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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 24 februari 

2020 kl 17:00 

Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande 

Ulla Gustafsson (M), 1:e vice ordförande Jäv § 24 

Glenn Hammarström (M) för Ulla Gustafsson (M) § 24 

Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 

Jan Petersson (SD) för Matheus Enholm (SD) 

Christoffer Wallin (SD) 

Pontus Reuterbratt (SD) 

Christer Börjesson (SD) 

Tony Hansson (SD) 

Mathias Johansson (SD) 

Linn Hermansson (SD) 

Maria Pasanen (SD) för Bo Ericson (SD) 

Ann-Sofie Alm (M) 

Jan Hognert (M) 

Henrik Palm (M) för Ausra Karlsson (M) 

Linda Wighed (M) för Robin Karlsson Dahlgren (M) 

Martin Svenberg Rödin (M) 

Johnny Ernflykt (M) 

Göran Nyberg (L) 

Karin Blomstrand (L) Jäv § 24 

Anna Höglind (L) för Karin Blomstrand (L) § 24 

Liza Kettil (S) Jäv § 20 

Jenny Jansson (S) för Liza Kettil (S) § 20 

Rolf Berg (S) 

Maria Sundell (S) 

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) Jäv § 20 

Malin Svedjenäs (V) 

Ove Göransson (V) 

Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 

 

Ej tjänstgörande  

ersättare 

 

Johan Magnusson (L) 

Håkan Bergqvist (S) 

Yvonne Martinsson (S) 

Inger Orsbeck (S) 

Lovisa Svensson (C) 
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Övriga närvarande Håkan Sundberg, kommundirektör 

Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Justerare Ann-Sofie Alm (M) och Rolf Berg (S)  

Justeringens plats och 

tid Digital justering, 2020-02-27, kl. 11.00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Digital justering Paragrafer §§ 1-24 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 

 

Digital justering 

 

 Heikki Klaavuniemi (SD)  

 Justerare 

 

Digital justering 

 

 Ann-Sofie Alm (M)   

   

 Digital justering  

 Rolf Berg (S)  
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§ 1 Dnr 2019-000268 

Fråga till Kommunfullmäktiges ordförande ang presidiets 

representants agerande 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Jacobsson (KD) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande 

gällande debattinlägg från presidierepresentant efter avslutade 

överläggningar. 

Kommunfullmäktiges ordförande har i skriftligt svar som skickats ut med 

handlingarna besvarat frågan. 

 

Beslutsunderlag 

Fråga från Rolf Jacobsson (KD). 

Svar från kommunfullmäktiges ordförande.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar ställd fråga samt svar.  

 

Expedieras 

Slutarkiv 
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§ 2 Dnr 72880   

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2020-02-24 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Jacobsson (L) inkom 2019-12-05 med en avsägelse gällande 

samtliga politiska uppdrag i Munkedals kommun. 

Johnny Ernflykt (M) inkom 2020-01-27 med avsägelse från sitt uppdrag 

som ordförande och ledamot av välfärdsnämnden. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Björn Jacobsson (L) från uppdrag 

som ledamot i Fosserska vägfondens styrelse, ersättare i Jävsnämnden, 

ersättare i Valnämnden samt ersättare i Välfärdsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Johnny Ernflykt (M) från 

uppdraget som ordförande och ledamot av välfärdsnämnden. 
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§ 3 Dnr 2020-000064 

Anmälan av motion från Fredrik Olsson, Kristdemokraterna, om 

sociala aktiviteter på recept 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om sociala aktiviteter på 

recept och vill ge välfärdsnämnden i uppdrag att utreda sociala 

aktiviteter på recept, kartläggning av sociala aktiviteter i Munkedals 

kommun samt hur man ska åstadkomma en minskad ensamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Fredrik Olsson (KD).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till välfärdsnämnden för 

beredning.  

 

Expedieras 

Välfärdsnämnden 
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§ 4 Dnr 2020-000034 

Anmälan av motion från Karin Blomstrand, Liberalerna, om 

ändring av organisation gällande Beredningen för hållbar 

utveckling och Folkhälsopolitiska rådet. 

Sammanfattning av ärendet 

Motion från Karin Blomstrand (L) om förändring av organisationen kring 

folkhälsopolitiska rådet och fullmäktiges beredning för hållbar utveckling.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Karin Blomstrand (L).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Expedieras 

Kommundirektören 
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§ 5 Dnr 2020-000066 

Anmälan av motion från Rolf Berg, Socialdemokraterna, om 

bygglovshanteringen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion från Rolf Berg (S) om att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att ta fram ett förslag som innebär att avgiften för bygglov 

reduceras samt att, om möjligt, förenkla bygglovsprocessen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Rolf Berg (S).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  

 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 6 Dnr 2020-000069 

Anmälan av motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet, om 

kommunala debiteringar och kostsam hantering 

Sammanfattning av ärendet 

Carina Thorstensson (C) har inkommit med motion om kommunala 

debiteringar och kostsam hantering och yrkar på att införa 

Rättviksmodellen i kommunen samt att markägare hålles skadelös för 

hantering vid kostnader som uppkommer med anledning av 

vattenskyddsområden.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Carina Thorstensson (C).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Expedieras 

Kommundirektören 
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§ 7 Dnr 2020-000070 

Anmälan av motion från Christoffer Wallin, SD och Rolf 

Jacobsson, KD om försäljning av Munkedalsbostäder AB 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Wallin (SD) och Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med 

motion om att utreda möjligheten att sälja hela eller delar av Munkbo 

samt att se över möjligheten att bilda ett nytt bostadsbolag i samband 

med försäljning.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Christoffer Wallin (SD) och Rolf Jacobsson (KD).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

 

Expedieras 

Kommundirektören 
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§ 8 Dnr 2018-000047 

Revidering av Regler för arvoden och ersättningar för 

förtroendevalda 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektörerna inom SML har gett lönechefen i uppdrag att starta 

upp och genomföra en processkartläggning gällande förtroendevaldas 

ersättningar. 

Syftet är att få en smidigare hantering genom en mer digital hantering. 

 

I processkartläggningen har det framkommit att arvodesbestämmelserna 

för Munkedals kommun gällande redovisning av förlorad arbetsinkomst 

behöver ändras/förtydligas till liknande bestämmelser som för de övriga 

kommunerna.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-12-09, § 196. 

Arvodesberedningens förslag till beslut 2019-11-12, § 2. 

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i § 18, ändra första stycket till: 

För att få ersättning enligt 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den 

förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller 

kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller 

till annan som utsetts att ta emot dem. 

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i § 19, ändra enligt följande: 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 

3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 

förlusten hänför sig. 

Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde 

eller förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade 

av lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen 

till löneenhetens i januari månad och vid förändring. 

Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp 

kan en schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till 

Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 

Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.    
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Forts § 8 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i § 18, ändra första stycket till: 

För att få ersättning enligt 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den 

förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller 

kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller 

till annan som utsetts att ta emot dem. 

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i § 19, ändra enligt följande: 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 

3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 

förlusten hänför sig. 

Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde 

eller förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade 

av lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen 

till löneenhetens i januari månad och vid förändring. 

Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp 

kan en schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till 

Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 

Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.  

 

Expedieras 

Kommunsekreterare 

Nämndsekreterare för kännedom 

Löneenheten 
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§ 9 Dnr 2018-000067 

Revidering av Arbetsordning för Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 23 att tillsätta en tillfällig 

beredning med syfte att arbeta fram former för implementering av 

”Handlingsplan för vitalisering av kommunfullmäktige”. Vidare antog 

kommunfullmäktige ett reglemente för beredningen där det framgick att 

beredningen fick i uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning och 

framställa förslag på eventuella revideringar. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 114 beslut om att webbsända 

sina sammanträden under 2020, men att en utvärdering ska göras i 

slutet på året innan beslut fattas om fortsättning 2021.  

Då webbsändning av sammanträden är på försök föreslås inga ändringar 

i arbetsordningen ännu. 

Vid beredningens sista sammanträde 2019-10-25 togs förslag till 

reviderad arbetsordning fram. Kommunfullmäktige har nu att fatta beslut 

om reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Beredningen gav sin slutrapport på kommunfullmäktiges sammanträde 

2019-11-25.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2020-01-20, § 10 

Reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige. 

 

Yrkande 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen 

att förslaget om tidsbegränsningar av inlägg samt begränsningar av 

antal repliker tas bort då detta strider mot yttrandefriheten. 
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Forts § 9 

Regina Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar 

i följande paragrafer: 

§ 29 En motion Ska vara skriftlig och väcks genom att den skickas till 

kommunens officiella e-brevlåda via den e-postadress som ledamoten 

tilldelats av kommunen alternativt skickas eller lämnas in till 

kommunstyrelsens kansli eller under sammanträde till fullmäktiges 

presidium, undertecknad av samtliga motionärer.  

§32 En interpellation Ska vara skriftlig och ställs genom att den skickas 

till kommunens officiella e-brevlåda via den e-postadress som ledamoten 

tilldelats av kommunen alternativt skickas eller lämnas undertecknad in 

till kommunstyrelsens kansli eller under sammanträde till fullmäktiges 

presidium.  

§33 En fråga Ska vara skriftlig och ställs genom att den skickas till 

kommunens officiella e-brevlåda via den e-postadress som ledamoten 

tilldelats av kommunen alternativt skickas eller lämnas undertecknad in 

till kommunstyrelsens kansli eller under sammanträde till fullmäktiges 

presidium.  

 

Fredrik Olsson (KD): bifall till Rolf Jacobssons (KD) ändringsyrkande 

samt yrkande om ändring av beredningstid för medborgarförslag och 

motioner till sex månader. 

 

Göran Nyberg (L), Ann-Sofie Alm (M), Ove Göransson (V), Karin 

Blomstrand (L), Hans-Joachim Isenheim (MP), Jan Hognert (M) och Liza 

Kettil (S): Bifall till Regina Johanssons (S) ändringsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) ändringsyrkande 

och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Omröstning 

Omröstning begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Avslag till Rolf Jacobssons (KD) ändringsyrkande. 

Nej-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) ändringsyrkande. 
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Forts § 9 

 

Omröstningsresultat 

 

 
 

Ja Nej Avstår 

Jan Petersson (SD) x   

Christoffer Wallin (SD) x   

Pontus Reuterbratt (SD) x   

Christer Börjesson (SD) x   

Tony Hansson (SD) x   

Mathias Johansson (SD) x   

Linn Hermansson (SD) x   

Maria Pasanen (SD) x   

Ann-Sofie Alm (M) x   

Jan Hognert (M) x   

Henrik Palm (M) x   

Linda Wighed (M) x   

Martin Svenberg Rödin (M) x   

Ulla Gustafsson (M) x   

Johnny Ernflykt (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Karin Blomstrand (L) x   

Liza Kettil (S) x   

Rolf Berg (S) x   

Maria Sundell (S) x   

Per-Arne Brink (S) x   

Regina Johansson (S) x   

Caritha Jacobsson (S) x   

Pia Hässlebräcke (S) x   

Leif Karlsson (S) x   

Christer Nilsson (C) 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   

Hans-Joachim Isenheim (MP)   x 

Heikki Klaavuniemi (SD) x   

 

Ja-röster: 32 

Nej-röster: 2 

Avstår: 1 
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Forts § 9 

 

Rolf Jacobsson (KD) begär ajournering vilken avslås av ordförande med 

motiveringen att debatten är avslutad. 

 

Rolf Jacobsson (KD) reserverar sig mot ordförandes beslut att avslå 

begärd ajournering. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) 

ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

ändringsyrkanden. 

Ordförande ställer proposition på Fredrik Olssons (KD) ändringsyrkande 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ändringsyrkandet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige med ändringar enligt följande: 

§ 29 En motion Ska vara skriftlig och väcks genom att den skickas till 

kommunens officiella e-brevlåda via den e-postadress som ledamoten 

tilldelats av kommunen alternativt skickas eller lämnas in till 

kommunstyrelsens kansli eller under sammanträde till fullmäktiges 

presidium, undertecknad av samtliga motionärer.  

§32 En interpellation Ska vara skriftlig och ställs genom att den skickas 

till kommunens officiella e-brevlåda via den e-postadress som ledamoten 

tilldelats av kommunen alternativt skickas eller lämnas undertecknad in 

till kommunstyrelsens kansli eller under sammanträde till fullmäktiges 

presidium.  

§33 En fråga Ska vara skriftlig och ställs genom att den skickas till 

kommunens officiella e-brevlåda via den e-postadress som ledamoten 

tilldelats av kommunen alternativt skickas eller lämnas undertecknad in 

till kommunstyrelsens kansli eller under sammanträde till fullmäktiges 

presidium.  

 

Beredningstid för medborgarförslag och motioner ändras till sex 

månader.  

 

Reservation 

Fredrik Olsson (KD) och Rolf Jacobsson (KD) reserverar sig mot beslutet 

om en begränsad talartid i enlighet med yttrandefriheten i den svenska 

regeringsformen.  

 

Expedieras 

Kommunsekreterare 

Registratorer för kännedom.  
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§ 10 Dnr 2020-000046   

Digital arkivering 

Sammanfattning av ärendet 

Det pågående införandet av e-arkiv och högre krav på att arbeta 

smartare med stöd av digitala system medför behov av en övergång från 

hantering och lagring av pappershandlingar mot en i högre grad 

digitaliserad hantering av handlingar. Det innebär att merparten av alla 

pappershandlingar ska skannas in för digital förvaring och därefter 

destrueras enligt gallringsbeslut, så kallad ersättningsskanning 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10, § 19 

Tjänsteskrivelse 

PM 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och Munkbo AB ska 

övergå till digital arkivering genom ersättningsskanning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ska ta fram riktlinjer 

och rutiner, samt avgöra turordning för införande av 

ersättningsskanning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 

fatta nödvändiga beslut för införande av ersättningsskanning.   

 

Yrkande 

Jan Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och Munkbo AB ska 

övergå till digital arkivering genom ersättningsskanning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ska ta fram riktlinjer 

och rutiner, samt avgöra turordning för införande av 

ersättningsskanning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 

fatta nödvändiga beslut för införande av ersättningsskanning.  

 

Expedieras 

Samtliga förvaltningar 

Registratorer 
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§ 11 Dnr 2019-000289   

Munkedals kommuns handlingsplan för att stärka barns 

rättigheter. 

Sammanfattning av ärendet 

FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 

Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år och den 

slår fast att varje barn har rätt att leva och utvecklas samt att barnets 

bästa alltid ska komma i första hand.  

Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990, vilket innebär att vi 

förbundit oss juridiskt och är skyldiga att tillgodose barns rättigheter 

enligt artiklarna i konventionen. Barnkonventionen antogs 1 januari 2020 

som nationell lag för att stärka barns rättigheter ytterligare.  

Barnkonventionen har kommit till med anledning av att barn anses vara 

en särskilt utsatt grupp och därför i behov av extra skydd. Trots att det 

gått många år sedan konventionen ratificerades i Sverige får vi 

återkommande kritik för att barns rättigheter kränks och att vi inte gör 

tillräckligt för att tillgodose barns rättigheter. Vi behöver därför arbeta 

mer strukturerat med dessa frågor på lokal såväl som på nationell nivå. 

Denna handlingsplan ska lägga grunden för att stärka barns rättigheter i 

vår kommun.  

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10, § 20 

Tjänsteskrivelse. 

Förslag till handlingsplan för att stärka barns rättigheter.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Munkedals kommuns handlingsplan 

för att stärka barns rättigheter 2020-2021   

 

Yrkande 

Jan Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Munkedals kommuns handlingsplan 

för att stärka barns rättigheter 2020-2021 

Expedieras 

Folkhälsostrateg 
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§ 12 Dnr 2019-000272   

Utredning gällande tillstånd för passiv insamling av pengar 

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit 

kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheterna att i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna även 

inkludera passiv insamling av pengar på allmänna platser inom 

kommunen såsom varande tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har den 

23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen. 

Det kan konstateras att det är möjligt att i den lokala 

ordningsföreskriften meddela bestämmelse om att passiv 

pengainsamling ska vara tillståndspliktig. Det förutsätter att kommunen 

definierar inom vilka geografiska områden tillståndsplikten ska gälla. Den 

som ansöker ska lämna in ansökan till polismyndigheten, som uttar en 

ansökningsavgift om 250 kr. Vid ansökan ska kommunen ges tillfälle att 

yttra sig över hur länge ansökan ska gälla. Ett tillstånd kan i princip vara 

tidlöst. Polismyndigheten meddelar i regel tillstånd inom 2-3 veckor.  

Det ska noteras att tillståndsplikt för passiv insamling också påverkar 

insamling med bössor som görs av skolungdomar, föreningar m fl.   

 

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2020-01-20, § 6 

Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till 

kommunstyrelsens sammanträde i april 2020 ta fram förslag till ny 

ordningsstadga för Munkedals kommun med följande inriktning: 

• Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål. 

Tillståndet ska gälla max tre dagar. Skolklasser, ideella föreningar 

samt föreningar med 90-konton omfattas inte av tillståndsplikten. 

• Vid ansökan ska syftet med insamlingen uppges. 

• Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har. 

 

Kommunstyrelsen ska dessutom ge förslag på vilka platser i kommunen 

där tillståndsplikten krävs.  

   

 

Yrkande 

Liza Kettil (S), Karin Blomstrand (L), Hans-Joachim Isenheim (MP) och 

Carina Thorstensson (C): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 12 

 

Pontus Reuterbratt (SD): Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i april 2020 ta fram 

förslag till ny ordningsstadga för Munkedals kommun med följande 

inriktning: 

Ett förbud mot tiggeri på offentliga platser i hela kommunen 

Kommunstyrelsen ska dessutom precisera på vilka platser i kommunen 

förbudet gäller. 

 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 

 

Liza Kettil (S), Ove Göransson (V), Regina Johansson (S), Lars-Göran 

Sunesson (C) och Malin Svedjenäs (V): Avslag till Pontus Reuterbratts 

(SD) yrkande. 

 

Ann-Sofie Alm (M): Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) yrkande och 

om kommunfullmäktige ska avslå detsamma och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 

Nej-röst: Avslag till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande.  
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Forts § 12 

 

Omröstningsresultat 

 

 
 
 

Ja Nej Avstår 

Jan Petersson (SD) x   

Christoffer Wallin (SD) x   

Pontus Reuterbratt (SD) x   

Christer Börjesson (SD) x   

Tony Hansson (SD) x   

Mathias Johansson (SD) x   

Linn Hermansson (SD) x   

Maria Pasanen (SD) x   

Ann-Sofie Alm (M) x   

Jan Hognert (M) x   

Henrik Palm (M) x   

Linda Wighed (M) x   

Martin Svenberg Rödin (M) x   

Ulla Gustafsson (M) x   

Johnny Ernflykt (M) x   

Göran Nyberg (L)  x  

Karin Blomstrand (L)  x  

Liza Kettil (S)  x  

Rolf Berg (S)  x  

Maria Sundell (S)  x  

Per-Arne Brink (S)  x  

Regina Johansson (S)  x  

Caritha Jacobsson (S)  x  

Pia Hässlebräcke (S)  x  

Leif Karlsson (S)  x  

Christer Nilsson (C)  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  

Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  

Heikki Klaavuniemi (SD) x   

 

Ja-röst: 17 

Nej-röst: 17 

Avstår: 1 

 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst enligt KL 5 kap. § 56.  

ProSale Signing Referensnummer: 840283



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(41) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 12 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till 

kommunstyrelsens sammanträde i april 2020 ta fram förslag till ny 

ordningsstadga för Munkedals kommun med följande inriktning: 

 

• Ett förbud mot tiggeri på offentliga platser i hela kommunen 

 

• Kommunstyrelsen ska dessutom precisera på vilka platser i 

kommunen förbudet gäller.  

 

Reservation 

Ove Göransson (V) för gruppen. 

Liza Kettil (S) för gruppen. 

Carina Thorstensson (C) för gruppen. 

Hans-Joachim Isenheim (MP). 

Karin Blomstrand (L) för gruppen.  

 

Expedieras 

Administrativa chefen 
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§ 13 Dnr 2019-000288 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning inom Munkedals 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Frågor enligt rubricerad lag har tidigare handlagts av Miljönämnden. 

Taxa samt timavgift har tidigare fastställts av kommunfullmäktige efter 

förslag från Miljönämnden. 

 

När Miljönämndens arbetsuppgifter renodlats har handläggning och 

beslut enligt rubricerad lag övertagits av Samhällsbyggnadsnämnden 

erfordras vissa redaktionella justeringar i de kommunala föreskrifterna 

(tex att byta Miljönämnden mot Samhällsbyggnadsnämnden). 

Kommunfullmäktige föreslås även fastställa avgiften per timme till 1030 

kr. Det är samma kostnad som Miljönämnden tillämpar för tillsyn enligt 

miljöbalken.  

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-01-20, § 14 

SBN 2019-12-16 § 146 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning inom Munkedals kommun 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för prövning och tillsyn 

enligt Lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

inom Munkedals kommun. 

 

Kommunfullmäktige fastställer avgiften per handläggningstimme till 1030 

kr för 2020. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för prövning och tillsyn 

enligt Lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

inom Munkedals kommun 

 

Kommunfullmäktige fastställer avgiften per handläggningstimme till 1004 

kr för 2020.   

 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Forts § 13 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för prövning och tillsyn 

enligt Lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

inom Munkedals kommun 

 

Kommunfullmäktige fastställer avgiften per handläggningstimme till 1004 

kr för 2020.  

 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 14 Dnr 2020-000050   

Prissättning av tomter på Bergsäter 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen för Bergsäter antogs 2009. Under 2019 förvärvade 

kommunen den privat ägda delen av planområdet och äger nu all mark 

inom planområdet. Det finns 22 byggrätter inom området för i första 

hand villor. 

Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2020 och 3 mnkr för 2021 

för utbyggnaden av gator, belysning, lekplats mm inom området samt 

viss anslutande utbyggnad av gc-väg. Arbetet är planerat att påbörjas 

hösten 2020. Det finns redan intressenter för att bygga i området. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tecknat optionsavtal med intressenter 

avseende 8 byggrätter. 

Priset för tomterna ska täcka kommunens kostnader för förvärv av mark, 

planarbete, utbyggnad av området mm. Förutsättningarna för tomterna 

varierar (läge och storlek) och därför föreslås varierande priser på 

mellan 250 000 kr och 350 000 kr enligt bilaga exklusive VA.  

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10, § 16 

Beslut SBN 2020-01-27, § 4 

Karta tomter 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer priserna för tomterna på Bergsäter enligt 

följande: 

 

Tomt 1 1540 m² 200000 kr 

Tomt 2 1560 m² 200000 kr 

Tomt 3 1630 m² 250000 kr 

Tomt 4 1770 m² 300000 kr 

Tomt 5 1640 m² 300000 kr 

Tomt 6 1530 m² 350000 kr 

Tomt 7 1660 m² 350000 kr 

Tomt 8 1400 m² 300000 kr 

Tomt 9 1520 m² 350000 kr 

Tomt 10 1340 m² 300000 kr 

Tomt 11 1730 m² 250000 kr 

Tomt 12 1735 m² 250000 kr 

Tomt 13 1365 m² 200000 kr 

Tomt 14 1500 m² 250000 kr 

Tomt 15 1235 m² 300000 kr 

Tomt 16 1430 m² 350000 kr 

Tomt 17 1420 m² 350000 kr 

Tomt 18 1420 m² 350000 kr 

Tomt 19 1400 m² 350000 kr 

Tomt 20 1425 m² 350000 kr 
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Forts § 14 

 

Tomt 21 1480 m² 350000 kr 

Tomt 22 1630 m² 300000 kr 

 

(exkl. anslutningsavgifter för va, fiber, el etc.) 

 

Tomtytorna är preliminära. 

 

Karta över tomterna bifogas protokollet.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer priserna för tomterna på Bergsäter enligt 

följande: 

Tomt 1 1540 m² 200000 kr 

Tomt 2 1560 m² 200000 kr 

Tomt 3 1630 m² 250000 kr 

Tomt 4 1770 m² 300000 kr 

Tomt 5 1640 m² 300000 kr 

Tomt 6 1530 m² 350000 kr 

Tomt 7 1660 m² 350000 kr 

Tomt 8 1400 m² 300000 kr 

Tomt 9 1520 m² 350000 kr 

Tomt 10 1340 m² 300000 kr 

Tomt 11 1730 m² 250000 kr 

Tomt 12 1735 m² 250000 kr 

Tomt 13 1365 m² 200000 kr 

Tomt 14 1500 m² 250000 kr 

Tomt 15 1235 m² 300000 kr 

Tomt 16 1430 m² 350000 kr 

Tomt 17 1420 m² 350000 kr 

Tomt 18 1420 m² 350000 kr 

Tomt 19 1400 m² 350000 kr 

Tomt 20 1425 m² 350000 kr 

Tomt 21 1480 m² 350000 kr 

Tomt 22 1630 m² 300000 kr 

 

(exkl. anslutningsavgifter för va, fiber, el etc.) 

 

Tomtytorna är preliminära. 

 

Karta över tomterna bifogas protokollet.  

 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

ProSale Signing Referensnummer: 840283



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(41) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2020-000051   

Prissättning av tomter på Korpås 

Sammanfattning av ärendet 

2012 antog kommunen en detaljplan för Möe 1:2 och 1:14 mfl. Syftet 

med detaljplanen var att ta fram tomter för bostadsbyggnation. Planen 

innehåller ca 20 tomter där 7 är kommunens och resterade en privat 

exploatör. 

Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2021 och 1 mnkr för 2022 

för utbyggnad av den kommunala delen av planområdet. Utbyggnaden 

avser ny gata i området, belysning, iordningsställande av parkmark etc. 

Det finns redan intressenter som vill köpa och bebygga tomt inom 

området. Detta går att genomföra utan att den kommande utbyggnaden 

försvåras. Pris per tomt bör fastställas. Tomterna bedöms ur attraktivitet 

och läge relativt lika. Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1550 

m2. Tomtpriset föreslås till 200 000 kr per tomt exklusive VA.  

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10, § 17 

Beslut SBN 2020-01-27, §  

Karta över området.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer pris för sju kommunala tomter på Korpås 

till 200 000 kr per styck exklusive VA.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer pris för sju kommunala tomter på Korpås 

till 200 000 kr per styck exklusive VA.  

 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 16 Dnr 2016-000460   

Vattenskyddsområde för Kärnsjöns grundvattentäkt 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 

och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Kärnsjön.  

 

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 

Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 

sammanställning med kommentarer.  

 

Beslutsunderlag 

KS 2019-12-09, § 195. 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till vattenskyddsområde 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Kärnsjöns grundvattentäkt med ändring gällande 

punkt 5c att undantag gäller för pålning och spontning ner till 2 meter 

under markytan och punkt 5d att undantag gäller för borrning ner till 2 

meter under markytan.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Kärnsjöns grundvattentäkt med ändring gällande 

punkt 5c att undantag gäller för pålning och spontning ner till 2 meter 

under markytan och punkt 5d att undantag gäller för borrning ner till 2 

meter under markytan.  

 

Expedieras 

Munkedal Vatten AB 
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§ 17 Dnr 2016-000458   

Vattenskyddsområde för Öbböns grundvattentäkt 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 

och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Öbbön.  

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 

Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 

sammanställning med kommentarer.  

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10, § 18 

Tjänsteskrivelse 

Samrådshandlingar 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Öbböns grundvattentäkt med ändringen gällande 

5c: Undantag gäller för pålning och spontning ner till 2 meter under 

markytan samt ändring gällande 5d: Undantag gäller för borrning ner till 

2 meter under markytan.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Öbböns grundvattentäkt med ändringen gällande 

5c: Undantag gäller för pålning och spontning ner till 2 meter under 

markytan samt ändring gällande 5d: Undantag gäller för borrning ner till 

2 meter under markytan.  

 

Expedieras 

Munkedal Vatten AB 
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§ 18 Dnr 2019-000287 

Slutredovisning - investeringar 2017 och 2018 för 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en rad av investeringar 

under 2017 och 2018. Anslag, förbrukning samt avvikelse redovisas. 

Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt. 

 

Slutredovisning avser projekt: 

Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 

Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning 

Projekt 1204 Ombyggnation i kommunala fastigheter 

Projekt 1249 Köp av Dingleskolan 

Projekt 1256 Energiåtgärder 

Projekt 1260 Inventarier Dingleskolan 

Projekt 1048 Byte av fordon och redskap Park och skog 

Projekt 1099 Lekplats Hedekas skola 

Projekt 1106 Munkedalskolan skolgård 

Projekt 1109 Tillbyggnad kunskapens hus mm 

Projekt 1218 Gång- och cykelväg Skolvägen 

Projekt 1269 Utbyggnad bostadsområde Tegelverket 

Projekt 1282 Ombyggnation kök Kungshöjden  

Beslutsunderlag 

KS 2020-01-20, § 12. 

SBN 2019-12-16 § 140. 

Redovisning av anslag, förbrukning samt avvikelse.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 

utförda år 2017 och 2018.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 

utförda år 2017 och 2018.  

Expedieras 

Ekonomiavdelningen 
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§ 19 Dnr 2019-000158 

Svar på medborgarförslag gällande utbyggnad av cykelväg från 

Svarteborg till Hällevadsholm 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit att en gc-väg byggs mellan 

Svarteborg och Hällevadsholm för att förbättra trafiksäkerheten. 

Ett liknande medborgarförslag lämnades in under 2018. Då föreslogs en 

gc-väg mellan Svarteborg och kommungränsen mot Tanum, vid 

Alnässjön. Med anledning av bl a detta medborgarförslag pågår 

utredningar om olika alternativa gc-vägar mellan Svarteborg och 

Tanumsgränsen.  

Det undersöks också möjligheten att förlänga den cykelväg som går från 

Skåne och Halland till Norge och då är även denna sträcka intressant. 

 

Munkedals kommun och Trafikverket satsar en del på utbyggnad av GC-

vägar. Kommunen har byggt GC-banor i anslutning till Munkedals- och 

Kungsmarksskolorna för att säkra skolvägar (2018). Kommunen och 

Trafikverket tillsammans kommer att anlägga GC-bana längs Stalevägen 

för att allmänt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

(2020?). Trafikverket byggde (2017) om genomfarten i Hällevadsholm så 

att en rejäl förbättring av trafiksäkerheten erhölls. Kommunen utreder 

förutsättningarna för att anlägga en GC-väg ut till Gårvik. 

Munkedals kommun kommer att fortsätta satsningen på utbyggnad av 

GC-vägar. Principen är att det i första hand satsas på skolvägar och väl 

trafikerade stråk. 

Möjligheten att söka statsbidrag undersöks i varje ärende. 

En eventuell utbyggnad mot och förbi Alnässjön förutsätter ett 

samarbete med såväl Trafikverket som Tanums kommun eftersom vägen 

är Trafikverkets och kommungränsen mot Tanum går i anslutning till 

sjön. Denna sträcka tillhör dock inte de mest prioriterade.  

 

Beslutsunderlag 

KS 2019-12-09, § 197. 

Beslut SBN 2019-10-25 § 126 

Medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
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Forts § 19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  

 

Expedieras 

Förslagsställaren 
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§ 20 Dnr 2019-000193 

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om införande 

av ett gruppledararvode och avskaffande av oppositionsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Joachim Isenheim (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 

ska införa ett gruppledararvode motsvarande 6 procent av 

kommunalrådets månadsarvode. Vidare föreslås att rollen som 

oppositionsråd avskaffas och att andra vice ordförande arvoderas efter 

samma princip som i andra nämnder. 

 

Totalsumma av motionärens förslag är 336 532 kr per år. (Detta 

beräknas utifrån kända kostnader. Det kan tillkomma kostnader för 

förlorad arbetsinkomst, ytterligare mötesarvoden osv.) 

 

Dagens arvodeskostnader är 307 800 kr per år.  

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente är oppositionsrådets roll att: 

leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition, 

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för 

oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor, 

Representera kommunens opposition vid sammanträffanden med 

myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte 

kommunstyrelsen bestämt annat.” 

 

Att ta bort rollen som oppositionsråd kräver att det inom oppositionen 

finns en väl fungerande fördelning mellan gruppledarna för ledning och 

samordning av information samt för representationen. 

 

Vid bifall av motionen krävs revidering i kommunstyrelsens reglemente 

samt av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.   

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10, § 21 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga - PM för uträkning 

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP)  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen   

 

Yrkande 

Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till motionen. 

Jenny Jansson (S), Per-Arne Brink (S), Jan Hognert (M), Karin 

Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 20 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans-

Joachim Isenheims (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

 

Expedieras 

Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Slutarkiv 
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§ 21 Dnr 2019-000211 

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om detaljplanarbetet 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion att detaljplaner utformas så att 

det finns flexibilitet i tomtstorlek mm samt att 

samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag på principer/ramverk för 

byggande i Munkedals kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden, och byggnadsnämnden under förra 

valperioden, har haft inriktningen att minska detaljstyrningen i 

kommunens detaljplaner. Vissa äldre planer med ”onödiga” regleringar 

har ändrats och förenklats. 

I pågående detaljplaneläggning eftersträvar kommunen generösa 

byggrätter för både bostads-och komplementbyggnader. Takvinklar och 

färgsättning bör vara tillåtande och möjligheter att stycka/reglera ihop 

tomter ska finnas där det är lämpligt. 

Detaljplanen är en trygghet för boende i ett område så att t ex. utsikt 

och formspråk bevaras. Framtagande av planlagd mark i anslutning till 

befintliga bostadsområden sker idag med befintlig bebyggelse i 

beaktande. 

Munkedals kommun har haft principen att kostnaden för mark, 

planläggning, utbyggnad av gata, belysning, lekplats mm samt 

förrättningar tas ut via tomtpriset. När 90–95% av tomterna i ett 

område är sålda ska kostnaderna vara betalda. Eftersom antal 

tomter/tomtstorlek står i förhållande till tomtpriset är storlek på tomter 

av betydelse för möjligheten att sälja. Tomtstorleken i kommunens 

senast framtagna detaljplaner är väl tilltagen, ca 1200m². Tomter 

anpassas i möjligaste mån efter lokala betingelser.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att generella riktlinjer för 

framtagande av bostadsplaner riskerar att bli ett begränsande dokument 

då utformning av bebyggelse bör ske efter varje plans unika 

förutsättningar. Förvaltningen anser att motionärens önskan om 

flexibilitet tillämpas i pågående planarbete. Det är skillnad på hur tomter 

för bostäder och verksamheter hanteras i detaljplaner. Tomterna för 

bostäder fastighetsbildas i samband med utbyggnaden av gata etc. 

medan verksamhetsfastigheterna oftast bildas efter önskemål från det 

köpande företaget.  

Det innebär att försäljningsprocessen för verksamheter blir mer utdragen 

och mer kostsam.  

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-01-20, § 13. 

SBN 2019-12-16 § 142 

Motion från Karin Blomstrand (L)  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad   
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Forts § 21 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad 

 

Expedieras 

Karin Blomstrand (L) 

Slutarkiv 
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§ 22 Dnr 2020-000003 

Kommunalt partistöd 2020 för Miljöpartiet samt godkännande av 

redovisning för kommunalt partistöd 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 

och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 

av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 

kr. 

 

Miljöpartiet inkom 2020-01-03 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 

särskilt utsedd granskare.    

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10, § 22 

Tjänsteskrivelse. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Miljöpartiet i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 1 x 11 825 kr 

Totalt: 23 650 kr.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Miljöpartiet i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 1 x 11 825 kr 

Totalt: 23 650 kr.    

 

Expedieras 

Kommunsekreterare 
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§ 23 Dnr 2020-000015 

Kommunalt partistöd 2020 för Sverigedemokraterna samt 

godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 

och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 

av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 

kr. 

 

Sverigedemokraterna inkom 2020-01-13 med redovisning för kommunalt 

partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 

undertecknad av en särskilt utsedd granskare    

 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10, § 23 

Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 9 x 11 825 kr (106 425 kr) 

Totalt: 118 250 kr 

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 9 x 11 825 kr (106 425 kr) 

Totalt: 118 250 kr    

 

Expedieras 

Kommunsekreterare 
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§ 24 Dnr 2018-000447 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 2019 - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Jacobsson (L) inkom 2019-12-05 med en avsägelse gällande 

samtliga politiska uppdrag i Munkedals kommun. 

 

Fullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i Fosserska vägfondens 

styrelse, ersättare i Jävsnämnden, ersättare i Valnämnden samt 

ersättare i Välfärdsnämnden. 

 

Johnny Ernflykt (M) inkom 2020-01-27 med en avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ordförande i Välfärdsnämnden och välfärdsnämndens 

myndighetsutskott. 

 

Kommunfullmäktige har att förrätta val gällande ordförande i 

Välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Valberedningen 2020-02-11, § 2. 

Avsägelse från Björn Jacobsson (L). 

Avsägelser från Johnny Ernflykt (M).  

 

Jäv 

Ulla Gustafsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Johnny Ernflykt (M) välja Ulla 

Gustafsson (M) som ordförande i Välfärdsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Karin 

Blomstrand (L) som ersättare i Välfärdsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Johan 

Magnusson (L) som ledamot i Fosserska vägfondens styrelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Bertil 

Falk (L) som ersättare i Jävsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Thomas 

Högberg (L) som ersättare i Valnämnden. 

 

Yrkande 

Jan Hognert (M): Ulla Gustafsson (M) som ledamot tillika ordförande i 

Välfärdsnämnden.   
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Forts § 24 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) yrkande om att välja 

Ulla Gustafsson (M) som ledamot i Välfärdsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige väljer Ulla Gustafsson (M) som ledamot i 

Välfärdsnämnden.      

 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S): Valberedningen föreslår Ulla Gustafsson (M) som 

ordförande i välfärdsnämnden. 

Pontus Reuterbratt (SD): Christoffer Wallin (SD) som ordförande i 

Välfärdsnämnden. 

 

Ann-Sofie Alm (M): Bifall till valberedningens förslag att välja Ulla 

Gustafsson (M) som ordförande i välfärdsnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) med fleras yrkande 

om att välja Ulla Gustafsson (M) som ordförande i Välfärdsnämnden och 

Pontus Reuterbratts (SD) yrkande om att välja Christoffer Wallin (SD) 

som som ordförande i välfärdsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Wallin (SD) som 

ordförande i Välfärdsnämnden. 

 

Omröstning begärs och genomförs. Då det är personval är omröstningen 

sluten enligt KL 5 kap. 54 §. 

 

Biträdande valförrättare 

Ann-Sofie Alm (M) och Rolf Berg (S) biträder ordförande som 

valförrättare. 

 

Omröstning 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar. Antalet avgivna röster är 

35. 

 

Omröstningsresultat 

De angivna rösterna granskas. 12 valsedlar är blanka och därmed 

ogiltiga. 

 

Ulla Gustafsson (M): 12 röster. 

Christoffer Wallin (SD): 11 röster. 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S): Valberedningens föreslår Karin Blomstrand (L) som 

ersättare i välfärdsnämnden. 

 

Rolf Jacobsson (KD): Katarina Furufalk (KD) som ersättare i 

Välfärdsnämnden. 
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Forts § 24 

 

Ann-Sofie Alm (M) och Jan Hognert (M): Bifall till valberedningens förslag 

att välja Karin Blomstrand (L) som ersättare i Välfärdsnämnden. 

 

Jäv 

Karin Blomstrand (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag om att välja 

Karin Blomstrand (L) som ersättare i Välfärdsnämnden och Rolf 

Jacobssons (KD) yrkande om att välja Katarina Furufalk (KD) som 

ersättare i Välfärdsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar 

att välja Karin Blomstrand (L) som ersättare i Välfärdsnämnden. 

Omröstning begärs och genomförs. Då det är personval är omröstningen 

sluten enligt KL 5 kap. 54 §. 

 

Biträdande valförrättare 

Ann-Sofie Alm (M) och Rolf Berg (S) biträder ordförande som 

valförrättare. 

 

Omröstning 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar. Antalet avgivna röster är 

35. 

 

Omröstningsresultat 

De angivna rösterna granskas. 12 valsedlar är blanka och därmed 

ogiltiga. 

 

Karin Blomstrand (L): 12 röster. 

Katarina Furufalk (KD): 11 röster. 

 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S): Valberedningen föreslår Johan Magnusson (L) som 

ledamot i Fosserska vägfondens styrelse. 

 

Valberedningen föreslår Bertil Falk (L) som ersättare i Jävsnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Johnny Ernflykt (M) välja Ulla 

Gustafsson (M) som ledamot i Välfärdsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Johnny Ernflykt (M) välja Ulla 

Gustafsson (M) som ordförande i Välfärdsnämnden. 
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Forts § 24 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Karin 

Blomstrand (L) som ersättare i Välfärdsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Johan 

Magnusson (L) som ledamot i Fosserska vägfondens styrelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Bertil 

Falk (L) som ersättare i Jävsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Thomas 

Högberg (L) som ersättare i Valnämnden.  

 

Expedieras 

Förtroendemannaregistret 

Berörd nämndsekreterare för kännedom. 

Löneenheten 

Respektive vald 
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