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Plats och tid  Digitalt via Teams, måndagen den 13 september 2021 kl 09:00 – 
17:50 

Beslutande  Christoffer Rungberg (M), Ordförande 
Göran Nyberg (L), 1:e vice ordförande 
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 
Jan Hognert (M) 
Christoffer Wallin (SD) 
Louise Skaarnes (SD) §§ 136-150 
Mathias Johansson (SD) 
Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Matheus Enholm (SD) §§ 151-156 för Louise Skaarnes (SD) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Martin Svenberg Rödin (M) 
Karin Blomstrand (L) 
Christer Börjesson (-) 
Matheus Enholm (SD) §§ 136-150 
Jan Petersson (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

Justerare 
 
Liza Kettil (S) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 2021-09-15 senast kl. 14 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 136-156 
 Fredrick Göthberg   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Christoffer Rungberg   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Liza Kettil (S)   
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Förändring av föredragningslista 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson anmäler ett initiativärende till dagens sammanträde:  
 
Initiativärende från Rolf Jacobsson Kristdemokraterna att ge 
kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig i frågan om 
vindkraftsetablering på Skottefjället, dnr 2021-198 
 
 
Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av 
punkt 20: information från förvaltningen och punkt 21: 
Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) 
 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(45) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 136 Dnr 2021-000085  

Kommunstyrelsens budget 2022 plan 2023-2024 med 
verksamhetsmål 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budget utgår från den tilldelade preliminära 
budgetramen. Kommunstyrelsen kommer bli kompenserad för 
indexuppräkningar, löneökningar och för genomförda investeringar inom 
godkänd ram. 
 
I förslaget ingår en utökning med en tjänst som digital strateg. Den 
föreslås finansieras genom kommande 
personalomsättning/pensionsavgångar. När detta gett ett ekonomiskt 
utrymme kommer rekrytering ske. Kommunstyrelseförvaltningen 
behöver i egenskap av sitt strategiska uppdrag och stödfunktion till 
övriga förvaltningar ha en resurs som samordnar den samlade 
ansträngningen internt men även externt gentemot andra kommuner, 
regionen och företag. Förvaltningen befinner sig själv i en 
utvecklingsresa mot digital transformation som behöver stöd. 
 
I övrigt föreslås att utökade moduler i Hypergene och anslaget för 
julklapp finansieras via förfogandeposten med 430 tkr. För att finansiera 
E-arkiv och kostnader för FVM föreslås fler åtgärder. En översyn 
genomförs med syfte att digitalisera postgången och minska 
portokostnaden. En minskning av skrivare/kopiatorer ska ske när 
leasingavtalen löper ut. Kommuntidningen digitaliseras för att minska 
tryckkostnaderna. Totalt ska dessa åtgärder ge en minskad kostnad med 
290tkr. 
 
 
Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till drygt 4 mnkr. Större 
investeringar är nytt HR/Lönesystem, nya moduler i Hypergene samt 
anslag för fortsatt digitalisering. 
 
Ett förslag till nya verksamhetsmål har arbetats fram i dialog med 
kommunstyrelsen och dessa har inkluderats i förslaget. 
 
Munkedals kommun ska rusta för samhällssäkerhet, attraktivitet och 
service 
Ökad inkludering genom att fler har sysselsättning 
Bra och attraktiva bostäder samt boende- och vistelsemiljöer 
God tillgänglighet, service och bemötande 
Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin klimatpåverkan ska öka 
Skapa förutsättningar för laddning av el-fordon    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31 
Beslut KS 2021-05-17 - Budgetförslag 2022 kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens budgetförslag 2022 med plan 2023-2024 inkluderat 
verksamhetsmål och mått 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2022 plan 2023-2024 med verksamhetsmål  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att  
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2022 plan 2023–2024 med verksamhetsmål    
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Liza Kettil - S och C: Deltar ej i beslutet 
Göran Nyberg (L) : Deltar ej i beslutet 
Rolf Jacobsson (KD) : Deltar ej i beslutet 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
KS diarie 
 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(45) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 137 Dnr 2020-000292  

Budget (MRP) 2022, plan 2023-2024 Munkedals 
kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Mål- och resursplanen bygger på Moderaternas och 
Sverigedemokraternas prioriteringar och satsningar för budget 2022 och 
planperioden 2023-2024. 
Förutsättningar 2022 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 630 invånare.  
 
1. Årets resultat   
skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
2. Investeringsmål   
självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 100 % 
3. Skuldsättning  
under 2022 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas 
till  
att amortera på låneskulden. 
 
Skattesats  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2021. I budgetförslaget för 2022 
föreslås en sänkning med 0,25 öre till 23,38. 
Skatter och bidrag 
Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Det 
viktigaste måttet på skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 
2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den historiska utvecklingen 
under 2000-talet. Men det förutsätter konjunkturell återhämtning samt 
att pris- och löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela 
vägen fram till 2024. Invånarna i Munkedal ökar vilket ger möjlighet att 
budgetera upp invånarantalet med 80 invånare till 10 630 invånare totalt 
som förstärker budgeten under 2022. Under 2022 ökar intäkterna med 
totalt 22,4 mnkr. 
 
Budgeterat resultat 2 % 
Budgeterat resultat är 15 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och 
generella statsbidrag.   
Centrala avsättningar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras 
även för året. Avsättning görs även till volymbufferten för fler invånare. 
Budgetramar till nämnderna 
 
För budget 2022 utökas ramen totalt med 4,7 mnkr till nämnderna och 
den totala ramen uppgår till 688,3 mnkr. Medel är avsatt centralt för 
löneökningar, prisuppräkning samt kapitalkostnader som kompenseras ut 
till nämnderna under året. 
Förändringar jämfört med föregående år enligt nedan: 
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Barn- och Utbildningsnämnden  3,6 mnkr  
Välfärdsnämnden  -1,7 mnkr 
Samhällsbyggnadsnämnden  2,0 mnkr 
Kultur- och Fritidsnämnden  0,9 mnkr 
Kommunstyrelsen  -0,4 mnkr 
Övriga nämnder   0,4 mnkr 
 
 
Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 
2022 uppgår till 103 mnkr. Av dessa klassas 25 mnkr som reinvestering. 
Planåren 2023 är investeringsvolymen 219 mnkr och år 2024 184 mnkr. 
Det innebär en självfinansiering av reinvesteringar på 178 procent 2022. 
Långsiktiga målet på 100 procent i genomsnitt 2020–2023 kommer att 
uppgå till 82 procent. För planperioden 2022–2024 kommer investerings-
utgiften vara 506 mnkr.  
Målsättningar verksamhet 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både 
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 
Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 
 
1. Alla ska vara anställningsbara  
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen  
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
 
Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för budget 2022 
utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
Mål och Resursplan (MRP) budget 2022 plan 2023-2024 
Bilaga Beskrivningar av investeringar budget 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2022, med plan för 2023-2024 enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2022 till 23,38 kr 
enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 
förslaget till budget 2022 
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Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2022 till 
103 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2022 på 58 mnkr.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,8 mnkr år 2022.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,7 mnkr i Budget 2022.      

 
Yrkanden 
Christoffer Walllin (SD), Christoffer Rungberg (M) – yrkar bifall till 
Förvaltningens förslag 
 
Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C) - yrkar avslag till förmån för eget 
förslag om budget från S & C 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Walllin (SD), Christoffer 
Rungberg (M) yrkande och Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Christoffer Walllin (SD), Christoffer Rungberg (M) yrkande. 
 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning. 
 
JA: M och SD förslag till budget. 
Nej: S och C förslag till budget 
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Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L)   X 
Liza Kettil (S)  X  
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD)   X 
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X   

 
Ja-röst: 5 
Nej-röst: 4 
Avstod: 2  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2022, med plan för 2023-2024 enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2022 till 23,38 kr 
enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 
förslaget till budget 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2022 till 
103 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2022 på 58 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,8 mnkr år 2022.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  
 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(45) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,7 mnkr i Budget 2022. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD): Deltar ej i beslutet, återkommer i fullmäktige 
Göran Nyberg (L) : Deltar ej i beslut, återkommer i fullmäktige 
 
Reservation S och C gruppen till förmån för eget förslag 
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§ 138 Dnr 2021-000136  

Välfärdsnämndens äskande om ett tillfälligt 
tilläggsanslag - Försörjningsstöd 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har 2021-05-20 §45 beslutat följande: 
”Välfärdsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om ett 
tillfälligt tilläggsanslag på 3000 tkr på grund av försörjningsstödets 
kraftiga ökning som ligger utanför välfärdsnämndens möjlighet att 
ensam ta ansvar för.” 
Detta innebär att nämnden begär att få en ökad budgetram med 3 mnkr 
för 2021. 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsregler ska 
ekonomiavdelningen avge ett yttrande vid varje enskild nämnds begäran 
om tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige.  Ekonomiavdelningen ska 
göra en bedömning utifrån Munkedals kommuns ekonomiska ställning 
och kraven på god ekonomisk hushållning.  
Med hänsyn till de kommande utmaningar kommunen står inför med 
stora investeringsutgifter, samt att kommunens kostnadsnivå inom 
välfärdsnämndens verksamhetsområde är hög jämfört med andra 
kommuner, finner ekonomiavdelningen att det inte är rimligt att utöka 
budgetramen för Välfärdsnämnden enligt deras beslutade förslag. 
Utöver de ekonomiska förutsättningar kommunen står inför har 
Välfärdsnämnden kommunfullmäktiges uppdrag att sänka sin 
kostnadsnivå till jämförbara kommuner inom individ- och 
familjeomsorgen samt äldreomsorgen. De senaste jämförelserna visar 
att Munkedals äldreomsorg ligger 14 mnkr högre och individ- och 
familjeomsorg 9 mnkr högre i kostnadsnivå än liknande kommuner.  Det 
visar på att det är möjligt att bedriva verksamheten till en lägre kostnad 
än idag och att den tilldelade budgetramen inte är oskäligt låg.     
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2021-05-20 § 45 - Delårsrapport, bokslut i april och augusti 
2021 Välfärdsnämnden bokslut för 2020 för Välfärdsnämnden 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Delårsrapport april 2021 Välfärdsnämnden 
Yttrande från ekonomiavdelningen 
 
Ekonomiavdelningens yttrande 
Ekonomiavdelningens bedömning är att kommunfullmäktige ska avslå 
äskandet från Välfärdsnämnden om utökad budgetram. Det är 
nämndernas ansvar att genomföra åtgärder så att budgetunderskott 
undviks vid årets slut. Vid en jämförelse med andra kommuner så kan 
det konstateras att kommunens kostnadsnivå inom Välfärdnämndens är 
område högre än de flesta.    
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Yrkanden 
Göran Nyberg (L),Christoffer Wallin (SD), Liza Kettil (S), Christoffer (M): 
Bifall till ekonomiavdelningens yttrande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på ekonomiavdelningens yttrande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yttrande. 
 
Kommunstyrelsens yttrande om Välfärdsnämndens förslag till 
beslut 
Ekonomiavdelningens bedömning är att kommunfullmäktige ska avslå 
äskandet från Välfärdsnämnden om utökad budgetram. Det är 
nämndernas ansvar att genomföra åtgärder så att budgetunderskott 
undviks vid årets slut. Vid en jämförelse med andra kommuner så kan 
det konstateras att kommunens kostnadsnivå inom Välfärdnämndens är 
område högre än de flesta.   
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD): Deltar ej i beslut 
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§ 139 Dnr 2021-000154  

Kompensation för kostnader för förstudie med två 
alternativ gällande bygge av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad 
av befintliga F-6 skolor i Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 
2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående bygget av 
ny skola på Kungsmarksområdet, kompletterat med ett alternativ till 
nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 
skolor i Munkedal. Beslutsunderlaget skall innehålla 
konsekvensbeskrivningar av både alternativen, såväl 
verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska, för nämnden 
och för kommunen som helhet. 
 
Arbetet med förstudien startar snarast och förväntas löpa in på 2022 och 
uppskattas kosta Barn- och utbildningsnämnden runt 2 mnkr. En kostnad 
som inte ryms inom tilldelad ram. Som stöd till förstudien finns den av 
KS beställda Volymstudie Bruksskolan och Munkedalsskolan, beslut KS 
2021-01-18, § 7. Likaså kommer delar av den redan genomförda 
förstudien för Kungsmarksskolan 4-6 användas för att rationalisera 
arbetsprocessen 
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2021-06-16 § 67 Kompensation för kostnader för förstudie 
med två alternativ gällande bygge av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet eller renovering av befintliga F-6 skolor i Munkedal  
Kompensation för kostnader kopplade till förstudie 
Bilaga 1 Uppskattning av kostnader förstudie 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige  

kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 som är  

kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 4-6 skola  

på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av befintliga F-6  

skolor i Munkedal.   
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L), Rolf Jacobsson (KD), Louise Skaarnes (SD), 
Christoffer Rungberg (M) - Bifall till nämndens förslag till beslut 
 
Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) - Avslag på förslag på beslut 
 
Göran Nyberg (L): Tilläggsyrkande att kostnaderna skrivs av BOUN 
resultat 2021-2022 vid årsbokslut 
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Christoffer Rungberg (M), Rolf Jacobsson (KD): bifall för Göran Nybergs 
(L) tilläggsyrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på nämndens förslag till beslut och Liza 
Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt nämndens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande  
propositionsordning:   
Ja röst:  Bifall till nämndens förslag 
Nej röst: Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) avslagsyrkande 
 
Ordförande ställer proposition på Göra Nybergs (L) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen enligt Göran Nybergs (L) tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L) X   
Liza Kettil (S)  X  
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD) X   
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X   

 
Ja-röst: 7 
Nej-röst: 4 
Avstår: 0 
 
Kommunstyrelsens yttrande om Barn- och utbildningsnämnden 
förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige  
kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 som är  
kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 4-6 skola  
på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av befintliga F-6  
skolor i Munkedal. 
 
Att kostnaderna skrivs av BOUN resultat 2021-2022 vid årsbokslut. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation Liza Kettil (S) 
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§ 140 Dnr 2021-000138  

Kultur- och fritidsnämndens äskande om ett tillfälligt 
investeringsbidrag till Munkedals BK 2021.  
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsregler ska 
ekonomiavdelningen avge ett yttrande vid varje enskild nämnds begäran 
om tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige som är beslutsinstans.  
Ekonomiavdelningen ska göra en bedömning utifrån Munkedals 
kommuns ekonomiska ställning och kraven på god ekonomisk 
hushållning. 
Kultur- o fritidsnämnden beslutade 2021-05-28 §31, att begära en 
utökad budgetram om 650 tkr 2021 för att kunna ge ett 
investeringsbidrag till Munkedals BK. Frän Kultur- och Fritidsnämnden 
mötesprotokoll i ärendet framgår följande: 
”På Kultur- och fritidsnämndens möte 12 maj beslutades att stödja MBK 
med 200 tkr inom egen ram. Med stöd från Kommunfullmäktige om 
ytterligare förstärkning på 650 tkr möjliggörs för föreningen att erhålla 
hälften av den sökta summan. Munkedals kommun kommer därmed att 
bidra till ett vi får Sveriges första ”gröna” ishall. En återredovisning av 
projektet föreslås ske senast januari 2022.” 
Det kan konstateras att kommunens investeringsbidrag inte täcker hela 
kostnaden för solcellssatsningen. Det kommer krävas andra finansiärer. 
Att kommunen är med och finansierar satsningen ökar chanserna för att 
föreningen ska få stöd från till exempel Thordénstiftelsen. Men det finns 
en osäkerhet i genomförandet så länge all finansiering inte är på plats. 
Kultur- och fritidsnämnden har diskuterat hanteringen av kommande 
ansökningar om investeringsbidrag till föreningar som vill göra liknande 
investeringar. Nämnden anser att energibesparande investeringar ska 
premieras. Varje ansökan ska prövas i särskild ordning.  Det är viktigt 
att nämnden gör en översyn av processen kring investeringsbidrag så att 
det blir transparant för alla föreningar hur prioriteringar görs samt att 
äskande till fullmäktige undviks   
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2021-05-28 § 31 Beslut om bidrag till solceller - Munkedals 
BK 
Ansökan om medel till investering i Solceller/ledbelysning 
Beslut om bidrag till solceller - Munkedals BK 
Yttrande från ekonomiavdelningen angående kultur och fritidsnämndens 
äskande. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 
äskande om ett tillfälligt bidrag till Munkedals BK 2021 motsvarande 650 
tkr för deras satsning på solceller. 
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Ekonomiavdelningensyttrande 
Kultur- och fritidsnämndens äskande om höjd budgetram kan finansieras 
genom att nollställa kommunfullmäktiges förfogandepost om 204 tkr 
samt att minska anslaget för kapitalkostnader med 446 tkr inom 
finansverksamheten.  

Om fullmäktige beviljar anslaget minskar utrymmet för andra satsningar 
samt minskar kommunens resultat i motsvarande grad. 

Kultur- och fritidsnämnden måste göra en översyn av processen kring 
investeringsbidrag så att det blir transparant för alla föreningar hur 
prioriteringar görs samt att äskande till fullmäktige undviks.     

   
Yrkanden 
Jan Hognert (M), Carina Torstensson (C), Liza Kettil (S), Christoffer 
Rungberg (M) - yrkar bifall ekonomiavdelningens förslag till beslut. 
 
Mattias Johansson (SD), Göran Nyberg (L), - Återremiss för att klargöra 
vilka fler föreningar som vill ansöka om investeringsbidrag för 
energibesparande åtgärder, samt för ytterligare redovisning från MBK 
gällande investeringens påverkan på klubbens och kommunens framtida 
kostnader för verksamheten. 
 
Rolf Jacobsson (KD) - yrkar bifall till Mattias Johansson (SD), Göran 
Nyberg (L) Återremiss 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras med Mattias Johansson (SD), Göran Nyberg (L) 
återremissyrkande och finner att ärendet avgörs idag 
 
Ordförande ställer proposition bifall till ekonomiavdelningens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller ekonomiavdelningens 
förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens yttrande om Kultur- och Fritidsnämndens 
förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens äskande om höjd budgetram kan finansieras 
genom att nollställa kommunfullmäktiges förfogandepost om 204 tkr 
samt att minska anslaget för kapitalkostnader med 446 tkr inom 
finansverksamheten.  
Om fullmäktige beviljar anslaget minskar utrymmet för andra satsningar 
samt minskar kommunens resultat i motsvarande grad. 
Kultur- och fritidsnämnden måste göra en översyn av processen kring 
investeringsbidrag så att det blir transparant för alla föreningar hur 
prioriteringar görs samt att äskande till fullmäktige undviks.    
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) - deltar ej beslut 
 
Reservation från SD-gruppen: Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet att tillstyrka MBK ett tillfälligt bidrag om 650tkr. 
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Vi vill poängtera att vi inte är emot satsningar på energibesparande 
åtgärder, men då detta ärende har en prejudicerande signal till övriga 
föreningar kan kommunen naturligtvis förvänta sig att flera står på kö 
med liknande ansökningar. 
Då kommunen redan betalar MBK:s elfakturor saknas incitament för en 
återhållsam elförbrukning.  Vi beklagar att kommunstyrelsen avvisat en 
återremittering för att få en klarare bild av vilka, och hur många 
föreningar som är intresserade. Dessutom att få klart för sig vad 
kostnaden blir i relativ närtid och på längre sikt för kommunens kassa.           
  
Lunchpaus 12:30-13:30 
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§ 141 Dnr 2021-000182  

Remiss om regional fysisk planering enligt PBL- VGR 
som regionplaneorgan  
Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalands Regionen (VGR) har skickat en remiss till länets 49 
kommuner, fyra kommunalförbund, länsstyrelse samt Trafikverket om 
hur man ser på frågan om att inom länet bilda ett regionplaneorgan med 
VGR som ansvarig. Regionplaneorganet skulle ha ansvar för den fysiska 
planeringen på länsnivå och upprätta en formellt antagen regionplan i 
enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen. Regionplanen har 
ingen juridiskt bindande verkan i sig utan är vägledande precis som en 
översiktsplan men kommunen ska här motivera varför eventuella avsteg 
görs i förhållande till regionplanen. 
På länsnivå finns idag inte någon formellt etablerad fysisk planering. På 
delregional nivå finns de fyra kommunalförbunden (Fyrbodal, Göteborg, 
Sjuhärad, Skaraborg) som samverkar i olika frågor utifrån behov.  I flera 
delregioner sker viss samordnad frivillig fysisk planering inom ramen för 
kommunalförbunden, där ibland ett pågående strukturbildsarbete för 
länet. Nuvarande samverkan på länsnivå sker i övrigt inom arbetet med 
länsplan för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik 
och regional utvecklingsstrategi (RUS). 
I PBL står det att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har 
betydelse för länets fysiska miljö. De frågor som kan förväntas vara av 
regional betydelse är grunddragen för mark- och vattenanvändningen, 
riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk, insatser för 
det långsiktiga behovet av bostäder samt att minska länets 
klimatpåverkan och dess effekter. Det finns ett stort utrymme för att 
forma och anpassa arbetet i regionplaneorganet utifrån behoven i länet. 
Bedömning 
Munkedals kommun ställer sig positiv till en samlad regional fysisk 
planering på länsnivå för att stärka Västra Götaland som helhet, men 
inte styrande på kommunal nivå genom lagrummet för PBL. Kommunen 
befarar att det kommunala självstyret och det kommunala 
planmonopolet begränsas av en ytterligare tillkommande formell 
planeringsnivå vilken riskerar att försvåra mobilisering, resurssättning 
samt splittra ansvarsfördelning för redan idag tunga kommunala 
planeringsprocesser. 
 
Munkedals kommun ställer sig mycket tveksam till om en generell 
utveckling på länsnivå skulle komma de mindre och mer perifera delarna 
av länet till särskilt stor del. Kommunen anser att en frivillighet och 
flexibilitet kring samverkansformer, vilka sakfrågor som bör hanteras 
samt på vilken geografisk nivå, bör vara utgångspunkten för den 
regionala planeringen. Lokala förutsättningar och de lokala sakfrågornas 
vikt bör istället tillåtas ge form åt vilka samarbetspartners och 
samverkansformer som utvecklas. 
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Mot bakgrunden att vårt län består av 49 kommuner vilka har en mycket 
skiftande karaktär från norr till söder och från väst till öst är 
förutsättningarna att hitta sådana konkreta samverkansfrågor mycket 
svårt. De gemensamma frågornas hantering riskerar att bli på en mycket 
generell och övergripande nivå, vilket gör att användbarheten på lokal 
nivå blir marginell. Kommunen bedömer att länsnivån helt enkelt är för 
geografiskt omfattande och för heterogent för att på ett ändamålsenligt 
sätt kunna planläggas i en regionplan för Västra Götalands län. 
 
Stockholm och Skåne är de två regioner som idag omfattas av 
regionplaneorgan. Det är två regioner som är betydligt mindre och mer 
homogena och har därmed helt andra förutsättningar för en formell 
samverkan inom fysisk planering. 
Mot bakgrund av ovanstående är kommunens sammanvägda bedömning 
att vi ställer oss mycket tveksamma till förslaget om bildandet av ett 
regionplaneorgan med formellt ansvar och mandat enligt PBL för den 
fysiska planeringen i länet.    
 
Beslutsunderlag 
Yttrande remiss om Västra Götalandsregionen som regionplaneorgon 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlåta förvaltningens tjänsteutlåtande 
som sitt remissvar till Västra Götalands Regionen.    

   
Yrkanden 
Carina Torstensson (C), Rolf Berg (S), Christoffer Rungberg (M), Rolf 
Jacobsson - yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlåta förvaltningens tjänsteutlåtande 
som sitt remissvar till Västra Götalands Regionen.   
 
Beslutet skickas till 
Västra Götalands Reigonen 
Kommundirektör, för kännedom 
Kommunsekreterare, för expediering 
Samhälsbyggnadschef, för kännedom 
Översiktsplanerare, för kännedom 
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§ 142 Dnr 2021-000095  

Allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
- Saltkällan, etapp 3 
Sammanfattning av ärendet 
Området är beläget i södra delen av Saltkällan längst in i 
Gullmarsfjorden. Området består av totalt 15 st. fastigheter och 
förteckning över ingående fastigheter i föreslaget verksamhetsområde 
för Saltkällan etapp 3 framgår av bilagd handling.  
 
Dessa 15 fastigheter är bebyggda och har i dagsläget enskilda vatten och 
avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt 
för kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning för framtiden 
och samtliga fastigheters enskilda avloppsanläggningar, med sin 
recipient i Gullmarsfjorden och även till den närliggande badplatsen 
Saltkällan, slopas.  
 
Munkedal vatten planerar att starta entreprenadarbetet för anläggande 
av vatten och spillvatten under hösten 2021 och planeras färdigställas 
under våren 2022. 
 
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska 
bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  
 
Samråd har skett med Västvatten.  
   
Beslutsunderlag   
Tjänsteskrivelse 20210825 
Protokoll nr 2 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB, daterat 20210415 
Tjänsteskrivelse Saltkällan etapp 3, daterad 20210415   
 
Beslutsunderlag 
Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Saltkällan etapp 3 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Saltkällan etapp 3 i enlighet med styrelsebeslut 
av Munkedal Vatten AB daterat 20210415.    

   
Yrkanden 
Jan Hognert (M) – Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att  
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Saltkällan etapp 3 i enlighet med styrelsebeslut 
av Munkedal Vatten AB daterat 20210415.    
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§ 143 Dnr 2021-000158  

Bostadsförsörjningsprogram för Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunerna är skyldiga att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning 
enligt Lag (2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar.  
Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggandet och för 
utveckling av bostadsbeståndet genom att skapa goda förutsättningar för 
bra bostäder till alla invånare.  
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska aktualitets prövas under varje 
mandatperiod och utgör ett viktigt planeringsunderlag för Munkedals ÖP 
och även för planprocessen under nästkommande år. Munkedal väljer att 
lägga in riktlinjerna i ett bostadsförsörjningsprogram. 
Munkedal har idag inget gällande bostadsförsörjningsprogram. 
Kommunen antog 2014 en bostadspolitisk vision samt en bostadspolitisk 
faktabilaga för perioden 2014-2019. Dessa kan utgöra underlag för 
framtagande av ett nytt bostadsförsörjningsprogram. 
Syfte 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen är vägledande, och utgör 
ett viktigt underlag till kommunens budgetdialog, planprocess samt den 
översiktliga planeringen. 
Flera av de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplanen gäller 
också för riktlinjerna tex: 
* Arbetsmarknad 
* Fysisk tillgänglighet 
* Jämställdhet 
* Demografi 
Tillsammans utgör översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogram 
viktiga strategidokument för att nå kommunens bostadspolitiska mål. 
 
 
Mål 
Ambitionen är att ta fram ett väl förankrat och enat dokument där 
riktlinjer, vision och mål för kommunens bostadsförsörjning framgår 
tydligt. Informationen i dokumentet ska vara lätt att ta till sig och 
intressant att läsa. 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från en prognos om 12 500 
invånare 2040, vilket innebär en produktion av ca 50 nya bostäder per 
år. Bostadsförsörjningsprogrammet utreder olika scenarion samt 
nyckeltal, avseende bostäder, service och arbetstillfällen, för en hållbar 
befolkningsutveckling i kommunen. Vidare tar dokumentet ut riktningen 
för kommunens bostadspolitiska vision samt presenterar tydliga riktlinjer 
för bostadsförsörjning i Munkedals kommun fram till 2040. 
Metod 
Ett bostadsförsörjningsprogram utgör ett viktigt planeringsunderlag för 
en kommuns strategiska planering. Nytt bostadsförsörjningsprogram 
kommer därför att tas fram inom ramarna för det pågående arbetet med 
framtagande av ny digital översiktsplan, ÖP 2040. Materialet planeras 
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tas fram internt genom tillsatt projektarbetsgrupp samt förankras inom 
ramarna för det pågående ÖP-arbetet. 
Arbetssättet för samtliga tvärsektoriella samarbeten innebär att frågan 
först diskuteras i tjänstemannastyrgruppen (KLG) för ÖP 2040, att 
projektbeskrivning tas fram och nyckelfunktioner identifieras för att ingå 
i en arbetsgrupp. Beslut fattas av kommundirektörens ledningsgrupp. 
Därefter påbörjas arbetet i arbetsgruppen, som delar kunskap och 
utreder frågan i enlighet med uppdraget, i syfte att skapa en gemensam 
nulägesbild och rapport. 
Länsstyrelsen (LST) har en vägledande roll vid framtagande av 
planeringsunderlag samt arbete med kommuners översiktsplaner. 
Informationsmöte med LST samt KLG hålls löpande. 
Politiken har en viktig roll i arbete med framtagande av nytt 
bostadsförsörjningsprogram, framför allt vad gäller att ta ut riktning och 
besluta om kommunens bostadspolitiska mål. Avstämningar med den 
politiska styrgruppen (PS) för ÖP 2040 hålls löpande. 
Information och förankring av pågående arbete planeras i KS under 
hösten 2021. Politisk behandling inför antagande sker i KS inför 
slutgiltigt politiskt antagande i KF våren 2022. 
Ansvarsområden 
Resurs samhällsbyggnadsförvaltningen (Planchef)  
Resurs samhällsbyggnadsförvaltningen (Planhandläggare) 
Resurs samhällsbyggnadsförvaltningen (Översiktsplanerare)  
Resurs samhällsbyggnadsförvaltningen (Plankordinator) 
Resurs Munkbo AB 
Resurs kommunstyrelsens förvaltning (Processutvecklare) 
Extern konsult kan komma att anlitas för att visualisera 
befolkningsutveckling utifrån olika scenarion samt vid arbetstoppar. 
 
Tidplan 
* 2021 Q2 Projektarbetsgrupp samt framtagande av projektbeskrivning 
* 2021 Q3-Q4 Produktion och layout 
* 2022 Q1 Politisk förankring och nämndbehandling 
* 2022 Q2 Antagande i KF 
Bilagor 
Bostadspolitik i Munkedals kommun 2014-2019 - Vision 
Bostadspolitik i Munkedals kommun 2014-2019 - Faktabilaga   
 
Beslutsunderlag 
Uppdragsbeskrivning Bostadsförsörjningsprogram 
Bostadspolitik faktabilaga 
Bostadspolitik vision 2014-2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
projektbeskrivning för Munkedals bostadsförsörjningsprogram.     

   
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) - yrkar bifall till förvaltnings förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
projektbeskrivning för Munkedals bostadsförsörjningsprogram.     
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören, för kännedom  
Samhällsbyggnadschefen, för kännedom 
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§ 144 Dnr 2021-000176  

Remiss över ansökan om nätkoncession - Luftledning 
från Färlev till Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förnyat tillstånd, nätkoncession, 
för en befintlig 40 kV kraftledning sydväst om Munkedal. Ledningen är 
benämnd TL622 och är 7,3 km lång och går mellan ställverket Färlev och 
Munkedal samt med en avgrening till Munkedals bruk. Ledningen 
byggdes år 1929 och dess avgrening mot Munkedals bruk år 1965. 
 
För en befintlig ledning vars tillstånd löper ut gäller samma lagkrav som 
för etablering av en ny ledning så därav denna remiss med dess bilagor. 
Den aktuella förnyade koncessionsansökan föranleder dock inget behov 
av ytterligare avtal för att driva eller underhålla befintlig ledning då 
tillstånd för tillträde till berörda fastigheter inhämtades i samband med 
att ledningen byggdes.     
 
Behovet av ledningen är stort ur elförsörjningssynpunkt för försörjning 
av underliggande lokalnät i Munkedal med omnejd. Vattenfall 
Eldistribution ABs utgångspunkt är att fortsatta att driva ledningen i 
befintlig sträckning och utförande. Detta har utgångspunkt i de intressen 
som identifierats under samrådets gång och att ledningen inte bedöms 
medföra någon betydande miljöpåverkan.  
 
Utifrån mark- och vattenanvändningskartan i Munkedals kommuns 
aktuella översiktsplan från 2014, går den befintliga kraftledningen 
genom utpekade områden för värdefullt jordbruk och 
verksamhetsområde. Kraftledningen gränsar och korsar även till 
värdefulla områden för skogsbruk. I översiktsplanen nämns även att 
gränsvärdet med 0,2 mikrotesla inte bör överskridas där människor 
vistas stadigvarande. I översiktsplanen står det också gällande 
elektromagnetiska fält, att nätägaren bör kontaktas vid placering av ny 
bebyggelse närmare än 150 meter från en kraftledning. Den befintliga 
kraftledningen bedöms inte strida mot gällande planer. 
 
Om ledningen inte skulle få förnyat tillstånd skulle det medföra att 
Vattenfall Eldistribution AB inte kan fortsätta driva kraftledningen och 
därmed inte uppnå kravet på fullgod leveranssäkerhet till sina kunder. 
Det skulle vidare innebära ett behov av att utreda andra platser för 
ledningens lokalisering och utförande eftersom ledningen fortsatt behövs 
för att säkerställa strömförsörjning till underliggande lokalnät. Ledningen 
skulle under tiden för utredning behöva tas ur drift. En ny lokalisering av 
kraftledningen skulle innebära både en visuell och fysisk påverkan på 
omkringliggande landskap. Samtidigt krävs också rivning av den 
befintliga ledningen, något som kan innebära stora markåtgärder. 
 
Sammantaget görs bedömningen att befintlig lednings sträckning och 
utförande är den mest lämpliga då den inte bedöms påverka några 
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berörda intresseområden samt ur driftsäkerhetssynpunkt och hushållning 
av mark. Någon betydande miljöpåverkan härrörande från en förnyad 
koncession bedöms med utgångspunkt i ovanstående intressebeskrivning 
inte vara aktuell. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss - ansökan nätkoncession 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot denna ansökan angående 
förnyad nätkoncession.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att  
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot denna ansökan angående 
förnyad nätkoncession.     
 
 
Beslutet skickas till 
Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se 
Kommundirektör, för kännedom 
Samhällsbyggnadschef, för kännedom 

 

mailto:registrator@ei.se
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§ 145 Dnr 2021-000026  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-06-01 – 2021-07-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-03 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-06-01 -- 2021-07-31. 
Till KS 13 september 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att  
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 146 Dnr 2021-000098  

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KS 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Jan Hognert (M) lämnade förtecknade uppdrag i samband med avsägelse 
av KSO. Kommunstyrelsen har att förrätta val till uppdragen.   
      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-24 
Förteckning av uppdrag 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter Jan Hognert (M) at välja XX till 
förtecknade uppdrag.    
  
Yrkanden 
Jan Hogrnet (M) - yrkar att Christoffer Rungberg (M) till samtliga listade 
uppdrag 
 
Göran Nyberg (L) – Bifaller Jan Hognert (M) yrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer på proposition att välja Christoffer Rungberg (M) till 
samtliga listade uppdrag och finner att Christoffer Rungberg (M) väljs 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter Jan Hognert (M) välja Christoffer 
Rungberg (M) till förtecknade uppdrag.    
     
Beslutet skickas till 
Berör förtroendevald för kännedom 
Förtroendemannaregistret för registrering 
Berörda organisationer för kännedom 
 

 

 



Person - Namn Uppdragstyp Organisation
Christoffer Rungberg Budgetberedning
Christoffer Rungberg Riksbyggens Kooperativa Hyresrättförening Grönskan, företräda kommunen vid föreningsstämma
Christoffer Rungberg Munkedal Vatten AB, ägarombud
Christoffer Rungberg Folkhälsopolitiska rådet
Christoffer Rungberg

Ledamot 
Ledamot 
Ombud 
Ledamot 
Ordförande Krisledningsnämnden

Christoffer Rungberg Kommunforsknings i Västsverige (KFI), ombud till föreningsstämma
Christoffer Rungberg Dingle Industrilokaler AB ombud till bolagsstämma
Christoffer Rungberg

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot Kommuninvest ekonomisk förening, ombud

Christoffer Rungberg Vadholmen Foss 2:81 m fl AB, ägarombud
Christoffer Rungberg Rambo AB, ombud vid bolagsstämma
Christoffer Rungberg Fyrbodals kommunalförbund, ledamot i förbundsdirektionen
Christoffer Rungberg Netwest AB ombud till bolagsstämma
Christoffer Rungberg Kommunstyrelsens personalutskott
Christoffer Rungberg

Ombud 
Ombud 
Ledamot 
Ledamot 
Sammankallande 
Ledamot Väst Vatten AB, ägarombud



Mandatperiod - Start Uppdrag Slut
2019-11-11 2022-12-31
2021-01-01 2021-12-31
2019-01-01 2022-12-31
2019-01-01 2022-12-31
2019-01-01 2022-12-31
2021-01-01 2021-12-31
2021-01-01 2021-12-31
2021-01-01 2021-12-31
2019-01-01 2022-12-31
2019-01-01 2022-12-31
2019-01-01 2022-12-31
2021-01-01 2021-12-31
2019-03-11 2022-12-31
2021-01-01 2021-12-31
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§ 147 Dnr 2021-000144  

Översiktsplan för Dals-Eds kommun nu-2035 
Sammanfattning av ärendet 
Dals-Ed har sin Översiktsplan nu-2035 ute på granskning perioden 7 juni 
– 10 september 2021. Munkedals kommun har begärt anstånd till den 
15de september. 
 
Visionen för Dals-Eds kommun är att kommunen ska vara en inbjudande 
och inspirerande hållplats för fler människor i alla åldrar. Dals-Ed ska 
vara en aktiv kommun som jobbar för hållbarhet och för att vara en plats 
där alla kan och vill vara delaktiga. 
 
Översiktsplanen bygger på Boverkets ÖP-modell och utgår från fyra 
utvecklingsområden: kompetens, demokrati, plats och miljö. Positivt att 
artiklar ur barnkonventionen samt relevanta globala hållbarhetsmål 
kopplas till respektive utvecklingsområde. Implementeringen av dessa 
skulle kunna konkretiseras ytterligare. Boxarna med rubrikerna: 
Ställningstaganden, Vägledning, Åtgärder under kapitel tre och fyra 
bidrar till tydlighet och struktur. 
 
Förslaget innebär inga stora förändringar i mark och vattenanvändningen 
utan främst en effektivisering av redan bebyggda ytor. 
 
Bostadsbebyggelsen föreslås koncentreras till Eds tätort, även om en 
utveckling av landsbygderna är positivt. Områden för 
bebyggelseutveckling i tätorten är områden som redan är exploaterade 
och detaljplanerade. Utöver detta föreslås också en förtätning av 
bebyggelsen i andra delar av kommunen tillsammans med ett större 
utvecklingsområde för bebyggelse i kommunens nordligaste delar.  
 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ses som ett viktigt verktyg 
för att locka både nya fritids- och permanentboende till kommunen, men 
också för att kunna behålla servicen för de som redan idag är bosatta på 
landsbygden. 
 
I översiktsplanen föreslås en satsning på naturturism och friluftsliv, vilka 
kommunen har goda förutsättningar att utveckla. 
Bedömning 
Förslagen i ÖP 2035 för Dals-Ed har potential att påverka utvecklingen 
av kommunen positivt. Inga förslag bedöms påverka Munkedals kommun 
negativt.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-26 Översiktsplan Dals-Ed 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Översiktsplan 2035 
för Dals-Eds kommun.    
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen  
beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Översiktsplan 2035 
för Dals-Eds kommun.  
 
Beslutet skickas till 
Dals-Ed kommun 
Kommunsekreterare, för expediering  
Kommundirektören, för kännedom 
Samhällsbyggnadschef, för kännedom 
Översiktlig planerare, för kännedom 
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§ 148 Dnr 2021-000125  

Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning 
Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 ligger ute på samråd under 
perioden 3 maj – 15 augusti. Munkedals kommun har begärt anstånd till 
den 15de september.  
 
Uddevalla kommuns vision som ”Hjärtat i Bohuslän” bygger på de tre 
värdeorden Liv, Lust och Läge = livskvalitet. Översiktsplan 2022 utgör en 
koppling mellan kommunens långsiktiga vision samt den politiska 
majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. 
 
ÖP2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv översiktsplan 
bestående av två delar, en kartdel och en textdel. Översiktsplan 2022 
bygger på Boverkets ÖP-modell och planens innehåll har fördelats utefter 
tre aspekter; Utvecklingsinriktning, Mark- och Vattenanvändning samt 
Värden och hänsyn. 
 
Utvecklingen för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort har lyfts ut 
planen och redovisas i detalj i fördjupade översiktsplaner (FÖP). Dessa 
fördjupningar är en del av kommunens hela översiktsplan men redovisas 
inte i rådande planförslag utan ska arbetas in i ett senare skede. Därtill 
utgör även kommunens vindbruksplan ett planeringsunderlag i form av 
tematiskt tillägg. 
 
Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsstrategi beskriver övergripande 
planeringsprinciper för kommunens olika delar och ger vägledning för 
utvecklingen så väl i tätbebyggda områden så väl som på landsbygden. 
Samhällsbyggnadsstrategin syftar till:  
1. Att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av 
nuvarande samhällsbyggnadsstruktur - Bygg där det redan finns (eller är 
enkelt att komplettera) vägar, vatten och avlopp, värme, kollektivtrafik  
2. Att stärka stadens attraktionskraft - Bebygg de obebyggda kvarteren, 
låt staden växa inifrån och ut  
3. Att samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på färre 
saker för att göra skillnad  
 
Uddevalla kommun prioriterar stadsutveckling i stadens centrala delar 
och västerut i centralorten Uddevalla med motiveringen att ett ökat 
bostadsbyggande i centrum bidrar till omflyttningar vilket i sin tur bidrar 
till en effektivare användning av det befintliga bostadsbeståndet. 
Byggandet av översvämningsskydd är mycket kostsamt och förbereder 
områdena runt Bäveån väster om centrum för flera tusen bostäder och 
annan service. 
 
För landsbygden prioriteras utredningsområden för sammanhängande 
bebyggelse i de tre lokalorterna Hogstorp, Lane-Ryr Kyrkebyn samt Lane 
Fagerhult tillsammans med ett kompletterande bebyggelseområde som 
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följer kusten från Ljungskile i söder fram till bron över till Orust i norr. 
Grönstrukturer vävs in i föreslagen bebyggelse med större natur- och 
friluftsområden i norr, sydöst samt i väst vilka möter blå infrastruktur 
och dess högkvalitativa värden längs kusten. 
 
Ett betydande tillskott av industri- samt verksamhetslokaler föreslås i 
anslutning till de större kommunikationsstråken samt sydöst om 
Uddevalla centralort i anslutning till väg 678. För utveckling av järnväg 
redovisas markreserv för utbyggnad av Bohusbanans södra sträckning 
till dubbelspår samt en schematisk sträckning för föreslaget 
utredningsområde av höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Göteborg. 
Bedömning 
Förslagen i ÖP 2022 har potential att påverka utvecklingen av 
kommunen positivt. Munkedals kommun önskar diskutera eventuell 
samverka kring frågor som rör friluftsliv, infrastrukturutbyggnad, VA 
samt föreslagen dricksvattenledning. Inga förslag som tas upp i 
Översiktsplan 2022 bedöms påverka Munkedals kommun negativt.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-26 Översiktsplan Uddevalla kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Översiktsplan 2022 
för Uddevallas kommun.    

   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Översiktsplan 2022 
för Uddevallas kommun.    
 
Beslutet skickas till 
Uddevalla kommun 
Kommunsekreterare, för expediering  
Kommundirektören, för kännedom 
Samhällsbyggnadschef, för kännedom 
Översiktlig planerare, för kännedom 
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§ 149 Dnr 2021-000184  

Samhällsmast för ökad mobiltäckning i Hedekas 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet syftar till att i det geografiskt definierade området förbättra 
mobiltäckningen. I området finns det boende, näringsliv, turism och 
friluftsliv som för sina verksamheter och arbetssäkerhet är beroende av 
mobiltäckning av stabil och god kvalitet. Projektet är också en del i 
kommunens strategi för att nå regeringens 2023 mål gällande 
mobiltäckning.  
Byggprojektet finansieras av Munkedals kommun och VGR med 50 % 
vardera, via investeringsbidrag, och upphandlas av Munkedals kommun. 
Framtida ägande, drift och underhåll av masten ingår i upphandlingen 
och finansieras genom att ta in hyra från mobiloperatörerna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun skall delfinansiera 
byggnation av en så kallad Samhällsmast med 50 % av 
totalinvesteringen och tillföra de medel som krävs. 

 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD), Jan Hognert (M), Rolf Berg (S), Christoffer Wallin 
(SD), Göran Nyberg (L), Carina Thorstensson (C) - yrkar bifall till 
förvaltningens förslag 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun skall delfinansiera 
byggnation av en så kallad Samhällsmast med 50 % av 
totalinvesteringen och tillföra de medel som krävs. 
 
Beslutet skickas till 
VGR, Eric Åkerlund 
Net West, Thomas Björkstål 
Näringslivsutvecklaren 
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§ 150 Dnr 2021-000188  

Initiativärende från Christoffer Rungberg, 
moderaterna om Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Sammanfattning av ärendet 
Initiativärende från Christoffer Rungberg (M) och Christoffer Wallin (SD) 
om att utvärdera det samarbete vi idag har tillsammans med Sotenäs 
och Lysekil i form av miljönämnden i mellersta Bohuslän       
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende MimB 
    
Yrkanden 
Liza Kettil (S), Carin Torstensson (C) - yrkar avslag 
 
Christoffer Rungberg (M), Christoffer Wallin (SD) – Yrkar bifall till 
Initativärende med följande ändring av att sats 2: 
Utvärderingen skall senast återrapporteras den 15/11 inför en eventuell 
uppsägning skall hinna genomföras 20211231. 
 
Rolf Jacobsson (KD) -bifall till Christoffer Rungberg (M), Christoffer 
Wallin (SD) yrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M), Christoffer 
Wallin (SD) yrkande och Liza Kettils (S), Carina Torstensson (C) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Christoffer Rungberg (M), Christoffer Wallin (SD) yrkande. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande  
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Christoffer Rungberg (M), Christoffer Wallin (SD) 
yrkande 
Nej-röst: Liza Kettils (S), Carina Torstensson (C) avslagsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L)  X  
Liza Kettil (S)  X  
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD) X   
Christoffer Rungberg 
(M), ordförande 

X   
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JA-röster: 6 
Nej-röster: 5 
Avstod: 0 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utvärdera den kommungemensamma 
miljönämnden i mellersta Bohuslän för att se hur vi bäst kan driva 
miljönämnden vidare i egen regi under samhällsbyggnadsnämnden 
 
Utvärderingen skall senast återrapporteras den 15/11 inför en eventuell 
uppsägning skall hinna genomföras 2021-12-31.   
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation för S och C gruppen 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör för vidare behandling 
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§ 151 Dnr 2021-000189  

Initiativärende från Christoffer Rungberg (M) om 
vindkraftsetablering Skottefjället 
Sammanfattning av ärendet 
Initiativärende från Christoffer Rungberg (M), Matheus Enholm (SD) och 
Rolf Jacobsson (KD) om att nytt politiskt ställningstagande angående 
vindkraftsetablering på Skottfjället och lyfta frågan till 
kommunfullmäktige.      
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende vindkraft Skottefjället 
    
Yrkanden 
Liza Kettil (S) - yrkar avslag 
Göran Nyberg (L), Jan Hognert (M), Carina Thorstensson (C): Yrkar 
enligt Liza Kettils (S) förslag 
 
Christoffer Rungberg (M) - yrkar bifall 
Rolf Jacobsson (KD), Matheus Enholm (SD): Yrkar enligt Christoffer 
Rungberg (M) förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition Christoffer Rungberg (M) yrkande och Liza 
Kettil (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Christoffer Rungberg (M) yrkande 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande  
propositionsordning: 
Ja-röst: Christoffer Rungberg (M) yrkande 
Nej-röst: Liza Kettil (S) avslagsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L)  X  
Liza Kettil (S)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Christoffer Wallin (SD) X   
Matheus Enholm (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD) X   
Christoffer Rungberg 
(M), ordförande 

X   

JA röster: 5 
Nej röster: 6 
Avstod: 0 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår initiativärende vindkraftsetablering 
Skottefjället.     
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Louise Skaarnes (SD) lämnar mötet och Matheus Enholm (SD) träder in 
som ersättare 
 
Beslutet skickas till 
Akten 

 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(45) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 152 Dnr 2021-000064  

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om 
naturreservat i Örekilsälven 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20210406 att sända Göran Nybergs (L) 
inlämnade motion ”Nej till naturreservat i Örekilsälven”, daterad 
20210316 till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen 
behandlar bildandet av naturreservat vid Örekilsälven och attsatserna i 
motionen framgår nedan:  
– att kommunen inte medverkar i bildandet av naturreservat utan att 
först utreda och presentera för kommunfullmäktige konsekvenserna för 
fortsatt industriutveckling och boende i och vid naturreservatet, samt 
 
– att kommunen arbetar för att vattenkraftverket vid Torp skall finnas 
kvar och att förbättringar för laxens och ålens vandringar i stället sker 
genom byggandet av bättre omlöp, laxtrappor och ålvägar. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har länge arbetat med att bilda ett 
naturreservat vid Örekilsälven från Kärnsjön och söderut till Gullmarn. 
Området för det nya Naturreservatet är lite större i omfång än det 
område som redan idag omfattas av Natura-2000. I och med ett 
bildande av naturreservat får nu samtliga markägare också ersättning för 
de inskränkningar i skogsbruket som Natura-2000 skyddet inneburit. Det 
som återstår av bildandet av naturreservatet gällande markfrågan är nu 
två markavtal. 
Bildandet av naturreservatet har kommit till den punkt att de samråd, 
dialoger och information som har föregått markförhandlingar och 
markavtal har visat att det är lämpligt att bilda naturreservatet och att 
de kvarstående frågeställningarna hanteras inom ramen för direkta 
kontakter och dialoger mellan berörda parter och länsstyrelsen. I det här 
skedet av processen är det inte aktuellt att utreda något ytterligare utan 
den dialog som återstår kommer att ske mellan berörda parter och 
länsstyrelsen som också fattar det formella beslutet i slutändan.  
Parallellt med bildandet av naturreservatet pågår även en ny 
tillståndsprocess för kraftverksdammen vid Torp. Det sker inom ramen 
för, den av regeringen beslutade, nationella planen för moderna 
miljövillkor för dammar och ska enligt den fastställda tidplanen prövas i 
mark- och miljödomstolen under 2022. I arbetet ingår bland annat 
utredningar för att riva kraftverksdammen vid Torp och ersätta denna 
med en för laxen, ändamålsenlig laxtrappa. Detta är ett projekt som 
involverar markägare, kraftverksdammens ägare samt Lysekils kommun 
som innehar vattendomen för Kärnsjön. Då Munkedals kommun varken 
är markägare, ägare av kraftverksdammen eller innehar vattendomen så 
är vi inte en naturlig part i projektet. Dock är det viktigt att vi, via 
Munkedals vatten, bevakar våra intressen vad gäller Munkedals 
grundvattentäkt då den inte får påverkas negativt.   
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Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-08-23 § 81 
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna i Munkedal om naturreservat i 
Örekilsälven 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna i motionen.     
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L) - yrkar bifall till motionen 
 
Matheus Enholm (SD), Jan Hognert (M) - yrkar bifall till 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
och Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande  
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall samhällsbyggnadsnämnden 
Nej-röst: Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L)  X  
Liza Kettil (S) X   
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Matheus Enholm (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Christoffer Rungberg 
(M), ordförande 

X   

Ja-röster: 9  
Nej-röster: 2 
Avstod: 0 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna i motionen.     
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från Göran Nyberg (L) 
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§ 153 Dnr 2021-000143  

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin 
Blomstrand, Liberalerna om tillgänglighet för alla 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att godkänna inkommen  
motion från Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ”Motion om  
tillgänglighet för alla”.  
Motionen behandlar tillgänglighet för alla och vikten av att alla oavsett  
nedsättning skall ha möjlighet att rör sig fritt på ett bra sätt i  
kommunen. Motionärerna yrkar på:  
* att i varje nytt byggprojekt som kommunen ansvarar för, skall det ingå  
anpassningar för alla. 
* att i alla projekt skall ingå att Kommunala pensionärsrådet samt  
Kommunala Handikapprådet utgör remissinstans vad gäller  
anpassningar. Hos dessa kommunala råd finns all den kompetens för att  
ge möjlighet till rätt anpassning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga  
projekt som hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav  
som ställs i samband med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och  
byggnader för alla utöver det som är lagstadgat kommer innebära  
utökade kostnader som inte går att uppskatta på förhand. Det gäller tex  
att anpassa alla lokaler för hörselnedsatt, då lokaler och byggnader idag  
inte alls förses med den typen av utrustning förens behovet uppstår.  
Dock krävs det ständig utveckling inom orådet och förbättringar kan  
alltid göras för att höja tillgängligheten inom kommunen ytterligare i alla  
delar, både inom nybyggnation och befintliga lokaler, men viss  
anpassning av lokaler utöver vad som är lagstadgat kan med fördel  
implementeras då behov uppstår.  
Ytterligare stöd från det kommunala pensionärsrådet samt  
handikapprådet välkomnas. En rutin, via en informell remiss till en av  
råden utpekad ansvarig person kan implementeras, där förvaltningen  
inhämtar rådens kunskap och synpunkter inom projektet som eventuellt  
kan komma att genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-08-23 § 82 
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand om 
tillgänglighet för alla 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna.  

Dock kommer samhällsbyggnadsnämnden ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för utökat 
samarbete med pensionärsrådet och handikapprådet då utökat 
samarbete är välkommet   
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Yrkanden 
Matheus Enholm (SD), Christoffer Rungberg (M) - Bifall till 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition Samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna.  
Dock kommer samhällsbyggnadsnämnden ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för utökat 
samarbete med pensionärsrådet och handikapprådet då utökat 
samarbete är välkommet. 
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§ 154 Dnr 2021-000142  

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin 
Blomstrand, Liberalerna om Naturbruksutbildningen i 
Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att sända Karin Blomstrands  
och Göran Nybergs (L) inlämnade motion ” Slå vakt om  
naturbruksutbildningen”, daterad 20210602 till  
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen behandlar  
lantbruksutbildningen som har funnits i Dingle i olika former i 100 år  
samt att livsmedelsproduktion i form av jordbruk i alla tider varit en  
viktig del av Munkedals kommunen och dess näringsliv. Motionen menar  
också att allt talar för att detta område kommer att få en allt större  
betydelse i framtiden.  
Liberalerna i Munkedal anser att livsmedelsförsörjningen har en stark  
förankring i Dingle och i bygden och att det är ett viktigt ben att bygga  
vidare på när det gäller Utvecklingscentrums verksamhet. Det kan bli en  
stark profilfråga i en tid då världens livsmedelsförsörjning och vår egen  
självförsörjning allt mer kommer i fokus. 
Liberalerna i Munkedal vill därför att kommunfullmäktige beslutar att:  
* naturbruksutbildning prioriteras av Barn- och utbildningsnämnden och  
av Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller tillgång till  
verksamhetslokaler på Utvecklingscentrum. 
Kommunens Vision för Utvecklingscentrum Munkedal (UM) antogs 2019.  
Visionens syfte sammanfattas – ”Utvecklingscentrum i Munkedal ska,  
genom att vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring och  
kunskapsutveckling, bidra till att individer och verksamheter utvecklas  
till att möta samhällets behov”. Detta utvecklas vidare i visionen där UM  
ses som ett verktyg för att nå kommunens Vision och inriktningsmål.  
Verksamheten på UM ska öka förutsättningarna för att alla i arbetsför  
ålder ska vara anställningsbara, människor och verksamheter ska  
utvecklas för att möta samhällets behov av kunskap. Det ska ske via  
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling och med kunskapsöverföring  
menas varierande utbildningar och med kunskapsutveckling menas olika  
former av utbyte, innovation och uppväxling. UM ses som en attraktiv  
mötesplats för både utbildningssektorn och näringsliv och ska skapa  
förutsättningar för att samverkan kan vidareutvecklas oc h nå större  
uppväxling.  
På UM i Dingle inryms flera olika verksamheter utöver Dinglegymnasiet  
så som Yrkeshögskola, Munkedals kommunala gymnasium, kommunens  
arbetsmarknadsenhet, löneenehet, hemtjänst Svarteborg, kontor för  
arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet samt en 
konferensanläggning öppen för allmän bokning. Ambitionen för UM i  
Dingle är absolut att främja utvecklingen för samtliga verksamheter  
inom Visionens intentioner. En bredd på utbildningar ligger också i linje  
med kommunfullmäktiges mål ”Alla ska vara anställningsbara”. Som  
fastighetsägare försöker Munkedals kommun tillgodose allas behov på  
ett så bra sätt som möjligt. Dock är det viktigt att likabehandling  
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eftersträvas mot samtliga hyresgäster och inom samtliga gällande  
hyreskontrakt. Via främjandet av en hyresgäst är likabehandling svårt  
att uppnå då det riskerar att ge undanträngningseffekter för andra  
hyresgäster och dess verksamheter samt dess möjlighet för utveckling.  
Sedan 2017 när kommunen förvärvade fastigheten har  
lantbruksutbildningen fortsatt och bedrivs av friskolan Dinglegymnasiet.  
Verksamheten inryms nu i ett gemensamt bolag för skolorna i Nuntorp  
och i Dingle. Elevantalet för skolan har gått upp och ned under åren men  
ökar återigen inför hösten 2021 vilket är väldigt positivt. Detta medför  
också att behov av lokaler ökar vilket hittills har fått en lösning via  
samnyttjande av lokaler med andra utbildningsverksamheter på  
området.  
Utvecklingen för befintliga verksamheter, oavsett vilken, är absolut  
möjlig och välkommen men med framförhållning som möjliggör planering  
för en genomtänkt expansion av lokaler då området har potential för  
utveckling. Expansion av en enskild verksamhet möjliggör i sin tur  
utveckling av hela området i enlighet med gällande Vision. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-08-23 § 83 
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand om 
Naturbruksutbildningen i Dingle 
 
Samhällsbygnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkanden 
Matheus Enholm (SD), Christoffer Rungberg (M) - Bifalla 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 
Göran Nyberg (L) - Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition samhällsbyggnadsnämndens förslag och 
Göran Nybergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation Göran Nyberg (L) 
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§ 155 Dnr 2021-000008  

Information från förvaltningen KS 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om ärendet från kommunfullmäktige 
gällande direktanvisning om Vadholmen 1, ärendet är återremitterat. 
Munkbo har mottagit återremissen och begär medel för att kunna 
genomföra det. Formell begäran kommer att inkomma. 
 
Kommundirektör svarar på fråga från Rolf Berg gällande remiss från 
Leader. 
 
Kommundirektör svarar på fråga från Göran Nyberg gällande ansvaret 
om att rusta upp kring resecentrum i Munkedal tätort.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.         
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§ 156 Dnr 2021-000198  

Initiativärende från Rolf Jacobsson Kristdemokraterna 
att ge kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig i 
frågan om vindkraftsetablering på Skottefjället 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson inkom till sammanträdet med ett initiativärende gällande 
frågan om vindkraftsetablering och att kommunfullmäktige bör få ta 
ställning i frågan.    
  
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD) – yrkar på att Kommunstyrelsen beslutar att lyfta 
frågan om vindkraftsetablering om 8 verk på Skottfjället till 
kommunfullmäktige för beslut/ställningstagande.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande  
propositionsordning: 
Ja-röst: avgöra ärendet idag 
Nej-röst: bordlägga ärendet 
 
Omröstningsresultat – om ärendet ska avgöras idag 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L)  X  
Liza Kettil (S) X   
Jan Hognert (M)  X  
Christoffer Wallin (SD) X   
Matheus Enholm (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD) X   
Christoffer Rungberg 
(M), ordförande 

X   

 
Ja-röst: 8 
Nej-röst: 3 
Avstod: 0 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska bifallas eller avslås och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ärendet. 
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Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande  
propositionsordning: 
Ja-röst: bifall 
Nej-röst: avslag 
 
Omröstningsresultat –  
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L)  X  
Liza Kettil (S) X   
Jan Hognert (M)  X  
Christoffer Wallin (SD) X   
Matheus Enholm (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD) X   
Christoffer Rungberg 
(M), ordförande 

X   

 
Ja-röst: 9 
Nej-röst: 2 
Avstod: 0 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lyfta frågan om vindkraftsetablering om 
vindkraftsetablering om 8 verk på Skottfjället till kommunfullmäktige för 
beslut/ställningstagande.     
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