekeroos (L) som ersättande revisor till Stiftelsen fd Munkedals 
kommuns sociala samfond för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
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Expedieras 
Berörd förtroendevald för kännedom 
Förtroendemannaregistret för registrering 
Sekreterare för berörda nämnder för kännedom 
Löneenheten för kännedom 
Berörd organisation för kännedom 
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§ 119 Dnr 2021-000267   

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om Gården Fiskebo kan bli 
Eko-by 

 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg (L) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar att gården Fiskebo inte skall säljas. Istället ska möjligheterna till 
att etablera en Eko-by eller liknande område där i utreds innan 
försäljningsprocessen går vidare. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Göran Nyberg (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden för hantering 
Samhällsbyggnadschef för hantering 
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§ 120 Dnr 2021-000268 

Fråga i kommunfullmäktige 29 november till Martin Svenberg-
Rödin (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden om 
biblioteksfilial Hedekas 

Sammanfattning av ärendet 
Regina Johansson (S) ställen en fråga till Martin Svenberg-Rödin (m), 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden enligt 5 kap. 64 § 
Kommunallagen. 

En flytt av biblioteksfilial har påbörjats i Hedekas. Flytten har pågått 
under en tid, och som jag uppfattar det, kommer den att pågå ännu en 
tid framöver. Bland annat pågår en uppdatering av bokbeståndet vilket 
är positivt så att filialen får ett bra utbud.  
Det finns funderingar bland kommuninvånare som undrar när 
biblioteksfilialen kan öppna för besökare, och om kommunen kommer att 
ha dubbla lokalkostnader under en lång tid eftersom flytten verkar dra ut 
på tiden. Med anledning av detta har jag följande fråga: 
Har flytten av biblioteksfilialen i Hedekas hittills gått som planerat 
tidsmässigt, kostnadsmässigt och personalresursmässigt? 

Beslutsunderlag 
Fråga i kommunfullmäktige 29 november till Martin Svenberg-Rödin (M), 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden om biblioteksfilial Hedekas    

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige antecknar till protokollet att Martin Svenberg Rödin (M) 
besvarat frågan.  

Expedieras 
Slutarkiv 
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§ 121 Dnr 2021-000269   

Motion från Regina Johansson Socialdemokraterna om 
hundrastgård 

 
Sammanfattning av ärendet 
Regina Johansson (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar att en första kommunal hundrastgård ska anläggas i kommunen 
som finansieras av kommunen. Hon föreslår även att att föreningslivet 
ska inbjudas till dialog inför anläggande av hundrastgård gällande 
placering, utförande och eventuellt samarbete, 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Regina Johansson (S) om hundrastgård 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar att sända motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för beredning 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden för hantering 
Samhällsbyggnadschef för hantering 
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