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§ 45 Dnr 2022-000078  

Val av justerare 

Yrkande 
Martin Svenberg Rödin (M) föreslår Ulla Gustafsson (M) som justerare 
 
Liza Kettil (S) föreslår Liza Kettil (S) som justerare 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan välja Ulla 
Gustafsson (M) och Liza Kettil (S) till justerare och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att välja Ulla Gustafsson (M) Liza Kettil (S) till 
justerare. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulla Gustafsson (M) och Liza Kettil (S) 
som justerare 
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§ 46 Dnr 77865  

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Sammanfattning av ärendet 
2022-04-04 inkom Glenn Hammarström (M) med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i välfärdsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna inkomna avsägelser. 

Expedieras 

Berörd förtroendevald för kännedom 
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§ 47 Dnr 2022-000122  

Medborgarförslag från kulturarvsföreningar i 
Munkedal om promenadstigar och ställplats i 
Munkedals centralort 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från representanter av Munkedals 
Hembygdsförening, Munkedals slöjdförening och Museiföreningen Munkedals. 
I motionen föreslås att utveckla promenadstigar och ställplats i anslutning till 
dessa i Munkedals centralort 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från kulturarvsföreningar i Munkedal om promenadstigar 
och ställplats i Munkedals centralort. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
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§ 48 Dnr 2022-000127  

Medborgarförslag från Lisa Sigfridsson om 
cykelväg längs med väg 174 från Dingle till 
Bovallstrand 

Sammanfattning av ärendet 
Lisa Sigfridsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
cykelväg ska byggas längs med väg 174 från Dingle till Bovallstrand 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Lisa Sigfridsson om cykelväg längs med väg 174 från 
Dingle till Bovallstrand 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
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§ 49 Dnr 2022-000123  

Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om 
inrättande av ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) har inkommit med en motion där hon föreslår att ett 
ungdomsfullmäktige ska inrättas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om inrättande av ett 
ungdomsfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen för 
beredning 

Expedieras 

Kommunstyrelsen för beredning 
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§ 50 Dnr 2022-000124  

Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om 
invasiva arter 

Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) har inkommit med en motion där hon föreslår att kommunen 
ska arbeta lokalt med bekämpningen av invasiva arter 

Beslutsunderlag 
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om invasiva arter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen för 
beredning 

Expedieras 

Kommunstyrelsen för beredning 
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§ 51 Dnr 2022-000128  

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

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Joachim Isenheim (MP) har inkommit med en motion där han föreslår 
att kommunen ska ta fram parkeringsytor och laddinfrastruktur samt 
införskaffa elcyklar till personal i hemtjänst och hemsjukvård. 

Beslutsunderlag 
Motion från Hans-Joachim Isenheim, (MP) om parkeringsplatser för hemtjänst 
och hemsjukvård samt för personalens privata bilar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
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§ 52 Dnr 2022-000129  

Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP om 
rättvis digitalisering i vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Joachim Isenheim (MP) har inkommit med en motion där han föreslår 
att personal i hemtjänst ges mobiltelefoner, Ipad som arbetsredskap samt en 
mobilapplikation för att registrera "kringtid" 

Beslutsunderlag 
Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP om rättvis digitalisering i vård och 
omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till välfärdsnämnden för 
beredning 

Expedieras 

Välfärdsnämnden för beredning 
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§ 53 Dnr 2022-000134  

Motion från Fredrik Olsson, KD om att införa en 
effektueringslista som utvecklar kommunens 
interna demokrati 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med en motion där han föreslår införande 
av en effektueringslista som verktyg för att kunna spåra resultatet av 
kommunfullmäktiges antagna motioner och medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Motion från Fredrik Olsson, KD om att införa en effektueringslista som 
utvecklar kommunens interna demokrati 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen för 
beredning 

Expedieras 

Kommunstyrelsen för beredning  
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§ 54 Dnr 2020-000177  

Svar på motion från Rolf Jacobsson, KD om 
anställningsformen timanställd 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med en motion om anställningsformen 
timanställning. I motionen föreslås att förvaltningen ska utreda för- och 
nackdelar med timanställning, vad det ekonomiska konsekvenserna skulle bli 
att ersätta timanställningar med fasta heltidstjänster för det som önskar samt 
utreda arbetstagarsidans syn på anställningsformen.  

En utredning har sammanställts som bifogas tjänsteskrivelsen. Utredningen 
visar hur anställningsformerna visstidsanställning och heltidsanställning är 
fördelat inom kommunen och framför allt inom välfärdsförvaltningen. Den 
behandlar även komplexiteten av att räkna på de ekonomiska 
konsekvenserna som motionen föreslår, delvis på grund av att timavlönade 
behövs för att täcka frånvaro från verksamheterna. Motionen har även 
koppling till heltidsresan som behandlas i utredningen. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 73 
Tjänsteskrivelse 
Bifogad Utredning - anställningsformen timanställd 
Motion från Rolf Jacobsson, KD om anställningsformen timanställd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD) Återremissyrkande: 
Välfärdsnämnden får i uppdrag att innan 1/9-22 inhämta de anställdas 
önskemål om anställningsformer och arbetsförhållanden inom äldreomsorgen. 
 
Hans-Joacim Isenheim (MP), Ove Göransson (V): 
Bifall till Rolf Jacobssons (KD) återremissyrkande 
 
Liza Kettil (S), Ulla Gustafsson (M), Mathias Johansson (SD), Karin 
Blomstrand (L): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag 

Omröstning begärd och ska verkställas 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: avgöra idag. 
Nej-röst: återremiss. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärende idag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: 30 
Nej-röst: 5 
Avstod: 0 
 
Omröstningslista bifogas protokollet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Reservation 
Reservation från V-gruppen: Iréne Barfoot Ekelund och Ove Göransson. 
Reservation från MP: Hans-Joachim Isenheim. 
Reservation från KD-gruppen: Fredrik Olsson och Rolf Jacobsson. 
Expedieras 

HR-chef, för kännedom, för kännedom 
Förvaltningschefer, för kännedom 
Avdelningschefer, för kännedom 
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§ 55 Dnr 2021-000097  

Svar på motion från Socialdemokraterna och 
Centerpartiet om organisationsförändring 

Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) föreslår i sin motion att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att genomföra en organisationsförändring 
där en ny arbetslivsavdelning ska inrättas under kommunstyrelsen. De 
föreslår även att verksamheterna AME (arbetsmarknadsenheten), 
försörjningsstöd, feriepraktik, näringsliv och vuxenutbildning ska flyttas till 
den ny arbetslivsavdelningen tillsammans med deras budget. 

Syftet med förslaget beskrivs som att skapa en kortare väg från utbildning till 
arbete samt att komma närmare näringslivet. Då detta beskrivs kunna minska 
behovet av ekonomiskt bistånd bland invånarna. 

Förslaget bygger på en större organisationsförändring inom 
kommunstyrelseförvaltningen och välfärdsförvaltningen. Välfärdsförvaltningen 
är i stort behov av att arbeta med stabilitet och kontinuitet efter ett par år 
med pandemi, hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Därför vore det inte 
lämpligt att genomföra en större organisationsförändring inom deras 
verksamhet. 

Inför nuvarande mandatperiod genomgick kommunen en stor 
organisationsförändring både på förvaltnings- och politisknivå med införandet 
av facknämnder från att tidigare haft en alternativ organisation med endast 
två nämnder. Det pågår nu, nästan fyra år senare en översyn av den politiska 
organisationen inför kommande mandatperiod. Även om översynen riktar in 
sig på den politiska organisationen kan det få direkt eller indirekt verkan även 
på förvaltningen. 

Sammantaget så bedöms kommunen som organisation inte befinna sig i ett 
läge där det är lämpligt med större organisationsförändringar i enlighet med 
det som motionen föreslår. Därför föreslås det att motionen avslås i sin 
helhet. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 74 
Tjänsteskrivelse  
Motion från Socialdemokraterna och Centerpartiet om organisationsförändring 
med en ny arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet. 
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Yrkande 
Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C): 
Bifall till motionen 
 
Fredrik Olsson (KD), Mathias Johansson (SD), Karin Blomstrand (L), Martin 
Svenberg Rödin (M): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Göran Nyberg (-) återremissyrkande: 
Jag yrkar på återremiss för att tydligare klarlägga möjliga för- och nackdelar 
med den organisationsförändring som motionen föreslår. 

Liza Kettil (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf Jacobsson (KD), Regina 
Johansson (S), Carina Thorstensson (C), Yvonne Martinsson (S), Ove 
Göransson (V): 
Bifall till Göran Nybergs (-) återremissyrkande  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras till kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Avgöra idag. 
Nej-röst: Återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

Omröstningsresultat 
Ja-röst: 17 
Nej-röst: 18 
Avstod: 0 
 
Omröstningslista bifogas protokollet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
för att tydligare klarlägga möjliga för- och nackdelar med den 
organisationsförändring som motionen föreslår. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 56 Dnr 2021-000294  

Årsredovisning 2021 Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Året 2021 sammanfattas med ett bra resultat och en måluppfyllelse som 
fortsatt pekar i positiv riktning. 

Årets resultat för 2021 uppgår till 34,8 mnkr vilket är betydligt över det 
budgeterade resultatet på 14,3 mnkr. Årets resultat i relation till skatter och 
generella statsbidrag är 4,7 procent vilket är över resultatmålet för året på 
2,0 procent Det senaste året har ökningen av nettokostnader varit högre än 
ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag. Däremot är den 
genomsnittliga ökningen av nettokostnader de senaste tre åren, 3,9 procent, 
lägre än motsvarande ökning av skatte- och bidragsintäkter som uppgår till 
4,9 procent. 

Det positiva resultatet medför att kommunens soliditet förbättras med två 
procentenheter till 53 procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är 
kommunens soliditet 27 procent. 

Investeringsvolymen under året, inklusive exploateringsverksamheten, 
uppgår till 81,8 mnkr vilket är i nivå med föregående år men under 
budgeterad nivå. Investeringstakten de senaste tre åren ligger på 72,9 mnkr 
per år. Den relativt höga investeringsvolymen medför att 
självfinansieringsgraden hamnar under 100 procent och uppgår till 74 
procent. 

Glädjande är att invånarantalet fortsatt att stiga. Antalet invånare uppgick vid 
årsskiftet till 10 588 vilket är en ökning med 6 personer. 

Måluppfyllelsen är god. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är 
uppfyllda och de fyra inriktningsmålen är delvis uppfyllda och bedöms även ha 
en positiv trend. Pandemins restriktioner har minskat möjligheten att uppfylla 
en del av verksamhetsmålen. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 70 
Årsredovisning 2021 Munkedals kommun 
Revisorerna i Munkedals kommuns Revisionsberättelse för år 2021 samt 
bilaga till revisionsberättelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2021 års bokslut med redovisad 
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun 
samt Munkedals kommunkoncern. 
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Kommunfullmäktige beslutar överföra 93,5 mnkr av ej utnyttjade 
investeringsmedel till budget 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar överföra 2,272 mnkr av Barn- och 
utbildningsnämndens överskott till det egna kapitalet enligt nämndens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar överföra 0,217 mnkr av kommunstyrelsen 
överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar skriva av samhällsbyggnadsnämndens 
underskott inom driftsbudgeten enligt nämndens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar skriva av Välfärdnämndens underskott inom 
driftsbudgeten enligt nämndens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar överföra 67 tkr av Kultur och fritidsnämndens 
överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet enligt nämndens förslag 

Yrkande 
Hans-Joachim Isenheim (MP), Mathias Johansson (SD), Liza Kettil (S), Karl-
Anders Andersson (C), Ulla Gustafsson (M), Göran Nyberg (-), Karin 
Blomstrand (L):  
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Karl-Anders Andersson (C) Rättelse till förslag till beslut: 
ej utnyttjade investeringsmedel till budget 2022 och inte 2021 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2021 års bokslut med redovisad 
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun 
samt Munkedals kommunkoncern. 

Kommunfullmäktige beslutar överföra 93,5 mnkr av ej utnyttjade 
investeringsmedel till budget 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar överföra 2,272 mnkr av Barn- och 
utbildningsnämndens överskott till det egna kapitalet enligt nämndens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar överföra 0,217 mnkr av kommunstyrelsen 
överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutar skriva av samhällsbyggnadsnämndens 
underskott inom driftsbudgeten enligt nämndens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar skriva av Välfärdnämndens underskott inom 
driftsbudgeten enligt nämndens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar överföra 67 tkr av Kultur och fritidsnämndens 
överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet enligt nämndens förslag 

Expedieras 

Ekonomichef för hantering  
Kommundirektör för kännedom   
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§ 57 Dnr 2022-000121  

Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar verksamhetsår 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har inkommit med en 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. Revisorerna har granskat den 
verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar 
samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt kommunens revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att välfärdsnämnden inte bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
Välfärdsnämnden har inte beslutat om tillräckliga åtgärder för att nå en 
budget i balans under 2021 och efterlever inte kommunens regler för 
ekonomistyrning. Brister i styrning och ledning har konstaterats under de tre 
år som gått under mandatperioden. Revisionen har i sin bedömning beaktat 
den historiska bakgrunden av bristande budgetdisciplin och respekt för 
kommunfullmäktiges budget. Med bakgrund av detta riktar revisorerna 
anmärkning mot välfärdsnämnden för bristande styrning och intern kontroll 
av ekonomi samt bristande måluppfyllelse - ekonomi. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i 
Munkedals kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna bedömer att styrelsens, övriga nämnder och beredningarnas 
interna kontroll har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige 
fastställt. 

Revisorerna tillstyrker:  
att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 
samt enskilda ledamöter i dessa organ, och 

att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.  
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Enligt kommunallagen kap 5 §24 ska fullmäktige besluta om även fullmäktige 
ska rikta en anmärkning mot nämnden. 

Kommunfullmäktiges presidie gör bedömningen, att med samma motivering 
som revisionen beskriver i revisionsberättelsen, föreslå kommunfullmäktige 
besluta att rikta en anmärkning mot välfärdsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och beredningar 2021 
Revisionsberättelse 2021 Munkedals kommun med bilagor 
Välfärdsnämndens skrivelse med anledning av kommunrevisionens 
anmärkning till Välfärdsnämnden 
Beslut VFN 2022-04-21 § 34 - Revisionsberättelse 2021 - förklaring till KF 
anmärkning 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att rikta anmärkning mot välfärdsnämnden, för 
bristande styrning och intern kontroll av ekonomi samt bristande 
måluppfyllelse - ekonomi, i enlighet med revisionsberättelsen för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder 
och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att rikta anmärkning mot välfärdsnämnden, för 
bristande styrning och intern kontroll av ekonomi samt bristande 
måluppfyllelse – ekonomi, i enlighet med revisionsberättelsen för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder 
och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Jäv 
Berörda ledamöter och ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet som 
avser det egna uppdraget i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 48–49 §§ 
kommunallagen. 

Expedieras 

Ekonomichef, för kännedom  
Kommundirektör, för kännedom  
Nämnder och styrelser, för kännedom   
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§ 58 Dnr 2022-000114  

Utvärdering och översyn av den politiska 
organisationen 

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande politiska organiseringen fastställdes av kommunfullmäktige 
den 2017-10-26, § 17. Organisationen har varit i kraft sedan 2019-01-01. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-07-05, § 135, att ge kommundirektören i 
uppdrag att göra en utvärdering och översyn av den politiska organisationen 
samt att ta fram förslag på förändringar för att kunna utveckla det politiska 
arbetet inför den kommande mandatperioden.  

Utvärderingen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2022 
för att kommunstyrelsen sedan ska kunna bereda och lägga förslag på 
justeringar till kommunfullmäktige senaste i juni 2022.  

Föreligger nu översyn med förslag till reviderad politisk organisation. 
Förslagen har sin grund i att Munkedals kommun i förhållande till jämförbara 
kommuner dels har förhållandevis många politiska uppdrag och dels 
förhållandevis höga kostnader för den politiska verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 71 
Tjänsteskrivelse  
Utredning organisation 
Bilaga 1. Förväntningar, Utvärderingar - Alla 
Bilaga 2.1. Sammanfattning enkät 
Bilaga 2.2. Sammanställning enkät 
Bilaga 3.1. Politik kostnadsjämförelse 
Bilaga 3.2. Politiska kostnader 2017-2021 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Att avsluta de politiska styrgrupperna som är kopplade till 
investeringsförstudieprocessen till förmån för att arbeta in arbetet med 
information och delaktighet i ordinarie nämndstruktur, 

 
2. Att minska antalet ledamöter i välfärdsnämnden från 11 till 9 

ledamöter med lika många ersättare. 
 

3. Att inrätta en demokratiberedning under kommunfullmäktige med 
uppdrag att arbeta med arbetsformerna för det politiska arbetet och 
den utåtriktade dialogen med medborgarna samt att beredningarna för 
samhällsdialog respektive kommunfullmäktiges arbetsformer därmed 
upphör.  
 

4. Att lägga samman barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden till en gemensam kultur- och utbildningsnämnd med 11 
ledamöter och 11 ersättare. 

 
5. Att inrätta insynsplatser i kommunstyrelsen för partier representerade 

i kommunfullmäktige som ej innehar ledamot- eller ersättarplats i 
kommunstyrelsen.  

 
6. Att ge arvodesberedningen i uppgift att ta fram förslag på arvoden 

efter taget beslut.  

Yrkande 
Mathias Johansson (SD), Göran Nyberg (-), Karin Blomstrand (L), Martin 
Svenberg Rödin (M): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Liza Kettil (S), Ove Göransson (V), Fredrik Olsson (KD), Rolf Jacobsson (KD), 
Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till attsatts 1, 3, 5 och 6 
Avslag till attsats 2 och 4 
 
Göran Nyberg (-) tilläggsyrkande: 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att analysera respektive 
nämnds reglementen och om möjligt föreslå kommunfullmäktige förändringar 
i desamma om man finner att det skulle kunna minska de oklarheter som 
revisionen syftar på. 
 
Karin Blomstrand (L): 
Bifall till Göran Nyberg (-) tilläggsyrkande 
 
Lars-Göran Sunesson (C): 
Bifall till attsats 1, 3, 5 och 6 
Avslag till attsats 4 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på attsats 1 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla attsats 1. 
 
Ordförande ställer proposition på attsats 2 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla attsats 2. 
Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: bifall 
Nej-röst: avslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå attsats 2. 
 
Ordförande ställer proposition på attsats 3 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla attsats 3. 
 
Ordförande ställer proposition på attsats 4 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla attsats 4. 
Omröstning begärd 
Ja-röst: bifall 
Nej-röst: avslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå attsats 4. 
 
Ordförande ställer proposition på attsats 5 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla attsats 5. 
 
Ordförande ställer proposition på attsats 6 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla attsats 6. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (-) tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Göran Nybergs (-) tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Omröstning 1 om attsats 2: 
Ja-röst:17 
Nej-röst: 18 
Avstod: 0 
 
Omröstning 2 om attsats 4: 
Ja-röst: 17 
Nej-röst: 18 
Avstod: 0 
 
Fullständiga omröstningsbilagor bifogas protokollet. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avsluta de politiska styrgrupperna som är kopplade till 
investeringsförstudieprocessen till förmån för att arbeta in arbetet med 
information och delaktighet i ordinarie nämndstruktur,  

Att inrätta en demokratiberedning under kommunfullmäktige med uppdrag att 
arbeta med arbetsformerna för det politiska arbetet och den utåtriktade 
dialogen med medborgarna samt att beredningarna för samhällsdialog 
respektive kommunfullmäktiges arbetsformer därmed upphör.  
 
Att inrätta insynsplatser i kommunstyrelsen för partier representerade i 
kommunfullmäktige som ej innehar ledamot- eller ersättarplats i 
kommunstyrelsen.  
 
Att ge arvodesberedningen i uppgift att ta fram förslag på arvoden efter taget 
beslut.  
 
Att uppdrar åt kommunstyrelsen att analysera respektive nämnds 
reglementen och om möjligt föreslå kommunfullmäktige förändringar i 
desamma om man finner att det skulle kunna minska de oklarheter som 
revisionen syftar på. 

Expedieras 

Kommundirektör, för hantering 
Kommunstyrelsen, för hantering 
Arvodesberedningen, för hantering  
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§ 59 Dnr 2022-000033  

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Sammanfattning av ärendet 
Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med 
bolaget är att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och 
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk 
kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  

Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och 
engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga 
ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. 

Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en 
ökad tydlighet för såväl bolag som ägare. Ägardirektivet beskriver ägarnas 
vilja med bolaget, både avseende vilket uppdrag man har och ändamålet med 
verksamheten. Vidare beskrivs bland annat hur finansiering ska ske, 
avkastningskrav, ägarnas insyn och information, underställningsplikt samt 
ägarrepresentation. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 
maj 2022 kl. 10.30. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före 
stämman, kl. 9.30 den 19 maj. 

Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag 
från respektive ägares beslut önskas senast 31 april. 

Beslutsunderlag 
Beslut KF 2022-04-11 § 72 
Tjänsteskrivelse 2022-03-27  
Förslag till ägardirektiv från Netwest Sweden AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv för Netwest 
Sweden AB och att kommunens ägarrepresentant ska tillstyrka förslaget på 
ägarsamrådet den 19 maj 2022. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till ägardirektiv för 
Netwest Sweden AB och att kommunens ägarrepresentant ska tillstyrka 
förslaget på ägarsamrådet den 19 maj 2022. 

Expedieras 

Ekonomichef för kännedom 
Västra Götalandsregionen (irma.ganibegovic@vgregion.se)   

29



§ 60 Dnr 2022-000116  

Lagen om Valfrihet (LoV) - utredning av 
valfrihetssystemet 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen om valfrihet trädde i kraft i januari 2009 och det är helt frivilligt för 
kommuner att införa valfrihetssystemet. Munkedals kommun valde att 
tillämpa Lagen om Valfrihet (LoV) i Munkedals kommuns hemtjänst sedan den 
1 oktober 2010. 

Sedan 2010 så har sammanlagt tre ansökningar inkommit om att starta upp 
verksamhet i Munkedal. Till den första ansökan så anslöt inga kunder. Det 
andra företag blev underkänt. Den tredje ansökan inkom i november 2021 
och har gjort förvaltningen uppmärksam på att alla underlag rörande LoV är 
föråldrade. Enligt ”Uppföljningen av beslutet om tillämpning av Lagen 

om Valfrihet” står det att läsa att omsorgsnämnden gör kommunstyrelsen 
uppmärksamma på sitt ansvar för att fortsättningsvis följa upp och utveckla 
valfrihetssystem för olika brukargrupper i kommunen (Dnr ON 2008-71). 
Någon uppföljning från kommunstyrelsens sida har inte delgetts nämnden 
eller genomförts av nämnden själv. 

I korthet handlar det om kundens möjlighet att välja utförare inom 
hemtjänsten. I och med detta så konkurrensutsätter den upphandlande 
myndigheten delar av sin verksamhet. Det så kallande privata alternativet är i 
verkligenheten en kombination av privat och kommunal hemtjänst. 

Eftersom det inte finns tillräckliga ekonomiska incitament för en privat aktör 
att ta över hela driften, så är det fortfarande den kommunala hemtjänsten 
som sköter nattliga besök, svarar på larm samt den kommunala 
Hemsjukvården som utför sjukvård i hemmet. 

Eftersom den privata och kommunala hemtjänsten ska ges möjlighet att 
konkurrera på lika villkor så ska den privata hemtjänsten ersättas med 
samma timpeng som den kommunala hemtjänsten har till sitt förfogande. 

Kommunen behöver rigga en organisation för att administrera de privata 
utförarna. Även om inga privata utförare är aktiva i kommunen så behöver 
förfrågningsunderlaget uppdateras kontinuerligt allteftersom hemtjänsten 
förändras, men minst två gånger om året. 

Beslutsunderlag 
Beslut KF 2022-04-11 § 84 
Beslut VFN 2022-03-17 § 21 
Tjänsteskrivelse 2022-03-04 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att utreda om Lagen 
om valfrihet (LoV) ska tillämpas i dess nuvarande form och hur detta i så fall 
påverkar förvaltningen. Under tiden för utredning behöver upphandling enligt 
LoV pausas.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 61 Dnr 2020-000287  

Detaljplan för Gårvik Östra - Antagande 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på detaljplan för 
Gårvik Östra, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset. Detaljplanen har handlagts 
med utökat förfarande enligt plan och bygglagen (SFS 2018:1370). 
Kommunen har valt att växla från standardförfarande till utökat förfarande 
med motiveringen att detaljplanen visat sig vara av stor betydelse.  

Planområdet omfattar cirka 10,5 hektar mark, lokaliserad i Gårviks nordöstra 
del. Planen berör 35 bostadsfastigheter och en kommunal fastighet för 
parkering. I detaljplanen prövas möjligheten att utöka i huvudsak befintliga 
byggrätter samt möjliggöra att vissa fastigheter styckas av. Vidare 
underlättas utbyggnad av kommunalt VA-nät där det krävs, genom att 
tillgängliggöra för underjordiska ledningar.  

Förvaltningen har efter granskningen låtit utföra en geoteknisk undersökning 
och gjort vissa mindre justeringar och förtydliganden på plankartan och i 
planbeskrivningen. Förvaltningen bedömer att detaljplanen är klar för 
antagande av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Besslut KS 2022-04-11 § 83 
Beslut SBN 2022-03-21 §33  
Tjänsteskrivelse 2022-03-07  
Detaljplan för Östra Gårvik, Planbeskrivning, antagandehandling daterad 
2022-03-11 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen Östra Gårvik, 
Ödsbyfastigheterna, Tungenäset.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 62 Dnr 2022-000115  

Slutredovisning av investering Hällevadsholms 
skola 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört investering under föregående år 
efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat underlag redovisas 
anslag, förbrukning samt avvikelse. Vidtagna åtgärder har beskrivits per 
projekt. Slutredovisning avser projekt: 

Projekt 1112 Hällevadsholms skola reinvestering 

Då investeringen överstiger 15 000 tkr sker redovisning enligt 
investeringsprocessen i separat handling 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 82 
Beslut SBN 2022-03-21 § 32 
Tjänsteskrivelse 2022-03-06 
Slutredovisning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investering, 
Hällevadsholms skola slutförd under 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 63 Dnr 2022-000004  

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag 
som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och november. I arbetsordningen står det även att en 
motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från 
det att motionen väckts. 

Kommunstyrelsen har fem obesvarade motioner och inga obesvarade 
medborgarförslag. Tre av motionerna är äldre än sex månader och två av 
dessa behandlas på kommunstyrelsen sammanträde 2022-04-11 och den 
tredje planeras att behandlas på kommunstyrelsen 2022-05-16. Resterande 
två remitterades till kommunstyrelsens 2022-02-28 och ska besvaras senast i 
juni månad för att behandlas inom sex månader. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 78 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29  
Lista över ej besvarade motioner april 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens redovisning av 
ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 64 Dnr 2022-000117  

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Välfärdsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år 
ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden 
men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från 
det att motionen anmälts kan besluta i ärendet.  

Välfärdsnämnden har tre motioner för beredning:  

1. Motion har inkommit från Malin Svedjenäs (V) och Hans-Joachim Isenheim 
(MP), om bland annat höjd grundbemanning samt utökning av teknisk 
utrustning och tid för dokumentation inom äldreomsorgen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 § 94 att överlämna motionen till 
välfärdsnämnden för beredning.  

Enligt förvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden ärendet 
2022-04-21. Ärendet överlämnas därefter till kommunfullmäktiges möte 
2022-05-30 för ställningstagande.  

2. Motion har inkommit från Malin Svedjenäs och Ove Göransson 
Vänsterpartiet, om att Munkedals kommun deltar i äldreomsorgslyftet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 § 4 att överlämna motionen till 
välfärdsnämnden förberedning.  

Enligt förvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden ärendet 
2022-05-19. Ärendet överlämnas därefter till kommunfullmäktiges möte 
2022-06-27 för ställningstagande.  

3. Motion har inkommit från Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobson 
(KD), om att ersätta minutstyrning i hemtjänsten med tillitsbaserad 
styrningsmodell samt att införa arbetstidsförkortning inom hemtjänsten. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 § 5 att överlämna motionen till 
välfärdsnämnden för beredning.  

Enligt förvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden ärendet 
2022-05-19.Ärendet överlämnas därefter till kommunfullmäktiges möte 2022-
06-27 för ställningstagande.  

Välfärdsnämnden har inga medborgarförslag för beredning. 
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Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 79 
Beslut VFN 2022-03-17 § 24  
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som välfärdsnämnden inte berett färdigt.     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

36



§ 65 Dnr 2022-000099  

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har inga pågående medborgarförslag eller 
motioner som ej beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 80 
Beslut KFN 2022-03-09 § 21  
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning.     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 66 Dnr 2022-000120  

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inga pågående motioner eller 
medborgarförslag som ej har beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 81 
Beslut BOUN 2022-03-25 § 41 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 67 Dnr 2022-000101  

Kommunalt partistöd 2022 - Vänsterpartiet 
Munkedal 

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 grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent 
av prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, 
senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

Vänsterpartiet inkom 2022-03-17 med redovisning för kommunalt partistöd 
för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är undertecknad 
av en särskilt utsedd granskare. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 77 
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 
Redovisning av kommunalt partistöd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2021 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Vänsterpartiet Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 
Mandatstöd 2 x 12 075 kr (24 150 kr) 
Totalt: 36 225 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

39



§ 68 Dnr 2022-000091  

Kommunalt partistöd 2022 - Liberalerna i 
Munkedal 

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 grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent 
av prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, 
senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

Liberalerna inkom 2022-03-03 med redovisning för kommunalt partistöd för 
2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är undertecknad av 
en särskilt utsedd granskare. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 75 
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 
Redovisning av kommunalt partistöd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Liberalerna i Munkedals redovisning 
för kommunalt partistöd 2021 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Liberalerna 
i Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 
Mandatstöd 2 x 12 075 kr (24 150 kr) 
Totalt: 36 225 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 69 Dnr 2022-000093  

Kommunalt partistöd 2022 - Socialdemokraterna 
Munkedals arbetarekommun 

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 grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent 
av prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, 
senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

Socialdemokraterna inkom 2022-03-03 med redovisning för kommunalt 
partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är 
undertecknad av en särskilt utsedd granskare. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-04-11 § 76 
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 
Redovisning av kommunalt partistöd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Socialdemokraterna Munkedals 
arbetarkommuns redovisning för kommunalt partistöd 2021 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Socialdemokraterna Munkedal arbetarkommun för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 
Mandatstöd 8 x 12 075 kr (96 600 kr) 
Totalt: 108 675 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 70 Dnr 2022-000042  

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Glenn Hammarström (M) inkom 2022-04-04 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2022-04-12 § 2 
Tjänsteskrivelse  
Avsägelse från Glenn Hammarström, Moderaterna som ersättare i 
Välfärdsnämnden. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Glenn Hammarström (M) välja Lars 
Östman (M) som ersättare i välfärdsnämnden.    

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till valberedningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till beslut och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Glenn Hammarström (M) välja Lars 
Östman (M) som ersättare i välfärdsnämnden. 

Expedieras 

Berörd förtroendevald för kännedom  
Förtroendemannaregistret för registrering  
Sekreterare för berörda nämnder för kännedom  
Löneenheten för kännedom 
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Omröstningsbilaga 1 
Paragraf 54 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) Ja   
Jan Peterson (SD) Ja   
Peter Andersson (SD) Ja   
Christer Börjesson (-) Ja   
Tony Hansson (SD) Ja   
Mathias Johansson (SD) Ja   
Linn Hermansson (SD) Ja   
Bo Ericson (SD) Ja   
Henrik Palm (M) Ja   
Jan Hognert (M) Ja   
Ausra Karlsson (M) Ja   
Linda Wighed (M) Ja   
Martin Svenberg Rödin (M) Ja   
Ulla Gustafsson (M) Ja   
Johnny Ernflykt (M) Ja   
Göran Nyberg (-) Ja   
Karin Blomstrand (L) Ja   
Liza Kettil (S) Ja   
Yvonne Martinsson (S) Ja   
Maria Sundell (S) Ja   
Inger Orsbeck (S) Ja   
Regina Johansson (S) Ja   
Sten-Ove Niklasson (S) Ja   
Pia Hässlebräcke (S) Ja   
Jenny Jansson (S) Ja   
Christer Nilsson (C) Ja   
Karl-Anders Andersson (C) Ja   
Lars-Göran Sunesson (C) Ja   
Carina Thorstensson (C) Ja   
Fredrik Olsson (KD)  Nej  
Rolf Jacobsson (KD)  Nej  
Iréne Barfoot Ekelund (V)  Nej  
Ove Göransson (V)  Nej  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Nej  
Heikki Klaavuniemi (SD) 
ordförande 

Ja   

Resultat Ja: 30 Nej: 5 Avstår: 0 
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Omröstningsbilaga 2 
Paragraf 55 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) Ja   
Jan Peterson (SD) Ja   
Peter Andersson (SD) Ja   
Christer Börjesson (-)  Nej  
Tony Hansson (SD) Ja   
Mathias Johansson (SD) Ja   
Linn Hermansson (SD) Ja   
Bo Ericson (SD) Ja   
Henrik Palm (M) Ja   
Jan Hognert (M) Ja   
Ausra Karlsson (M) Ja   
Linda Wighed (M) Ja   
Martin Svenberg Rödin (M) Ja   
Ulla Gustafsson (M) Ja   
Johnny Ernflykt (M) Ja   
Göran Nyberg (-)  Nej  
Karin Blomstrand (L) Ja   
Liza Kettil (S)  Nej  
Yvonne Martinsson (S)  Nej  
Maria Sundell (S)  Nej  
Inger Orsbeck (S)  Nej  
Regina Johansson (S)  Nej  
Sten-Ove Niklasson (S)  Nej  
Pia Hässlebräcke (S)  Nej  
Jenny Jansson (S)  Nej  
Christer Nilsson (C)  Nej  
Karl-Anders Andersson (C)  Nej  
Lars-Göran Sunesson (C)  Nej  
Carina Thorstensson (C)  Nej  
Fredrik Olsson (KD) Ja   
Rolf Jacobsson (KD)  Nej  
Iréne Barfoot Ekelund (V)  Nej  
Ove Göransson (V)  Nej  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Nej  
Heikki Klaavuniemi (SD) 
ordförande 

Ja   

Resultat Ja: 17 Nej: 18 Avstår: 0 
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Omröstningsbilaga 3 
Paragraf 58 
Omröstning om attsats 2 

  Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) Ja   
Jan Peterson (SD) Ja   
Peter Andersson (SD) Ja   
Christer Börjesson (-)  Nej  
Tony Hansson (SD) Ja   
Mathias Johansson (SD) Ja   
Linn Hermansson (SD) Ja   
Bo Ericson (SD) Ja   
Henrik Palm (M) Ja   
Jan Hognert (M) Ja   
Ausra Karlsson (M) Ja   
Linda Wighed (M) Ja   
Martin Svenberg Rödin (M) Ja   
Ulla Gustafsson (M) Ja   
Johnny Ernflykt (M) Ja   
Göran Nyberg (-) Ja   
Karin Blomstrand (L) Ja   
Liza Kettil (S)  Nej  
Yvonne Martinsson (S)  Nej  
Maria Sundell (S)  Nej  
Inger Orsbeck (S)  Nej  
Regina Johansson (S)  Nej  
Sten-Ove Niklasson (S)  Nej  
Pia Hässlebräcke (S)  Nej  
Jenny Jansson (S)  Nej  
Christer Nilsson (C)  Nej  
Karl-Anders Andersson (C)  Nej  
Lars-Göran Sunesson (C)  Nej  
Carina Thorstensson (C)  Nej  
Fredrik Olsson (KD)  Nej  
Rolf Jacobsson (KD)  Nej  
Iréne Barfoot Ekelund (V)  Nej  
Ove Göransson (V)  Nej  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Nej  
Heikki Klaavuniemi (SD) 
ordförande 

Ja   

Resultat Ja: 17 Nej: 18 Avstår: 0 
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Omröstningsbilaga 4 
Paragraf 58 
Omröstning om attsats 4 

  Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) Ja   
Jan Peterson (SD) Ja   
Peter Andersson (SD) Ja   
Christer Börjesson (-)  Nej  
Tony Hansson (SD) Ja   
Mathias Johansson (SD) Ja   
Linn Hermansson (SD) Ja   
Bo Ericson (SD) Ja   
Henrik Palm (M) Ja   
Jan Hognert (M) Ja   
Ausra Karlsson (M) Ja   
Linda Wighed (M) Ja   
Martin Svenberg Rödin (M) Ja   
Ulla Gustafsson (M) Ja   
Johnny Ernflykt (M) Ja   
Göran Nyberg (-) Ja   
Karin Blomstrand (L) Ja   
Liza Kettil (S)  Nej  
Yvonne Martinsson (S)  Nej  
Maria Sundell (S)  Nej  
Inger Orsbeck (S)  Nej  
Regina Johansson (S)  Nej  
Sten-Ove Niklasson (S)  Nej  
Pia Hässlebräcke (S)  Nej  
Jenny Jansson (S)  Nej  
Christer Nilsson (C)  Nej  
Karl-Anders Andersson (C)  Nej  
Lars-Göran Sunesson (C)  Nej  
Carina Thorstensson (C)  Nej  
Fredrik Olsson (KD)  Nej  
Rolf Jacobsson (KD)  Nej  
Iréne Barfoot Ekelund (V)  Nej  
Ove Göransson (V)  Nej  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Nej  
Heikki Klaavuniemi (SD) 
ordförande 

Ja   

Resultat Ja: 17 Nej: 18 Avstår: 0 

46



Digitala Signaturer


	Sammanträdesprotokoll
	Val av justerare
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2022-04-25
	Sammanfattning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	Medborgarförslag från kulturarvsföreningar i Munkedal om promenadstigar och ställplats i Munkedals centralort
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Medborgarförslag från Lisa Sigfridsson om cykelväg längs med väg 174 från Dingle till Bovallstrand
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om inrättande av ungdomsfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om invasiva arter
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP om hemtjänst och hemsjukvårdens parkeringsplatser samt fossilfria resande.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP om rättvis digitalisering i vård och omsorg
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Motion från Fredrik Olsson, KD om att införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Svar på motion från Rolf Jacobsson, KD om anställningsformen timanställd
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Yrkande
	Propositionsordning
	Omröstningsresultat
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservation

	Svar på motion från Socialdemokraterna och Centerpartiet om organisationsförändring
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Yrkande
	Propositionsordning
	Omröstningsresultat
	Kommunfullmäktiges beslut

	Årsredovisning 2021 Munkedals kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar verksamhetsår 2021
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut
	Jäv

	Utvärdering och översyn av den politiska organisationen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Yrkande
	Propositionsordning
	Omröstningsresultat
	Kommunfullmäktiges beslut

	Ägardirektiv för Netwest Sweden AB
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Propositionsordning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Lagen om Valfrihet (LoV) - utredning av valfrihetssystemet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Detaljplan för Gårvik Östra - Antagande
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Slutredovisning av investering Hällevadsholms skola
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - kommunstyrelsen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - Välfärdsnämnden.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - Kultur- och fritidsnämnden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - Barn- och utbildningsnämnden.
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Kommunalt partistöd 2022 - Vänsterpartiet Munkedal
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Kommunalt partistöd 2022 - Liberalerna i Munkedal
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Kommunalt partistöd 2022 - Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut

	Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2022
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunfullmäktiges beslut


	Register.pdf
	Register

	Register.pdf
	Register


		2022-04-29T11:33:55+0000
	Fredrick Göthberg 6846566d2bef6b95cec203dd9ded2b5fc3b4a321


		2022-04-29T11:55:01+0000
	Liza Kettil 58c37787adebb94c164f767bd9bc1b6947d30046


		2022-04-29T12:01:42+0000
	Heikki Klaavuniemi 045be76663469dd4c1dbb3c6178c26d0870d2118


		2022-04-29T12:38:35+0000
	Ulla Gustafsson 3e8a1a166ae5857afa3d33c84b17e9b2d50361ec




