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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 27 april 2020 

kl 17:00 
   

Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande 
Ulla Gustafsson (M), 1:e vice ordförande 
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 
Matheus Enholm (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Christer Börjesson (SD) 
Tony Hansson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Linn Hermansson (SD) 
Jan Petersson (SD) för Bo Ericson (SD) 
Henrik Palm (M) för Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Ausra Karlsson (M) 
Linda Wighed (M) för Robin Karlsson Dahlgren (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Johnny Ernflykt (M) 
Göran Nyberg (L) 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) 
Jenny Jansson (S) för Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Inger Orsbeck (S) för Pia Hässlebräcke (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Carina Thorstensson (C) 
Fredrik Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Tiina Hemberg (V) för Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Ej tjänstgörande  
ersättare 
 

  

Övriga närvarande Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
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Justerare Liza Kettil (S) och Henrik Palm (M)  

Justering sker Digital justering, 2020-04-30, kl. 13.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 25-43 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Heikki Klaavuniemi (SD)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Liza Kettil (S)   
   
 Digital justering  
 Henrik Palm (M)  
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§ 25 Dnr 73156   

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2020-04-27 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jennie Olsson (S) inkom 2020-02-11 med en avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Marie-Louise Klevestedt (M) inkom 2020-02-20 med en avsägelse 
gällande sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Ulla Gustafsson (M) inkom 2020-03-04 med en avsägelse gällande sitt 
uppdrag som förste vice ordförande i kommunfullmäktige och som 
Överförmyndare. Ulla Gustafsson (M) inkom 2020-03-20 med 
återtagande av avsägelse gällande uppdrag som överförmyndare. 
 
Bo Ericson (SD) inkom 2020-03-04 med en avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Pontus Reuterbratt (SD) inkom 2020-03-30 med en avsägelse gällande 
sina uppdrag förutom som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Caroline Ottermalm (C) inkom 2020-04-14 med en avsägelse gällande 
sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige beslutar att befria Jennie Olsson (S) från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Fullmäktige beslutar att befria Marie-Louise Klevestedt (M) som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Fullmäktige beslutar att befria Ulla Gustafsson (M) som förste vice 
ordförande i kommunfullmäktige.  
 
Fullmäktige beslutar att befria Bo Ericson (SD) som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden samt som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Fullmäktige beslutar att befria Pontus Reuterbratt (SD) som ledamot och 
1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i 
kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, 
ersättare i jävsnämnden samt ersättare i välfärdsnämnden. 
 
Fullmäktige beslutar att befria Caroline Ottermalm (C) som ersättare till 
kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 26 Dnr 2019-000119 

Årsredovisning 2019 - Munkedals kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen omfattar en 
förvaltningsberättelse, redovisning från kommunens verksamheter och 
redovisning från kommunkoncernens bolag.  
 
Årets resultat för 2019 uppgår till 28,9 mnkr vilket är 16,4 mnkr högre 
än föregående år och betydligt över det budgeterade resultatet på 13,3 
mnkr. Ökningen beror i huvudsak på överskott från fastighetsförsäljning 
med 8,3 mnkr samt en gynnsam utveckling av skatte- och 
bidragsintäkter. Årets resultat i relation till skatter och generella 
statsbidrag är 4,2 procent vilket är över resultatmålet för året på 2,0 
procent.  
Årets resultat medför att kommunens egna kapital förstärks med 9,9 
procent och soliditeten förbättras med 0,9 procentenheter till 45,0 
procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är kommunens soliditet 16,3 
procent vilket är en förbättring med 3,8 procentenheter jämfört med 
2018.   
 
Investeringsvolymen under året, inklusive exploateringsverksamheten, 
uppgår till 57,3 mnkr vilket är högre än de senaste åren men under 
budgeterad nivå som var 168 mnkr. Investeringstakten de senaste tre 
åren ligger på 45,7 mnkr per år. 
 
För 2019 bedöms samtliga inriktningsmål vara helt uppfyllda. 
Resultatmålet - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet i 
förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 
uppgå till 2 % - bedöms som uppfyllt då ett genomsnitt de senaste tre 
åren visar på 4,7 procent. Soliditetsmålet - Soliditeten ska förbättras – 
är uppfyllt då både soliditet enligt balansräkningen och soliditet inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser förbättrats från föregående år. 
Investeringsmålet - Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 100 % - 
är uppfyllt då detta mått för 2019 uppgår tlll 114 procent.  
Sammanvägda bedömningen för 2019 är att Munkedal har god 
ekonomisk hushållning.  
 
De stora nämnderna gick under året med budgetunderskott. 
Välfärdnämndens underskott uppgick till 11 mnkr och Barn- och 
Utbildningsnämndens underskott uppgick till 5,1 mnkr. Åtgärder 
genomförs för att nämnderna ska vara i balans med budgeten under 
2020. 
 
Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2019, är 
samtliga tre finansiella mål helt uppfyllda. Av de åtta inriktningsmålen  
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Forts § 26 
 
bedöms fem vara i hög grad uppfyllda, två delvis uppfyllda och ett inte 
uppfyllt.  
 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 29,0 mnkr. I kommunkoncernen 
ingår Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB, Dingle industrilokaler 
AB, Rambo AB, Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt Hyresrättsföreningen 
Sörbygården och Dinglegården.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-04-14, § 63 
Tjänsteskrivelse. 
Årsredovisning 2019 Munkedals kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2019 års bokslut med redovisad 
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade 
investeringsmedel om 37,7 mnkr till budget 2020.      
 
Yrkande 
Jan Hognert (M) och Karin Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2019 års bokslut med redovisad 
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade 
investeringsmedel om 37,7 mnkr till budget 2020.    
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen 
Kommunledningsgruppen 
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§ 27 Dnr 2020-000162   

Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2019 

 
Sammanfattning av ärendet 
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har det den 17 april, 2020 
inkommit en revisionsberättelse för 2019. 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 sammantaget att styrelse, nämnder och 
beredningar i Munkedals kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
 
Revisionen vill särskilt lyfta fram den fördjupade granskningen avseende 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Resultatet av granskningen visar att 
kommunstyrelsens uppsikt över kommunens nämnder och bolag har 
brister. Granskningen visar att kommunstyrelsen inom ramen för sin 
uppsiktsplikt inte i tillräcklig utsträckning gjort påpekanden, lämnat råd 
eller anvisningar till nämnderna i enighet med uppdragsbeskrivningen. 
Detta trots att välfärdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
prognostiserat budgetunderskott under hela 2019. 
 
I likhet med föregående år noterar revisionen även särskilt att det finns 
brister i kommunstyrelsens uppsikt över Munkedals Bostäder AB 
Munkbo. Bolaget lever inte upp till kraven i ägardirektiv kopplat till 
bolagets syfte och ändamål samt ekonomiska målsättningar. Därtill är 
bolaget högt belånat och Munkbos bostäder har stora underhållsbehov. 
Kommunstyrelsen har inte tydligt vidtagit åtgärder för att säkerställa att 
bolaget efterlever kraven i ägardirektiv och att bolaget bedrivs på ett ur 
ekonomisk synpunkt tillfredställande 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. 
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Forts § 27 
 
Revisorerna tillstyrker  
 
att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ, och 
 
att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsberättelse 
Bilaga till revisionsberättelse 
 
Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 
kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om 
ansvarsfrihet.   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.   
 
Expedieras 
Akten 
Revisorerna 
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§ 28 Dnr 2020-000153   

Resultatöverföringar av nämndernas driftsresultat 2019-2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan en nämnds 
bokslutsresultat föras över till ett eget kapital för att tas i anspråk 
kommande år. Om det är negativt ska det avbalanseras snarast eller 
senast inom två år    
Ett resultat som förs över skall vara hänförligt till den ordinarie och 
planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre 
kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie 
verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar om eventuella tolkningar och 
undantag.  
Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 
nämnd för den aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel 
på användning är strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga 
satsningar, personalutbildning och tillfällig personalförstärkning. Den 
ordinarie verksamheten skall dock inrymmas inom den budget som 
kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. 
 
Nämnderna har i samband med sina beslut om bokslut för 2019 
föreslagit en resultatöverföring enligt följande: 
Kommunstyrelsen 603 tkr 
Barn- och Utbildningsförvaltningen -2 157 tkr 
Välfärdsnämnden 0 tkr 
Kultur och fritidsnämnden 468 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden 0 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-04-14, § 64 
Ekonomiavdelningens yttrande över nämndernas resultatöverföringar 
Tjänsteskrivelse 
Begäran om resultatöverföring, nämnderna 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att resultatöverföringar görs i enlighet med 
nämndernas förslag förutom för barn- och utbildningsnämnden där 
nämnden får avskriva hela sitt negativa resultat.   
 
Yrkande 
Jan Hognert (M) och Göran Nyberg (L): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
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Forts § 28 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att resultatöverföringar görs i enlighet med 
nämndernas förslag förutom för barn- och utbildningsnämnden där 
nämnden får avskriva hela sitt negativa resultat.  
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 29 Dnr 2019-000225  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän sedan 2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken. Den tillsyn som kommunerna utövar är bred och 
omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och naturvård. 
Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån SKL:s (Sveriges 
Kommuner och Landstings) nya taxemodell. Kommunen får enligt 
miljöbalken (1998:808), kap. 27, 1 § ta ut avgift för tillsyn enligt de 
grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt att 
samma taxekonstruktion gäller för samtliga tre samverkande kommuner 
och taxeförslagen har därför formulerats lika. 
I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens 
storlek. Timavgiften har beslutats i separata ärenden i respektive 
kommun. Timavgiften är samordnad och lika för alla tre kommunerna. 
Då timdebiteringar och årlig avgift kommer att stå i proportion till 
timavgiften, enligt § 6 i taxeförslaget kommer de att ändras om den 
kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxan inte revideras 
om timavgiften ändras 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-04-14, § 67. 
Beslut KS 2020-03-09, § 37. 
Beslut MnimB 2019-10-16, § 68 
Underlag 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
En självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå miljönämnden i mellersta 
Bohusläns förslag till beslut samt att uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande att i samverkansrådet för miljönämnden inleda en förhandling 
om att slopa förhandsdebitering och automatisk indexuppräkning från 
och med 2021-01-01. Nytt beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område ska tas senast i november 2020.   
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD), Jan Hognert (M), Rolf Jacobsson (KD) och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till kommunstyrelsens yttrande. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till miljönämnden i mellersta 
Bohusläns förslag till beslut.  
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Forts § 29 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens yttrande och 
miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens yttrande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå miljönämnden i mellersta 
Bohusläns förslag till beslut samt att uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande att i samverkansrådet för miljönämnden inleda en förhandling 
om att slopa förhandsdebitering och automatisk indexuppräkning från 
och med 2021-01-01. Nytt beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område ska tas senast i november 2020.  
 
Reservation 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  
 
Expedieras 
Kommunstyrelsens ordförande, Munkedals kommun 
Kommundirektören, Munkedals kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Kommunstyrelsen, Lysekils kommun 
Kommunstyrelsen, Sotenäs kommun 
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§ 30 Dnr 2019-000160   

Avsiktsförklaring transportkorridor Skagerrak 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 
2018 utifrån det turistiska utvecklingsarbetet för ett Enat Bohuslän. 
Bohusbanans möjlighet till dubbelspår inom ramen för Västra Götaland 
och Trafikverkets planering är minst 20-30 år bort och då endast med 
dubbelspår till Uddevalla. Regionens nuvarande indelning av 
transportvägar innebär en transportkorridor via väg E6 och 
långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland, cirka 2040. 
Hamnarnas roll utanför Göteborg är i dag inte definierade regionalt, trots 
en prognostiserad godsökning på minst 70% inom en tjugo års period. 
Målet att genom Enat Bohuslän gemensamt arbeta för att skapa 
förutsättningar för ett dubbelspår till Norge behöver öka kraftigt. 
 
Nuvarande samverkansplattform behöver därför övergå i ett mer 
strategiskt formulerat arbete. Konsortiet behöver i dag en tydligare och 
kraftfullare intentionsskrivning skild från det turistiska nätverket Enat 
Bohuslän. Konsortiet flyttar därmed fram sina ambitioner vilket innebär 
att man blir en katalysator för dels en hållbar ekonomisk utveckling och 
dels en förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold samt en väsentligt 
utökad arbetsmarknadsregion. Samverkansplattformens organisering 
utgår fortsättningsvis från samverkan för Bohusbanan, vilket innebär tio 
kommuner och fem näringslivsorganisationer. 
 
Finansiering av konsortiets utvecklingsarbete belastar deltagande aktörer 
med en proportionell kostnad baserad efter antalet invånare för 
kommunens del. Det innebär att varje kommun bidrar inför uppstart av 
samarbetsavtalet per januari 2020 med att delfinansiera en ekonomisk 
insats på totalt 400 tkr som ska användas för konsultativa insatser samt 
marknadsföring av samarbetet. 
Eventuellt ytterligare framtida finansiering inom ramen för samarbetet, 
sker efter separata beslut.          
 
Beslutsunderlag 
KS 2020-03-09, § 41 
Tjänsteskrivelse. 
Avsiktsförklaring.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom avsiktsförklaringen      
 
Yrkande 
Jan Hognert (M) och Fredrik Olsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
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Forts § 30 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom avsiktsförklaringen    
 
Expedieras 
Uddevalla kommun 
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§ 31 Dnr 2020-000057   

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten på 
Smedberg 

 
Sammanfattning av ärendet 
Området är utbyggt avseende va-ledningar. Bebyggda fastigheter är 
anslutna till kommunalt va. Viss mark inom området är osåld och ansluts 
till va-ledningar i samband med byggnation. Antagande av 
verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 
avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). 
 
Samråd har skett med Västvatten.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 43 
Tjänsteskrivelse. 
Fastighetsförteckning samt karta.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för 
Smedberg.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för 
Smedberg.  
 
Expedieras 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Munkedal Vatten AB 
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§ 32 Dnr 2018-000449 

Årsredovisning 2019 - Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 
Sammanfattning av ärendet 
De totala intäkterna uppgår till 95 933 tkr och de totala kostnaderna till 
94 816 tkr. Förbundets 
resultat för året är + 1 117 tkr.  Detta kan härledas till intäkter av 
engångskaraktär 
som sent inkommen ersättning från MSB för helikopterkostnader 318 tkr 
och försäljning av 
utrangerad brandbåt 470 tkr. Därtill har Förbundet haft lägre kostnader 
för utbildningar och IT/telefoni om ca 315 tkr. 
 
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna är den största 
intäktskällan, 70 338 tkr för drift och 15 540 tkr i pensionsåtaganden. 
Övriga intäktskällor är bland annat intäkter för Bilvårdsavtal med Lysekil 
och Munkedals kommuner, sprinkleravtal med New Wave, avtal för 
brandsläckarservice med Munkedals kommun, avtal gällande IVPA-larm, 
uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för restvärdessanering 
samt utryckning vid obefogade automatiska brandlarm, avgifter för 
tillsyn, tillståndsansökningar samt automatlarmanläggning.  
 
Den största kostnadsandelen står personalkostnaderna 
för. Andra tunga kostnadsposter är avskrivningar, drift och underhåll av 
fordon och 
stationer, räddningsredskap och utrustning, larm och IT. 
 
Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, uppgick 
till -27 tkr. Förbundet 
har haft kostnadsräntor för -27 tkr, inga intäktsräntor under året.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 42 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten mitt Bohuslän. 
Revisionsberättelse.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
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Forts § 32 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret  
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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§ 33 Dnr 2020-000086   

Ombudsinstruktion Årsredovisning 2019 - Rambo AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2019 
visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 2,8 mnkr (efter 
skatt 0,1 mnkr). 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
Investeringsutgifterna för året uppgick till 38,1 mnkr. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Rambo AB:s föremål för sin verksamhet är bland annat att insamla, 
omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan 
därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster. 
 
Under 2019 infördes det nya insamlingssystemet i Munkedals kommun. 
Detta innebär Munkedals kommun nu är den andra av bolagets fyra 
ägarkommuner att erbjudas ett modernt och effektivt insamlingssystem 
med möjlighet till hemsortering. 
 
Förändringar i Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar, där producenter får utökat ansvar för att samla in och ta om 
hand uttjänta förpackningar har gjort att det fortsatt införandet av 
insamlingssystemet i Sotenäs skjutits upp.  
 
Redovisningen för 2019 visar på ett positivt resultat efter finansiella 
poster på 2,8 mnkr (efter skatt 0,1 mnkr). 
 
Investeringsutgifterna uppgick till 38,1 mnkr. Total upplåning under året 
avseende nya insamlingssystemet i Munkedal är 16,35 mkr. Soliditeten 
ligger på 48%.    
 
Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och 
politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera 
och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan 
uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 47 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 Rambo AB 
 
Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 
kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om 
ansvarsfrihet. 
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Forts § 33 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av överskott  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
Godkänner ansvarsfrihet för VD      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av överskott  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
Godkänner ansvarsfrihet för VD    
 
Reservation 
Centerpartiet och Socialdemokraterna enligt skriftlig reservation som 
bifogas protokollet.  
 
Expedieras 
Ombud för Rambo AB. 
Ekonomiavdelningen. 
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§ 34 Dnr 2018-000490 

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 - Munkedal Vatten AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen 
för 2019 visar på ett överuttag motsvarande 566 tkr (914 tkr i överuttag 
år 2018). Överuttaget fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten 
vid stor nederbörd. Resultatet avsätts till VA-fonden som därmed uppgår 
till ca 5,1 Mnkr. 
 
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta 
den allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att 
tillhandahålla tjänster som har anknytning till denna verksamhet. 
 
VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att 
de nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via 
motsvarande intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med 
vinst. 
 
Intäkterna ökar med 387 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,7 %.  
VA-taxan höjdes med 3% under året. Kostnaderna ökade med 450 tkr 
jämfört med 2018 vilket motsvarar en ökning med 2,1%. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 48 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 Munkedal Vatten AB 
 
Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 
kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om 
ansvarsfrihet.   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
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Forts § 34 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD    
 
Reservation 
Centerpartiet och Socialdemokraterna enligt skriftlig reservation som 
bifogas protokollet.  
 
Expedieras 
Ombudet för Munkedal Vatten AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 35 Dnr 2020-000087   

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 - Munkbo AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är 
ännu inte undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 2019 visar på 
ett resultat efter skatt på 0,6 mnkr.  
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av 
Munkedals kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och 
lokaler med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 35 638 m² på tre orter 
i kommunen; Munkedal, Hedekas och Dingle.  
 
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är underhåll och skötsel av 
bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta,  
marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler  
utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida 
fastighetsbestånd till bostadsmarknadens efterfrågan. 
 
Resultatet efter skatt uppgår till 0,6 mnkr (2,5 mnkr) och beror till stor 
del på återhållsamhet av underhåll. 
Direktavkastningen, beräknat som driftnettot i förhållande till 
fastigheternas bokförda värde, uppgår för 2019 till 4,49 % (4,81%). 
 
Den genomsnittliga vakansgraden för året har minskat jämfört med 
föregående år och uppgår till 0,5 % (1,4 %). Årets hyresbortfall har 
minskat och uppgår till 0,26 mkr (1,35) vilket motsvarar 0,7 % (1,6 %) 
av grundhyran. Detta kan förklaras med att det har varit färre outhyrda 
lägenheter under året.  
 
Flyttningsfrekvensen är 15 % (22 %) vilket innebär att 82 (119) 
lägenheter avflyttades under 2019. Efterfrågan på lägenheter bedöms 
vara oförändrad. 
 
Ägaren har ställt upp fyra finansiella mål direktiven: 
Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) skall uppgå till minst 
0,75 % av bolaget totala kapital. Årets resultat, 0,035 % 
Bolagets soliditet skall öka med 0,5 procentenheter per år. Årets resultat 
0,4 % 
Bolaget skall återinvestera positiva resultat i verksamheten eller använda 
resultatet till att amortera av på lån. Under året har bolaget amorterat 
10 miljoner, ytterligare amorteringar förbereds. 
Bolaget skall vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet 
genomförs, dock minst var tredje år, jämföra direkt och 
totalavkastningen över tid med liknande bolag. Detta var inte aktuellt 
under 2019. 
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Forts § 35 
 
Det kan konstateras att bolagets resultatnivå måste öka för att 
måluppfyllelsen ska öka.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 49 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 Munkbo AB 
 
Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 
kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om 
ansvarsfrihet.   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
Godkänner ansvarsfrihet för VD      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
Godkänner ansvarsfrihet för VD    
 
Expedieras 
Ombudet för Munkedals Bostäder AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 36 Dnr 2020-000088   

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 - Dingle industrilokaler 
AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med Resultat och balansräkning. 
Årets resultat uppgår till -1 kr.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 50 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning Dingle Industrilokaler AB 
 
Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 
kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om 
ansvarsfrihet.   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av underskott  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna     
 
Yrkande 
Hans-Joachim Isenheim (MP): tillägg att det görs bevisbara 
ansträngningar att sälja kommunens andel av Dingle Industrilokaler AB 
och återkomma nästa år, senast april 2021, till kommunfullmäktige och 
visa vilka försök som gjorts. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) 
tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 
tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall Hans-Joachim Isenheims (MP) tilläggsyrkande. 
Nej-röst: Avslag.  
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Forts § 36 
 
 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (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  
Jan Petersson (SD)  x  
Henrik Palm (M)  x  
Jan Hognert (M)  x  
Ausra Karlsson (M)  x  
Linda Wighed (M)  x  
Martin Svenberg Rödin (M)  x  
Ulla Gustafsson (M)  x  
Johnny Ernflykt (M)  x  
Göran Nyberg (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  
Maria Sundell (S)  x  
Per-Arne Brink (S)  x  
Regina Johansson (S)  x  
Caritha Jacobsson (S)  x  
Inger Orsbeck (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  
Tiina Hemberg (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Heikki Klaavuniemi (SD)  x  
Resultat 3 32  
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Forts § 36 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av underskott  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna   
 
Reservation 
Hans Joachim Isenheim (MP) 
 
Expedieras 
Ombudet för Dingle Industrilokaler AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 37 Dnr 2020-000091   

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 - Vadholmen Foss 2:81 
AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat landar på ett överskottskott om 24 tkr. 
Markberedningar har startat på Sohlbergsområdet för att möjliggöra 
uppförandet av bostäder och lokaler för verksamheter    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 51 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 Vadholmen Foss 2:81 AB 
 
Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 
kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om 
ansvarsfrihet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av överskott  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av överskott  
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    
 
Reservation 
Centerpartiet och Socialdemokraterna enligt skriftlig reservation som 
bifogas protokollet.  
 
Expedieras 
Ombudet för Vadholmen Foss 2:81 AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 38 Dnr 2020-000090   

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 - Hyresrättsföreningen 
Grönskan 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals 
kommun och i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens 
medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte 
annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet även i övrigt 
främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 
 
Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 18 
personer. 
Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 17personer. 
Även Riksbyggen och Munkedals kommun är medlemmar. 
 
Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 419 tkr (f. år. 1 
325 tkr).  Föreningens driftskostnader har ökat med ca 750 tkr jämfört 
med föregående år. Det beror främst på ökade reparations-och 
underhållskostnader. Man har under året även genomfört obligatorisk 
ventilationskontroll. Räntekostnaderna ligger i nivå med föregående år.  
 
Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett 
underhållsbehov för:  
Dinglegården på 10 023tkr för de närmaste 8 åren och för Sörbygården 
(inkl Läkarstationen) på 10 541tkr för de närmaste 8 åren, totalt 2 
570tkr/år. Avsättning för verksamhetsåret har skett med totalt 1 380 
tkr. Styrelsen beräknar att framtida underhållsåtgärder ska täckas av 
fonderade medel, höjda avgifter och ev. nyupptagna lån.  
 
Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 2019-01-01 då 
avgifterna höjdes med 2 %för bostäder och lokaler. Efter att ha antagit 
budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om 
en höjning med 2% den 2020-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 52. 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 Hyresrättsföreningen Grönskan 
 
Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 
kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om 
ansvarsfrihet. 
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Forts § 38 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman 
uppdras följande: 
Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen 
Fastställa resultat- och balansräkning  
Godkänna föreslagen disposition av resultatet  
Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman 
uppdras följande: 
Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen 
Fastställa resultat- och balansräkning  
Godkänna föreslagen disposition av resultatet  
Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter    
 
Expedieras 
Ombudet för Hyresrättsföreningen Grönskan 
Ekonomiavdelningen 
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§ 39 Dnr 2020-000062  

Kommunalt partistöd 2020 - Moderaterna 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 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. 
 
Moderaterna inkom 2020-02-06 med redovisning för kommunalt 
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 
undertecknad av en särskilt utsedd granskare       
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 53 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 7 x 11 825 kr (82 775) 
Totalt: 94 600 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 
Moderaterna i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 7 x 11 825 kr (82 775) 
Totalt: 94 600 kr    
 
Expedieras 
Moderaterna i Munkedal 
Kommunsekreterare för utbetalning 
Akten för KS 2020-62 
Slutarkiv för KS 2019-97 
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§ 40 Dnr 2020-000112   

Kommunalt partistöd 2020 - Kristdemokraterna 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 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. 
 
Kristdemokraterna inkom 2020-03-11 med redovisning för kommunalt 
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-04-14, § 65 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Krisdemokraterna i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 
Totalt: 35 475 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 
Krisdemokraterna i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 
Totalt: 35 475 kr    
 
Expedieras 
Kristdemokraterna i Munkedal 
Kommunsekreterare för utbetalning 
Akten för KS 2020-112 
Slutarkiv för KS 2019-50 
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§ 41 Dnr 2020-000104   

Kommunalt partistöd 2020 - Centerpartiet 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 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. 
 
Centerpartiet inkom 2020-03-04 med redovisning för kommunalt 
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-04-14, § 66 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 4 x 11 825 kr (47 300 kr) 
Totalt: 59 125 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 
Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 4 x 11 825 kr (47 300 kr) 
Totalt: 59 125 kr    
 
Expedieras 
Centerpartiet i Munkedal 
Kommunsekreterare för utbetalning 
Akten för KS 2020-104 
Slutarkiv för KS 2019-33 
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§ 42 Dnr 2018-000036 

Rapport om tillgänglighetsdatabasen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 29 april 2019, § 42, behandlat en motion 
om tillgänglighet och bland annat beslutat att arbetet med 
tillgänglighetsdatabasen ska återrapporteras till kommunfullmäktige 
senast den 31 mars 2020. 
 
Föreligger nu en redovisning av arbetet med Tillgänglighetsdatabasen.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-03-09, § 54 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för redovisningen och lägga den 
till handlingarna.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tacka för redovisningen och lägga den 
till handlingarna.  
 
Expedieras 
Administratör för TD 
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§ 43 Dnr 2018-000447 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jennie Olsson (S) inkom 2020-02-11 med en avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Fullmäktige har att förrätta val av gällande ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Marie-Louise Klevestedt (M) inkom 2020-02-20 med en avsägelse 
gällande sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Fullmäktige har att förrätta val av gällande ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Ulla Gustafsson (M) inkom 2020-03-04 med en avsägelse gällande sitt 
uppdrag som förste vice ordförande i kommunfullmäktige och som 
Överförmyndare. Ulla Gustafsson (M) inkom den 20 mars med ett 
återtagande av avsägelsen gällande uppdrag som överförmyndare. 
 
Fullmäktige har att förrätta val av gällande förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 
 
Bo Ericson (SD) inkom 2020-03-04 med en avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Fullmäktige har att förrätta val av gällande ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden samt ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
 
Under val till kommunala förtroendemannauppdrag 2018-12-13 § 129 
valdes inte ordförande och vice ordförande till styrelsen för den 
Fosserska vägfonden. 
 
Kommunfullmäktige har att utse ordförande och vice ordförande för 
mandatperioden från och med 2020-04-27 till 2022-12-31. 
 
Pontus Reuterbratt (SD) inkom 2020-03-30 med en avsägelse gällande 
sina uppdrag förutom som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Fullmäktige har att förrätta val av ledamot och 1:e vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i jävsnämnden samt 
ersättare i välfärdsnämnden. 
 
Caroline Ottermalm (C) inkom 2020-04-14 med en avsägelse gällande 
sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
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Forts § 43 
 
Fullmäktige har att förrätta val av ersättare till kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2020-03-12, § 3. 
Beslut KFv 2020-04-15, § 4. 
Avsägelse från Jennie Olsson (S). 
Avsägelse från Marie-Louise Klevestedt (M). 
Avsägelse från Bo Ericson (SD). 
Avsägelse från Ulla Gustafsson (M). 
Återtagande av avsägelse från Ulla Gustafsson (M). 
Avsägelse från Pontus Reuterbratt (SD). 
Avsägelse från Caroline Ottermalm (C). 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Jennie Olsson (S) välja Jeton 
Pacolli (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Marie-Louise Klevestedt (M) välja 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Ulla Gustafsson (M) välja Johnny 
Ernflykt (M) som förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (SD) välja Helen Greus 
(SD) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (SD) välja Mathias 
Johansson (SD) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden    
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Rolf Hansson (C) som ordförande i 
styrelsen för Fosserska vägfonden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Wallin (SD) som vice 
ordförande i styrelsen för Fosserska vägfonden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja 
Pontus Reuterbratt (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja 
Louise Skaarnes (SD) som 1:e vice ordförande barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen. 
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Forts § 43 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja 
Matheus Enholm (SD) som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja Kjell 
Olseke (SD) som ersättare i jävsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja Linn 
Hermansson (SD) som ersättare i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ersättare i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Caroline Ottermalm (C) välja 
Carina Thorstensson (C) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
   
 
Yrkande 
Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag med ändringen att 
efter Bo Ericson (SD) välja Terje Skaarnes (SD) som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden och att efter Terje Skaarnes (SD) välja Helen Greus 
(SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Jan Hognert (M): att efter Marie-Louise Klevestedt (M) välja Linus 
Svanberg Andersson (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks (S) ändringsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ändringsyrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) yrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Jennie Olsson (S) välja Jeton 
Pacolli (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Marie-Louise Klevestedt (M) välja 
Linus Svanberg Andersson (M) som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Ulla Gustafsson (M) välja Johnny 
Ernflykt (M) som förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
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Forts § 43 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Terje Skaarnes (SD) välja Helen 
Greus (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (SD) välja Mathias 
Johansson (SD) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden    
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Rolf Hansson (C) som ordförande i 
styrelsen för Fosserska vägfonden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Wallin (SD) som vice 
ordförande i styrelsen för Fosserska vägfonden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja 
Pontus Reuterbratt (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja 
Louise Skaarnes (SD) som 1:e vice ordförande barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja 
Matheus Enholm (SD) som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja Kjell 
Olseke (SD) som ersättare i jävsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja Linn 
Hermansson (SD) som ersättare i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ersättare i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Caroline Ottermalm (C) välja 
Carina Thorstensson (C) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
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Forts § 43 
 
Expedieras 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 
Berörda nämndsekreterare 
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Reservation    2020-04-27 

 

 

Centerpartiets ledamöter reserverar sig, var för sig, mot besluten när det gäller 
ombudsinstruktioner, i de fall där bolagen redan har haft stämma, med 
hänvisning till att besluten tagits i fel ordning. 

Detta gäller ärende 9 – RAMBO AB, ärende 10 – Munkedals Vatten AB, och 
ärende 13 Vadholmen Foss AB. 

 

Lars-Göran Sunesson 

för Centerpartiets ledamöter 

e.u. 
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Från: Liza Kettil
Till: Linda Ökvist
Ärende: Reservation på KF 27 april 2020
Datum: den 27 april 2020 18:21:11

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig, var för sig mot besluten när de gäller
ombudsinstruktioner, i de fall där bolagen redan har haft stämma, med hänvisning till att
besluten tagits i fel ordning. Detta gäller ärende 9 Rambo ärende 10 Munkedals vatten och
ärende 13 Vadholmen

Liza Kettil
Gruppledare Socialdemokraterna i Munkedal
Oppositionsråd i Munkedals kommun

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de
personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den
tjänsten berör. Om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök
kommunens hemsida på:
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter
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