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Sammanträdesprotokoll
Rubrik

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den
28 februari 2022 kl 17:00-21:30.

Beslutande

Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande
Johnny Ernflykt (M), 1:e vice ordförande
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande §§ 1–23
Runa Pasanen (SD) tjänstgör för Matheus Enholm (SD)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Bo Ericson (SD)
Peter Andersson (SD)
Linda Wighed (M) tjänstgör för Ann-Sofie Alm (M)
Jan Hognert (M)
Camilla Espenkrona (M) tjänstgör för Ausra Karlsson (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Göran Nyberg (-)
Karin Blomstrand (L)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Maria Sundell (S)
Håkan Bergqvist (S) tjänstgör för Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Helena Hansson (C) tjänstgör för Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Malin Svedjenäs (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Ej
tjänstgörande
ersättare

Inger Orsbeck (S)
Sten-Ove Niklasson (S)

Övriga
närvarande

Ylva Morén, kommundirektör
Fredrick Göthberg, kommunsekreterare

Justerare

Helena Hansson (C) och Jan Hognert (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justering sker

Digital justering, 2022-03-03

Underskrifter
Sekreterare

Digital justering
Fredrick Göthberg

Paragrafer §§ 1-29

Ordförande

Digital justering
Heikki Klaavuniemi (SD)

§§ 1-18, 20-29

Digital justering
Johnny Ernflykt (M)

§ 19

Tjänstgörande
ordförande

Justerare

Digital justering
Helena Hansson (SD)
Digital justering
Jan Hognert (M)

Sida 2 av 54

§1

Dnr 2022-000078

Val av justerare
Yrkande
Liza Kettil (S):
Helena Hansson (C) som justerare
Martin Svenberg Rödin (M):
Jan Hognert (M) som justerare

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om fullmäktige kan välja Helena Hansson
(C) och Jan Hognert (M) som justerare och finner att fullmäktige väljer Helena
Hansson (C) och Jan Hognert (M) som justerare.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Helena Hansson (C) och Jan Hognert (M) som
justerare.
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§2

Dnr 77465

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige
2022-02-28
Sammanfattning av ärendet
Frida Ernflykt (M) inkom 2021-11-29 med avsägelse gällande sitt uppdrag
som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
Said Lundin (S) inkom 2022-01-24 med avsägelse gällande sitt uppdrag som
ledamot i Rambos AB, styrelse och som vice ordförande i Munkbos styrelse.
Johans Magnusson (L) inkom 2022-01-20 med avsägelse gällande sina
uppdrag som ledamot i Fosserska vägfondens styrelse, ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.
Göran Nyberg (-) inkom 2022-01-31 med avsägelse gällande sitt uppdrag
som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen som gäller från och med 202203-01

Beslutsunderlag
Avsägelser KF 2022-02-28

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om fullmäktige kan godkänna avsägelser och
finner att avsägelserna godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna
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§3

Dnr 2022-000046

Medborgarförslag från Tom Hagström om
kommunens hantering av enskilda avlopp
Sammanfattning av ärendet
Tom Hagström har inkommit med ett medborgarförslag gällande kommunens
hantering av enskilda avlopp. Han framför i förslaget att enskilda avlopp inte
bör dömas ut enbart med en allmän formulering att ”de ej uppfyller dagens
krav” utan endast får dömas ut där en påvisbar skada/olägenhet uppkommit
– eller kan förväntas uppkomma.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Tom Hagström om kommunens hantering av enskilda
avlopp.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Propositionsordning
Ordförande ställer på proposition om kommunfullmäktige kan sända
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och finner
att kommunfullmäktige sänder medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Expedieras
Till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
Till förlagsgivaren för kännedom
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§4

Dnr 2022-000060

Motion från Malin Svedjenäs och Ove Göransson,
Vänsterpartiet om att Munkedals kommun deltar i
Äldreomsorgslyftet 2023
Sammanfattning av ärendet
Malin Svedjenäs och Ove Göransson, Vänsterpartiet har inkommit med en
motion gällande att Munkedals kommun ska deltar i Äldreomsorgslyftet 2023
om de blir av.

Beslutsunderlag
Motion från Malin Svedjenäs och Ove Göransson, Vänsterpartiet om att
Munkedals kommun deltar i Äldreomsorgslyftet 2023.

Propositionsordning
Ordförande ställer på proposition om kommunfullmäktige kan sända motionen
till välfärdsnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar
att sända motionen till välfärdsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till välfärdsnämnden för
beredning.

Expedieras
Välfärdsnämnden för beredning
Till motionär för kännedom
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§5

Dnr 2022-000055

Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP och Rolf
Jacobsson, KD om att ersätta minutstyrning med
tillitsbaserad styrningsmodell samt införa
arbetstidsförkortning inom hemtjänsten
Sammanfattning av ärendet
Hans-Joachim Isenheim, MP och Rolf Jacobsson, KD har inkommit med en
motion gällande att ersätta minutstyrning med tillitsbaserad styrningsmodell
samt införa arbetstidsförkortning inom hemtjänsten

Beslutsunderlag
Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP och Rolf Jacobsson, KD om att
ersätta minutstyrning med tillitsbaserad styrningsmodell samt införa
arbetstidsförkortning inom hemtjänsten

Propositionsordning
Ordförande ställer på proposition om kommunfullmäktige kan sända motionen
till välfärdsnämnden för beredning och finner att Kommunfullmäktige beslutar
att sända motionen till välfärdsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till välfärdsnämnden för
beredning.

Expedieras
Välfärdsnämnden för beredning
Motionärer för kännedom
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§6

Dnr 2022-000076

Motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet
om kommunfullmäktiges presidiums brister kring
god sed och respekt
Sammanfattning av ärendet
Carina Thorstensson, Centerpartiet har inkommit med en motion gällande
kommunfullmäktiges presidiums brister kring god sed och respekt. Hon
föreslår i motionen att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning
med uppdrag att se över huruvida kommunfullmäktiges mötesform,
mötesledning och ordförandeskap utförs i enlighet med Munkedal kommuns
beslutade värdegrund och föreslå de tillägg eller ändringar i Munkedal
kommuns arbetsordning för att uppnå detta.

Beslutsunderlag
Motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet om kommunfullmäktiges
presidiums brister kring god sed och respekt

Propositionsordning
Ordförande ställer på proposition om kommunfullmäktige kan sända motionen
till kommunstyrelsens för beredning och finner att Kommunfullmäktige
beslutar att sända motionen till kommunstyrelsens för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsens för
beredning.

Expedieras
Kommunstyrelsen för beredning
Motionär för kännedom
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§7

Dnr 2022-000064

Motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om
hanterande av motioner/medborgarförslag
Sammanfattning av ärendet
Karin Blomstrand, Liberalerna har inkommit med en motion gällande
hanterande av motioner och medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om hanterande av
motioner/medborgarförslag

Propositionsordning
Ordförande ställer på proposition om kommunfullmäktige kan sända motionen
till kommunstyrelsens för beredning och finner att Kommunfullmäktige
beslutar att sända motionen till kommunstyrelsens för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsens för
beredning.

Expedieras
Kommunstyrelsen för beredning
Motionär för kännedom
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§8

Dnr 2022-000086

Motion från Göran Nyberg (-) om att utreda
ytterligare sträckning av höghastighetsbanan
genom Bohuslän
Sammanfattning av ärendet
Göran Nyberg (-) har inkommit med en motion om att utreda ytterligare
sträckning av höghastighetsbanan genom Bohuslän. I motionen föreslås det
att bland annat att en sträckning genom Munkedals samhälle utreds och möjligheten

med en station där.

Beslutsunderlag
Motion från Göran Nyberg (-) om att utreda ytterligare sträckning av
höghastighetsbanan genom Bohuslän med bifogad kartskiss.

Propositionsordning
Ordförande ställer på proposition om kommunfullmäktige kan sända
motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och finner att
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning
Motionär för kännedom
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§9

Dnr 2022-000088

Fråga i kommunfullmäktige till Välfärdsnämndens
ordförande Ulla Gustafsson (M) om
välfärdsnämndens budget 2022
Sammanfattning av ärendet
Regina Johansson (S) har inkommit med en fråga ställ till välfärdsnämndens
ordförande Ulla Gustafsson (M) enligt formulering nedan.
Vad har du som företrädare för ett av de styrande partierna gjort för att öka
nämndens budgetram för 2022, och vad menar du med att besparingar ska
genomföras för att visa på konsekvenserna?

Beslutsunderlag
Fråga i kommunfullmäktige till Välfärdsnämndens ordförande Ulla Gustafsson
(M).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att Ulla Gustafsson (M) besvarat
frågan.

Expedieras
Slutarkiv
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§ 10

Dnr 2020-000349

Svar på motion från Fredrik Olsson,
Kristdemokraterna om att utreda lämpliga
skyddsåtgärder för att förhindra fortsatt
skadegörelse av kommunal egendom
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om att stoppa förstörelsen och
skadegörelsen i Munkedals kommun. Motionen avslutas med förslag till
åtgärder som kommunledningen uppmanas att fundera över.
Det kan konstateras att flera av de åtgärder som föreslås i motionen redan är
aktuella. Några av de föreslagna åtgärderna ligger utanför kommunens
direkta beslutsmandat.
Vidare arbetar kommunen fortlöpande med trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder utifrån gemensam lägesbild med samverkande
parter, vilka är polis, räddningstjänst, representant för näringslivet samt
interna verksamheter. Arbetet går under benämningen EST – Effektiv
Samordning för Trygghet. Vidare finns en grupp som arbetar mot enskilda
ungdomar som riskerar att hamna snett eller i kriminalitet, den s k SSPFgruppen (skola, socialtjänst, polis och fritid).

Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-12-13 § 221.
Tjänsteskrivelse 2021-10-26.
Motion från Fredrik Olsson, Kristdemokraterna om att utreda lämpliga
skyddsåtgärder för att förhindra fortsatt skadegörelse av kommunal egendom.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående redovisning anses
motionen besvarad.

Yrkande
Fredrik Olsson (KD):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående redovisning anses
motionen besvarad.

Expedieras
Administrativ chef för kännedom
Motionär för kännedom.
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§ 11

Dnr 2021-000103

Svar på motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om tomter på Vadholmen och
Örekilsområdet
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända Rolf Jacobssons (KD)
inlämnade motion ”Motion om tomter på Vadholmen och Örekilsområdet”,
daterad 2021-04-23 till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen föreslår att pausa försäljningen av tomträtter på Vadholmen och
Örekilsområdet och flytta hanteringen till Kommunstyrelsen samt beslut till
Kommunfullmäktige men anledning av att kommundirektör och kommunalråd
har meddelat att de avgår.
Det avgående kommunalrådet och kommundirektören som benämns i
motionen har avgått och nytt kommunalråd samt ny kommundirektör är på
plats. Deras inblandning i processen av tomtförsäljningen har varit utifrån
funktion och ej person. Sålunda kan arbetat fortgå.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-12-13 § 223.
Tjänsteskrivelse 2021-10-29.
Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om tomter på Vadholmen och
Örekilsområdet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Expedieras
Kommundirektören för kännedom
Rolf Jacobsson (KD) för kännedom
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§ 12

Dnr 2020-0001011.1.6

Svar på motion från Göran Nyberg, Liberalerna,
om samlingssal i Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Göran Nyberg (L) föreslår i en motion daterad 2020-03-01 att
kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma
till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att tillskapa en större
samlingssal i centralorten. Motionären menar att Munkedals kommun i
nuläget inte har någon bra samlingssal att erbjuda invånarna i centralorten
sedan dess att Gullmarssalen i Forum blivit mindre till ytan. Samlingssalen
skulle vara en resurs både för kommunen, föreningar, företag och enskilda
som vill ordna någon form av arrangemang i centrala Munkedal. Som exempel
på arrangemang i samlingssalen nämns en scen för amatörteater och revy
samt med möjligheter till en föreningsdriven biograf som ett led i att göra
kommunens centralort till en ännu mer attraktiv ort att bo i.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut var att avslå motionen och
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 129 att remittera ärendet till
Kultur och Fritidsnämnden för besvarande. Då Barn och Utbildningsnämnden
genomför en förstudie gällande de centrala skolorna i Munkedal föreslås att
inom ramen för samma studie även se över möjligheterna att kombinera
matsal och aula som skulle kunna nyttjas av kommunens verksamheter och
föreningar för större arrangemang efter skoltid. Lokalen bör i så fall utrustas
med teknik och flexibelt möblemang som underlättar för olika aktiviteter. Det
är viktigt att kommunen kan samnyttja lokaler i så stor utsträckning som
möjligt och att det finns förutsättningar för att hantera uthyrning på ett
smidigt sätt.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-12-13 § 237
Beslut KFN 2021-11-17-§ 53
Beslut KF 2020-12-07 § 129
Beslut KS 2020-11-23 § 182
Beslut SBN 2020-09-28 § 88
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna, om samlingssal i Munkedal

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsen föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
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Kommunfullmäktige beslutar att i det fortsatta arbetet skall även den
utredning som tidigare genomförts om en större samlingssal i den tidigare
banklokalen i Forum utvärderas som en möjlighet.

Yrkande
Göran Nyberg (-):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kultur- och fritidsnämndens förslag och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar att i det fortsatta arbetet skall även den
utredning som tidigare genomförts om en större samlingssal i den tidigare
banklokalen i Forum utvärderas som en möjlighet.

Expedieras
Motionären för kännedom
Projektledare för förstudien gällande de centrala skolorna i Munkedal för
hantering
Styrgruppen för förstudien gällande de centrala skolorna i Munkedal för
hantering
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§ 13

Dnr 2021-000080

Svar på motion från Liza Kettil,
Socialdemokraterna om satsning på fritidsgården
Sammanfattning av ärendet
Motionären Liza Kettil Socialdemokraterna i Munkedal yrkar på att
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öka öppettiderna på
fritidsgården till att ha öppet måndag-lördag samt att anställa
”fritidsfältare” som är kopplade till fritidsgården för att vara ute på gator
och torg samt i sociala medier för att möta kommunens ungdomar.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 35 fick Kultur och
fritidsnämnden i uppdrag att bereda ärendet.
I dagsläget har fritidsgården öppet tre dagar i veckan samt resurs
motsvarande en heltidstjänst för aktiviteter i Hedekas och Svarteborg.
Utbudet på fritidsgården består bland annat av Epa-garage, musikstudio,
biljard- och E-sportrum, ateljé, rum för läxläsning, pyssel och bakning
med mera.
Besöksfrekvensen på fritidsgården har påtagligt ökat efter förändrade
restriktioner i samband med pandemin.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-12-13 § 236
Beslut KS 2021-12-13 § 236
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om satsning på fritidsgården

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Kultur- och Fritidsnämnden bereder ärendet i
budgetarbetet för 2023 och därmed är motionen besvarad.

Yrkande
Liza Kettil (S) Samma yraknde som i kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 3 mkr i utökad budgetram till
Kultur- och fritidsnämnden med början 2023 för att fritidsgården i Munkedal
ska kunna hålla öppet, måndag till och med lördag inklusive fältarbete.
Ove Göransson (L), Regina Johansson (S):
Bifall till Liza Kettils yrkande
Martin Svenberg Rödin (M), Mathias Johansson (SD), Karin Blomstrand (L),
Jan Petersson (SD):
Bifall till kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens förslag.
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Hans-Joachim Isenheim (MP) Återemissyrkande:
Återremiss för att göra en analys med ungdomarna från hela kommunen samt
fritidsgårdens personal och våra föreningar för att veta vad ungdomar vill och
sedan avsätta de pengar som behövs.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller skickas
på återremiss till kultur- och fritidsnämnden och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra idag.
Omröstning begärd och ska verkställas
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja-röst: avgöra idag
nej-röst: återremiss
Kommunfullmäktige beslut att avgöra idag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Liza Kettils
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärd och ska verkställas:
Ja-röst: kommunstyrelsens förslag
Nej-röst: Liza Kettil (S) yrkande
Kommunfullmäktige beslut enligt kommunstyrelsens förslag

Omröstningsresultat
Omrsötning 1 § 13
Ja-röst: 32
Nej-röst: 1
Avstår:0
Kommunfullmäktige beslut att avgöra idag.
Omröstningslistan bifogas paragrafen.
Omrsötning 2 § 13
Ja-röst: 18
Nej-röst: 14
Avstår: 1
Kommunfullmäktige beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Omröstningslistan bifogas paragrafen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Kultur och Fritidsnämnden bereder ärendet i
budgetarbetet för 2023 och därmed är motionen besvarad.
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Reservation
Reservation S-gruppen: Liza Kettil, Rolf Berg, Maria Sundell, Håkan Bergqvist,
Regina Johansson, Pia Hässlebräcke och Jenny Jansson.
Reservation V-gruppen: Malin Svedjenäs och Ove Göransson.
Reservation Hans-Joacim (Mp) fördel för eget yrkande.

Expedieras
Motionär för kännedom
Förvaltningschef kultur- och fritids för hantering.
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Omröstningslista 1 § 13
Runa Pasanen (SD)

Ja
X

Jan Peterson (SD)

X

Peter Andersson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Linn Hermansson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Linda Wighed (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Camilla Espenkrona (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (-)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Håkan Bergqvist (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Jenny Jansson (S)

X

Christer Nilsson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Helena Hansson (C)

X

Fredrik Olsson (KD)

X

Rolf Jacobsson (KD)

X

Malin Svedjenäs (V)

X

Ove Göransson (V)

X

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Heikki Klaavuniemi (SD)
ordförande

Nej

X
X

Avstår

Omröstningslista 2 § 13

Runa Pasanen (SD)

Ja
X

Jan Peterson (SD)

X

Peter Andersson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Linn Hermansson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Linda Wighed (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Camilla Espenkrona (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (-)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Nej

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Håkan Bergqvist (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Jenny Jansson (S)

X

Christer Nilsson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Helena Hansson (C)

X

Fredrik Olsson (KD)

X

Rolf Jacobsson (KD)

X

Malin Svedjenäs (V)

X

Ove Göransson (V)

X

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Heikki Klaavuniemi (SD)
ordförande

Avstår

X
X

§ 14

Dnr 2021-000105

Svar på motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om Digital Fixare
Sammanfattning av ärendet
Motionären Rolf Jacobsson Kristdemokraterna vill att kommunen snarast
öppnar upp möjligheter för äldre människor med begränsad, eller ingen
datorvana att kunna få utbildning i olika digitala instrument.
Kristdemokraterna vill även att det inrättas en kommunal tjänst där äldre ges
möjlighet att boka tid för digital hjälp/utbildning via hembesök av en "Digital
Fixare". Förvaltningen menar att tjänsten redan finns då allmänheten genom
biblioteksansvarig regelbundet inviteras till digitalt café i Forum. Tjänsten
kommer också utvecklas genom att erbjuda möjlighet att delta på caféet
digitalt. Personer med begränsad möjlighet att ta sig till Forum kan då koppla
upp sig via Teams.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-12-13 § 222
Beslut KFN 2021-10-10 § 46
Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om Digital Fixare

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Yrkande
Rolf Jacobsson (KD):
Bifall till motion med tilläggsyrkande med att någon får ansvara att vara
digital fixare för kommunen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf
Jacobssons (KD) yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Expedieras
Motionär för kännedom

Sida 20 av 54

§ 15

Dnr 2021-000106

Svar på motion från Rolf Jacobsson,
Kristdemokraterna om extra löneökning för
vårdpersonal
Sammanfattning av ärendet
Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med motion om att sjukvårdsbiträden,
undersköterskor och sjuksköterskor inom äldreomsorgen i Munkedals
kommun får extra lönepåslag på fem procent under 2021 och tre procent
under 2022 utöver de ordinarie lönepåslag de erhåller i de centrala och lokala
förhandlingarna.
Förvaltningens bedömning är att andra yrkesgrupper inom
välfärdsförvaltningen med motsvarande arbetsuppgifter skulle uppfatta att de
missgynnas med ett extra lönepåslag för anställda inom äldreomsorgen. Det
skulle i förlängningen innebära en omsättning på personal och därmed en
minskad kontinuitet i verksamheten.
Då välfärdsnämnden arbetar för att sänka sina kostnader på grund av ett
prognosticerat underskott på ca nio miljoner kr innevarande år, bedöms inte
kostnadsökningen vara möjlig.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2021-12-13 § 220
Beslut VFN 2021-10-21 § 80
Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om extra löneökning av
vårdpersonal anställda av Munkedals kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Det bör i sammanhanget anföras att lönebildningen på svensk arbetsmarknad
sker mellan de parter som är bärare av det kollektivavtal vilket normalt gäller
för det område som är aktuellt.
Förhandling sker genom de förhandlingsordningar vilka parterna avtalat om
och som säkerställs genom MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet).
Denna ordning ska respekteras då vi är medlemmar i
arbetsgivarorganisationen SKR och således bundna av mellanvarande
kollektivavtal. Detta tjänar parterna väl och innebär även ett löneskydd och
hindrar otillbörlig villkorskonkurrens.
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Yrkande
Rolf Jacobsson (KD), Hans-Joacim Isenheim (MP):
Bifall till motionen
Liza Kettil (S), Göran Nyberg (-), Malin Svedjenäs (V), Ulla Gustafsson (M),
Ove Göransson (V), Jan Petersson (SD):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf
Jacobssons (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja-röst: bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst: bifall motion.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ja-röst: 30
Nej-röst: 3
Avstod: 0
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens.
Omröstningslistan bifogas till paragrafen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Det bör i sammanhanget anföras att lönebildningen på svensk arbetsmarknad
sker mellan de parter som är bärare av det kollektivavtal vilket normalt gäller
för det område som är aktuellt.
Förhandling sker genom de förhandlingsordningar vilka parterna avtalat om
och som säkerställs genom MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet).
Denna ordning ska respekteras då vi är medlemmar i
arbetsgivarorganisationen SKR och således bundna av mellanvarande
kollektivavtal. Detta tjänar parterna väl och innebär även ett löneskydd och
hindrar otillbörlig villkorskonkurrens.
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Expedieras
Motionär för kännedom
Förvaltningschef Välfärd för kännedom
Ekonom Välfärd för kännedom för kännedom
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Omröstningslista § 15
Runa Pasanen (SD)

Ja
X

Jan Peterson (SD)

X

Peter Andersson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Linn Hermansson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Linda Wighed (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Camilla Espenkrona (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (-)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Håkan Bergqvist (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Jenny Jansson (S)

X

Christer Nilsson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Helena Hansson (C)

X

Nej

Fredrik Olsson (KD)

X

Rolf Jacobsson (KD)

X

Malin Svedjenäs (V)

X

Ove Göransson (V)

X

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Heikki Klaavuniemi (SD)
ordförande

X
X

Avstår

§ 16

Dnr 2021-000267

Svar på motion från Göran Nyberg, Liberalerna
om Gården Fiskebo kan bli Eko-by
Sammanfattning av ärendet
Fiskebo 1:2 och 1:5 är belägna vid södra Bullaresjöns västra sida nära
kommungränsen till Tanum. Total areal uppmätt till 46,3 ha. På
fastigheterna finns ett mindre torp och en Ladugård.
Fastigheterna donerades ursprungligen till Svarteborgs kommun 1899.
Donatorn önskade att fastigheterna skulle användas för förädling av nya
äppelsorter. Kommunen har bedrivit ett aktivt skogsbruk på
fastigheterna vilket genererat intäkter medan betesmarken har
arrenderats ut till lokala lantbrukare. På senare tid har torpet hyrts ut
och de nuvarande hyresgästerna (Staffan och Katarina) har i samråd
med kommunen renoverat och underhållit byggnaden. Hyresgästerna
har en koppling till bygden och hembygdsföreningen. Ladugården har
nyttjats av hembygdsföreningen för förvaring av museiföremål mm.
Kommunstyrelsen gav 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda om
fastigheterna på Fiskebo kunde säljas. Då Fiskebofastigheterna belagts
med ett överlåtelseförbud i samband med donationen till kommunen har
förvaltningen därför ansökt om och erhållit permutation (upphävande av
överlåtelseförbud). Under 2020 har fastigheterna värderats.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att: Delegera till
Samhällsbyggnadsnämnden rätten att sälja Fiskebo 1:2 och 1:5 till
högstbjudande med värderat pris som utgångspunkt.
Kommunfullmäktige beslutar att försäljningen skall föregås av en
förhandling med nuvarande hyresgäster om hyresavtal/ arrende/
försäljning.
Under 2021 har förhandling med hembygdsförening och nuvarande
hyresgäster av torpet hållits. Det har resulterat i ett arrendeavtal mellan
dem som båda parter känner sig trygga med. Villkor för försäljning har
därefter beslutats i samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i november 2021 att:
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att sälja del av
Fiskebo 1:2, 1,3 Ha kring gården till Katarina Olsson-Falck och Staffan
Olsson för 750.000kr exklusive lantmäteriavgifter. Nämndsordförande
och förvaltningschef delegeras att teckna försäljningsavtal.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genom mäklare
försälja resterande del av Fiskebo 1:2 samt 1:5. Nämndsordförande och
förvaltningschef delegeras att teckna försäljningsavtal.
Nuläge: Kommunen och de tilltänkta köparna av del av Fiskebo 1:2
(gården), Staffan och Katarina är genom köpeavtal överens om köp.
Köparna och hembygdsföreningen är genom arrendeavtal överens om
ladugårdens museiändamål. En extern mäklare har inlett arbetet med att
försälja resterande mark från Fiskebo 1:2 och 1:5.
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Idén med en ekoby i Munkedals kommun hade varit intressant att testa
utifrån attraktivitets- och miljöaspekter. Försäljningen av marken på
Fiskebo har dock kommit så långt att den inte kan avbrytas utan stora
konsekvenser för inblandade parter.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-02-14 § 37
Beslut-2021000172-SBN-§ 3
Tjänsteskrivelse 2022-01-12
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om Gården Fiskebo kan bli Eko-by

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkande
Göran Nyberg (-):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Expedieras
Samhällsbyggnadschef, för kännedom.
Motionär, för kännedom.
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§ 17

Dnr 2021-000269

Svar på motion från Regina Johansson
Socialdemokraterna om hundrastgård
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att godkänna inkommen
motion från Regina Johansson (S) ”Motion om hundrastgård”. Motionären
framhåller att det finns många hundägare samt ett stort intresse för
djur, natur och hundsport i Munkedals kommun. Vidare så menar
motionären att det saknas en eller flera hundrastgårdar i Munkedal där
människor i olika åldrar kan mötas med sina hundar och att
hundrastgårdar kan inverka positivt på folkhälsan, men också på
djurvälfärden både för hundar och för vilda djur. Beroende på placering
och utförande kan en hundrastgård också öka attraktionskraften för
besökande i kommunen.
I motionen föreslår att:
- kommunfullmäktige beslutar att en första kommunal hundrastgård ska
anläggas i kommunen.
-

kommunfullmäktige beslutar att föreningslivet ska inbjudas till dialog
inför anläggande av hundrastgård gällande placering, utförande och
eventuellt samarbete.

-

kommunfullmäktige beslutar att skötseln av hundrastgården ska
finansieras av kommunen.

Förvaltningen ser positivt på en utveckling av hundrastgård i kommunen.
Det är inget ovanligt inslag andra kommuner och skulle vara en naturlig
fortsatt utveckling efter den nyligen iordningställda och utpekade
hundbadplatsen i Saltkällan. En mindre utredning av lämplig placering,
utförande, investeringskostnad och framtida driftkostnad behöver
genomföras. Förvaltningen samarbetar gärna med Munkedals
Brukshundklubb i denna utredning. I samband med budgetarbetet inför
2023 kommer investeringskostnader och driftkostnader att redovisas och
föreslås äskas för att täcka de utökade kostnaderna för
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-02-14 § 36
Beslut-2021000173-SBN-§ 4
Tjänsteskrivelse 2022-01-12
Motion från Regina Johansson Socialdemokraterna om hundrastgård

Sida 26 av 54

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla samtliga attsatser i motionen.
Dock förutsätter ett bifall av samtliga attsatser att kommande utredning
får ytterligare framtida beslut gällande placering samt tillgång på
investerings- samt driftsmedel för genomförandet av hundrastgården.

Yrkande
Regina Johansson (S):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att en första kommunal hundrastgård ska
anläggas i kommunen.
kommunfullmäktige beslutar att föreningslivet ska inbjudas till dialog
inför anläggande av hundrastgård gällande placering, utförande och
eventuellt samarbete.
kommunfullmäktige beslutar att skötseln av hundrastgården ska
finansieras av kommunen.
Dock förutsätter ett bifall av samtliga attsatser att kommande utredning
får ytterligare framtida beslut gällande placering samt tillgång på
investerings- samt driftsmedel för genomförandet av hundrastgården.

Expedieras
Samhällsbyggnadschef, för hantering
Gatu och parkchef, för kännedom
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§ 18

Dnr 2021-000263

Svar på ny motion från Karin Blomstrand,
Liberalerna om att bygga på LIS områden i
Hällevadsholm
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna i Munkedal föreslår att: Munkedals kommun behöver planera
för att på sikt få mer bebyggelse på attraktiva platser och områden.
Motionären föreslår att: Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
undersöka möjligheten att förvärva området, eller delar av, för att kunna
utveckla ett bostadsområde.
Förslaget syftar till att man tar hänsyn till länsstyrelsens krav och
gällande lagstiftning för planering i naturnära områden.
Förvaltningen är positiv till motionen och föreslår att nämnda LIS område
bör utredas fullt ut med syfte att exploatera. Om markägaren själv har
viljan att utveckla ett bostadsområde bör kommunen verka för att det
kan bli verklighet.
Samhällsbyggnadsnämnden behöver utreda LIS- områden i
Hällevadsholm fullt ut och först därefter inleda diskussion med
markägare om exploatering.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-02-14 § 35
Beslut-2021000165-SBN-§ 2
Tjänsteskrivelse 2022-01-12
Ny motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om att bygga på LIS områden i
Hällevadsholm

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Expedieras
Samhällsbyggnadschef, för hantering
Motionär, för kännedom
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§ 19

Dnr 2019-0000511.1.6

Svar på motion från Christoffer Wallin (SD) om
att utveckla landsbygden i Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
En motion om att starta ett projekt för att utveckla landsbygden och öka
inflyttningen i Munkedal har inkommit, från Sverigedemokraterna i Munkedal
genom Christoffer Wallin. Förslag till svar på motionen återremitterades till
förvaltningen "för vidare bearbetning" (KS 2021-05-17 § 108). Förvaltningen
har tagit fram ett nytt förslag till svar som innebär att motionen bifalls och
överlämnas samhällsbyggnadsnämnden för att utreda om motionen går att
genomföra.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-02-14 § 34
Tjänsteskrivelse 2022-02-22
Beslut KS 2021-05-17 § 108
Tjänsteskrivelse 2021-05-03
Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i Munkedals
kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att
använda RAMBOS inventering som ett underlag för att utreda möjliga ödehus.

Yrkande
Heikki Klaavuniemi (SD):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att
använda RAMBOS inventering som ett underlag för att utreda möjliga ödehus.
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Protokollsanteckning
Johnny Ernflykt (M) 1:e vice ordförnade tar över som tjänstgörande
ordförande under paragrafen.

Expedieras
Motionär, för kännedom
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnads chef, för hantering
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§ 20

Dnr 2019-0000921.1.6

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om
utvecklingsplaner för kommundelarna
Sammanfattning av ärendet
En motion om att utveckla kommundelarna Sörbygden, Svarteborg och
Munkedal har inkommit, från Liberalerna i Munkedal genom Göran Nyberg.
Förslag till svar på motionen har återremitterats till förvaltningen för ”vidare
bearbetning” (KS 2021-05-17 § 107). Förvaltningen har tagit fram ett nytt
förslag till beslut som innebär att motionen bifalls att det ska prioriteras inom
det befintliga uppdraget för landsbygdsutveckling.
Bakgrund
En motion om att utveckla kommundelarna Sörbygden, Svarteborg och
Munkedal har inkommit, från Liberalerna i Munkedal genom Göran Nyberg. På
kommunstyrelsens sammanträde i maj 2021 presenterade förvaltningen
förslag till motionssvar som innebar att motionen föreslogs anses besvarad
med hänvisning till det förankrings- och utvecklingsarbete som pågår i arbetet
med att ta fram en ny översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade att
återremittera motionen ”för vidare bearbetning” (KS 2021-05-17 § 107).
Ärendet
Förvaltningen har varit i kontakt med motionären, då syftet med återremissen
inte framgår av kommunstyrelsens protokoll (2021-05-17 § 107). Det som
efterfrågas är lokala dialoger och arbetsgrupper i respektive kommundel
mellan näringsliv, civilsamhälle, förvaltningar och politiska företrädare. Syftet
är att dessa ska föda tankar på marknadsföring av bygdens möjligheter och
resurser samt skapa ett ökat lokalt engagemang.
Idén om en kommun där de olika kommundelarna blomstrar utifrån sina egna
förutsättningar är god. Om ett sådant arbete ska genomföras behöver de
prioriteras inom verksamheten men då det faller under befintligt uppdrag
föreslås det inte att extra resurser tillförs. Förvaltningen föreslår därför att
motionen bifalls och överlämnas till kultur och fritidsnämnden samt
kommunstyrelsen för att detta ska kunna prioriteras inom det befintliga
uppdraget för landsbygdsutveckling. I samband med eventuellt fastställande
av utvecklingsplaner bör dessa vägas mot andra styrdokument i kommunen,
som till exempel översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-02-14 § 33
Tjänsteskrivelse 2022-02-02
Beslut KS 2021-05-17 § 107
Tjänsteskrivelse 2021-05-03
Motion från Göran Nyberg (L) om utvecklingsplaner för kommundelarna
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämna den till
kommunstyrelsen för att detta ska kunna prioriteras inom det befintliga
uppdraget för landsbygdsutveckling.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämna den till
kommunstyrelsen för att detta ska kunna prioriteras inom det befintliga
uppdraget för landsbygdsutveckling.

Expedieras
Motionär, för kännedom
Kommundirektör, för vidare hantering
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom
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§ 21

Dnr 2021-000165

Svar på medborgarförslag från Birgitta Karlsson
gällande byggåtervinning
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Birgitta Karlsson, daterat
2021-06-28. Förslagsställaren föreslår att Munkedals kommun ska starta
en byggåtervinning där invånare ska kunna lämna in överblivet
byggmaterial som, inom kommunens verksamhet och försorg, ska
renoveras för förlängd livstid för att sedan återgå till annan invånare för
att återbrukas i andra renoveringsprojekt.
Att renovera och återbruka byggnadsmaterial är ett bra förslag både
utifrån hållbarhetsaspekten och för ytterligare sysselsättning. Dock bör
en sådan verksamhet drivas av näringslivet så att kommunen inte
konkurrerar med redan befintliga verksamheter för renovering och
återbruk av material.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-01-17 § 19
Beslut SBN 2021-11-29 § 122
Medborgarförslag från Birgitta Karlsson, önskemål att starta en
byggåtervinning.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt
följande;
Att renovera och återbruka byggnadsmaterial är ett bra förslag både
utifrån hållbarhetsaspekten och för ytterligare sysselsättning. Dock bör
en sådan verksamhet drivas av näringslivet så att kommunen inte
konkurrerar med redan befintliga verksamheter för renovering och
återbruk av material.

Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att skicka ärendet
till välfärdsnämnden för yttrande.

Yrkande
Lars-Göran Sunesson (C), Liza Kettil (S), Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson
(V):
Bifall till medborgarförslaget
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och
kommunstyrelsens förslag och bifall till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget

Expedieras
Samhällsbyggnadschef för hantering
Förslagsgivare för kännedom
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§ 22

Dnr 2021-000093

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt område
och planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de vägar som länkar
samman tätorterna. Fördelarna med kommunalt väghållarskap är att man
som väghållare får rådighet över anläggningen och dess frågor och beslut.
Väghållaren bestämmer utformning, omgivning och beslutar om trafikfrågor
och trafiksäkerhets och som kommun behöver man då inte involvera annan
väghållare vid ställningstagande i dessa ärende.
Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga
vägområden och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals
kommun. Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt
väganordningar, inklusive broar, GC-vägar, murar, belysning m.m. för de
gator och vägar som kommunen övertar inom det nya väghållningsområdet.
Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar och ansvarar för drift och
underhåll för följande vägar:
813.1
816
816.1
924, del av

Foss kyrka och stort bostadsområde
Huvudgatan i Munkedal
Gatan till stationen
Stale upp till skolan

Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna och
då ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. Vägen
ska ha ett tillfredställande skick för allmänt användande för liknande vägar i
liknande områden. Detta innebär inte att Trafikverket utför rena
standardhöjande åtgärder i samband med överlämning av väghållningen utan
att en syn genomförs där båda parter medverkar och kommer överens om
åtgärder. Iståndsättningen sker i samband med Regeringens beslut och då
väghållaransvaret övergår till kommunen har Trafikverket 1 år på sig att
iståndsätta.
När vägar och broar iståndsätts innebär det att:
Beläggning inte skall ha hål eller sprickor
•
Diken och trummor rensas
•
Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov
•
Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela.
•
Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och
överlämnas i sin helhet till kommuner.
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-14 beslutades att återremittera
ärendet för förhandling med Trafikverket om en annan sträckning. Beslut löd
enligt nedan:
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Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över
konsekvenserna från Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen från
Kviström fram till cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången.
I dialog med Trafikverket framgår att de inte ser någon annan sträckning än
den från dem redan föreslagna sträckningen. Detta på grund av att det
kommunala ansvaret bör följa den sträcka som har centrumkaraktär och även
ligger inom ett tätt bebyggt område samt då försörjer invånarna med interna
trafikrörelser.
Ärendet beskrev tidigare endast kostnader för den årliga driften för
anläggningen men har nu även kompletterats med kostnader för större
underhållsinsatser. Framtida underhållskostnader som tex
underhållsasfaltering samt brounderhåll tillkommer via särskilda äskanden för
reinvestering via investeringsbudgeten.
Att underhållsasfaltera dessa gator kostar i dagsläget ca 120 kr/kvm och
behöver göras i olika intervaller beroende på trafikbelastning och för dessa
gator pendlar det intervallet mellan 10–40 år. Vid en underhållsasfaltering av
totala sträckan ger det i nuläget en kostnad om ca 5 mkr som i genomsnitt
kan förväntas behöva utföras var 20:e år.
Att underhålla de båda broarna med planerade broreparationer så som byte
av övergångskonstruktionen, kantbalkar, räcken och ev avvattningssystem är
sällanåtgärder som inträffar ungefär vart 40:e år. Kostnader för dessa
åtgärder uppskattas till totalt 10 mkr.

På kommunfullmäktige 2021-11-29 beslutades att återremittera ärandet
enligt de tre beslutssatserna nedan:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och ge
kommunstyrelsen uppdrag att utreda konsekvenserna av de olika förslagen
som Trafikverket föreslagit kostnadsmässigt både på kort och lång sikt.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen möjlighet att förhandla
med Trafikverket om eventuell borttagning av delar av Trafikverkets
ursprungsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdrag att se över hur
trafiken till och från centralorten påverkas.
De förutsägbara kostnadskonsekvenserna på kort och lång sikt är sedan
tidigare redovisade kvarstår enligt tidigare ärende. Samtliga redovisade
kostnader är givetvis beroende av kommande index- och prisökningar. Utöver
de förutsägbara kostnaderna kan det uppstå ytterligare kostnader som är
beroende av eventuella händelser och därmed inte möjliga att beräkna.
Exempel på sådana händelser kan vara lokala sättningar, skadar på grund av
olycka på väg, utveckling av vägområdet som utbyggnad eller ombyggnad av
övergångsställen, busshållplatser etcetera.
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Trafikverket är återigen kontaktade angående förhandling av att minska antal
vägar och sträckningar att överta dock ger de oss ingen sådan möjlighet alls
utan står fast vid deras förslag till avtal i enlighet med tidigare motivering
ovan.
Om vägen överförs till kommunen påverkas inte trafiken mellan Munkeland
och Munkedals centrum alls. Trafiken påverkas endast om kommunen senare
väljer att genomföra den antagna detaljplanen Foss 10:1 – Tegelverkstomten.
Om den antagna detaljplanen ska genomföras enligt nuvarande beslut ska
Strömstadsvägen grävas bort på en sträcka om ca 160 m för att frigöra plats
för fem bildade fastigheter ämnade för bostadsbebyggelse. Efter detaljplanens
genomförande påverkas trafiken mellan Munkeland och Munkedal centrum
genom att endast Uddevallavägen är möjlig att välja och den sträckan blir då
230 m längre än nuvarande sträcka via Strömstadsvägen. Boende i det
befintliga bostadsområdet på Ramsås påverkas inte alls av denna åtgärd vid
resa in till Munkedal centrum men får en längre stäcka via bil till Munkeland
som då blir 795 m längre. Situationen kommer förbli oförändrad för gång- och
cykeltrafikanter i alla riktningar men dock förändras för kollektivtrafiken då
Strömstadsvägen idag trafikeras av busslinjer. Även befintliga busshållplatsen
Uddarne behöver i så fall flyttas. Om de nya hållplatserna förläggs på
Strömstadsvägen i liknande utförande uppgår en sådan investering till ca 1
mkr vilket förutsätter att busslinjen i framtiden trafikerar Uddevallavägen,
Strömstadsvägen, Uddarne Industriväg samt Smedbergsvägen. Samtliga
dessa delar och konsekvenser är en del i den antagna detaljplan och dess
genomförande.
Om Strömstadsvägen inte övertas av kommunen så kommer detaljplanen för
Foss 10:1 – Tegelverkstomten inte kunna genomföras och behöver därmed
göras om där hänsyn tas till att Strömstadsvägen ska vara kvar i sin helhet.
Fyra obebyggda fastigheter behöver utgå och en obebyggd fastighet behöver
minskas ned i storlek samt två bebyggda fastigheter behöver troligen minska i
storlek. Utöver detta behöver Tegelverkets nuvarande anslutningsväg få ett
godkännande av Trafikverket. Dessa är de nu kända konsekvenserna som
måste tas hänsyn till.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-01-17 § 15
Tjänsteskrivelse daterad 20211229
Beslut kommunfullmäktige 20211129
Beslut kommunstyrelsen daterat 20210614
Tjänsteskrivelse daterad 20210531
Avtalsförslag
Kartbilaga
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget till avtal mellan Munkedals
kommun och Trafikverket angående övertagande av väghållarskap.

Yrkande
Hans-Joachim Isenheim (MP), Ove Göransson (V), Mathias Johansson (SD),
Rolf Jacobson (KD):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget till avtal mellan Munkedals
kommun och Trafikverket angående övertagande av väghållarskap.

Expedieras
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för kännedom

Sida 38 av 54

§ 23

Dnr 2021-000057

Svar på återremiss av initiativärende från
Socialdemokraterna och Centerpartiet om att
göra en direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen
till Munkbo
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att återremittera ärendet enligt
nedan: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att ta kontakt med Munkbo för och få en kostnads- och
konsekvensanalys av investeringen innan direktanvisning görs av
kommunfullmäktige.
Munkbo AB har anlitat extern konsult för genomförandet av en kostnads- och
konsekvensanalys som bolagets styrelse har tagit 2021-12-17 ställning till och
beslutat enligt nedan:
Munkbo överlämnar Investeringsanalysen till kommunstyrelsen.
Om det blir aktuellt för Munkbo att uppföra byggnader på byggrätt 1 enligt
detaljplanens intensioner förutsätter Munkbo att Kommunfullmäktige beslutar
- Att bevilja Munkbo borgen för bedömd investeringskostnad på ca 150 mnkr.
Kommunal borgen kommer dessutom att erfordras för ROT-renovering av 101
lägenheter samt lokaler på Brudås.
- Att bevilja hyresförlustgaranti för outhyrda lägenheter i nybyggnationen på
Vadholmen, samt
- Att borgensavgiften sänks från 0,25% till 0,10%

Samtliga tre beslutspunkter från styrelsen utgår ifrån en framtida byggnation
på område 1 på Vadholmen. Då ärendet och återremissen från
kommunfullmäktige gäller en eventuell direktanvisning på område 1, vilket är
att jämföra med en markanvisning utan konkurrens på marknaden, så
noteras dessa punkter för framtida hantering i samband med ett övertagande
av bolaget Vadholmen Foss 2:82 AB med syfte att starta exploateringen och
byggnation.
En ansökan om utökad borgensram för ett eventuellt genomförande av
projektet är en naturlig följd en sådan satsning. Dock känns det främmande
med en eventuell hyresförlustgaranti i samband med en satsning och
utveckling av område 1 på Vadholmen. Bolaget ska agera affärsmässigt och
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det innebär att det ska finnas en lönsamhet i de projekt som bolaget
genomför i likhet med andra exploatörer som verkar på samma marknad. En
kommunal förlustgaranti kan betraktas som ett snedvridande av
konkurrensen och kan även påverka affärsmässigheten i styrelsens
beslutsfattande.
Styrelsen föreslår i sitt beslut att borgensavgiften sänks till 0,1%.
Borgensavgiften är till för att bolaget ska ha marknadsmässiga villkor i
finansieringen av sina projekt. Det är kopplat till lagens krav på att bolaget
verksamhet ska bedrivas affärsmässigt. Kommunen ska således ta ut
marknadsmässiga borgensavgifter enligt lag. Kommunfullmäktige beslutar om
nivån på borgensavgift i juni varje år och i framtagandet av förslaget till
borgensavgift görs en marknadsmässig prövning av nivån.
Sammantaget så är ägardirektivet tydligt i vad ägaren förväntar sig av
bolaget i detta sammanhang men beslutet i Munkbos styrelse är också en
viktig signal att bära med sig och beakta, men dock frågeställningar för
enskilda politiska beslut för framtiden i samband med ett genomförande av
byggnation.
Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra de kommunala
bolagen Vadholmen Foss 2:82 AB och Munkbo AB att under andra kvartalet
2022 teckna ett markanvisningsavtal för att ge Munkbo exklusivitet att, under
1 års tid, projektutveckla område 1 på Vadholmen i enlighet med gällande
ägardirektiv och framtaget underlag för Markanvisning, med syftet att utöka
sitt bostadsbestånd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-01
PM Ärendehistorik
Protokoll från Munkedals Bostäder AB Styrelsemöte 2021-12-17
Investeringsanalys avseende hyres- och bostadsrätter inom Munkedal Foss
2:81
Beslut KF 2021-05-31 §55

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra Vadholmen Foss 2:82 AB och Munkbo
AB att ingå markanvisningsavtal för område 1 på Vadholmen med syftet att
ge Munkbo AB exklusivitet att under avtalsperioden projektutveckla området i
enlighet med och stöd av samhällsbyggnadsnämndens antagna underlag för
Markanvisning.

Yrkande
Liza Kettil (S), Karl-Anders Andersson (C), Rolf Jacobsson (KD), Ove
Göransson (V), Göran Nyberg (-):
Bifall till kommunstyrelsens förslag
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Mathias Johansson (SD), Karin Blomstrand (L), Martin Svenberg Rödin (M):
Avslag på kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra Vadholmen Foss 2:82 AB och Munkbo
AB att ingå markanvisningsavtal för område 1 på Vadholmen med syftet att
ge Munkbo AB exklusivitet att under avtalsperioden projektutveckla området i
enlighet med och stöd av samhällsbyggnadsnämndens antagna underlag för
Markanvisning.

Reservation
Reservation från M-gruppen: Linda Wighed, Jan Hognert, Camilla Espenkrona,
Martin Svenberg Rödin, Ulla Gustafsson och Jonny Ernflykt.
Reservation från SD-gruppen: Runa Pasanen, Heikki Klaavuniemi, Jan
Petersson, Peter Andersson, Tony Hansson, Mathias Johansson, Linn
Hermansson och Bo Ericsson.
Reservation från Karin Blomstrand (L).

Expedieras
Styrelsen för Munkbo AB, för vidare hantering
Vadholmen Foss 2:81, för vidare hantering
Motionärer, för kännedom
Kommundirektören, för kännedom
Slutarkiv
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§ 24

Dnr 2021-000237

Överföringsledning Tungenäset
Sammanfattning av ärendet
Munkedals vatten AB har inkommit med en begäran om utökning av sin
investeringsplan för projektet som gäller överföringsledningen Tungenäset.
Överföringsledningen Faleby – Gårvik byggs för att försörja Bergsvik och
Gårvik med kommunalt VA. Byggnation av en överföringsledning antogs av
Kommunfullmäktige 2016-06-08 §39.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-01-17 § 16
Tjänsteskrivelse2022-01-04
Protokoll nr 6, 2021-12-07 Styrelsemöte Munkedal Vatten AB
Bilaga 3 - Västvattens tjänsteskrivelse - Överföringsledning Tungenäset.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för projektet
Överföringsledning Tungenäset till 46,1 miljoner kr.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten 2022 med 9,6
miljoner kr för projektet överföringsledning Tungenäset.

Yrkande
Jan Peterson (SD) Återremissyrkande:
Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att
färdigställa överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad
det skulle kosta att ha en lokal lösning för avlopp i Gårvik.
Hans-Joachim Isenheim (SD), Ove Göransson (V), Göran Nyberg (-), Rolf
Jacobsson (KD):
Bifall till Jan Peterssons (SD) återremissyrkande
Jan Hognert (M), Liza Kettil (S):
Bifall till kommunstyrelsens förslag
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till kommunstyrelsen och finner att ärendet ska återremitteras.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja-röst: avgöra ärendet idag
Nej-röst: återremittera
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens
med minoritetsåterremiss.
Ordförande ställer proposition på Jan Petersons (SD) återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jan Petersons (SD)
återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Ja-röst: 17
Nej-röst:15
Avstod:0
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens
med minoritetsåterremiss.
Omröstningslistan bifogas till paragrafen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
med en minoritetsåterremiss med följande återremissyrkande:
Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att
färdigställa överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad
det skulle kosta att ha en lokal lösning för avlopp i Gårvik.

Expedieras
Kommunstyrelsen, för hantering av återremiss.
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Omröstningslista § 24
Ja
Runa Pasanen (SD)

Nej
X

Jan Peterson (SD)

X

Peter Andersson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Linn Hermansson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Linda Wighed (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Camilla Espenkrona (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (-)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Håkan Bergqvist (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Jenny Jansson (S)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Helena Hansson (C)

X

Fredrik Olsson (KD)

X

Rolf Jacobsson (KD)

X

Malin Svedjenäs (V)

X

Ove Göransson (V)

X

Hans-Joachim Isenheim (MP)

X

Heikki Klaavuniemi (SD)
ordförande

X

Avstår

§ 25

Dnr 2021-000292

Samhällsbyggnadsnämndens äskande hos
Kommunfullmäktige om utökad ram - Anpassning
av lokal för mödravården - Foss 7:13 (skatten)
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen och Mödravården har sedan en tid visat intresse för
lokal på Skatten, Bruksvägen 4 där även Barnavårdscentralen, öppna
förskolan samt resursteamet är samlat. I lokalen som är aktuell har Barn- och
utbildningsförvaltningen bedrivit Träningsskola. I augusti 2021 lämnade barnoch utbildningsförvaltningen denna lokal. Anpassning av lokalerna krävs för
mödravården att få ändamålsenliga lokaler. Anpassningen beräknas till 2 mkr.
Förslag på genomförandeavtal är upprättat och alla nedlagda kostnader i
anpassningen kommer att belasta hyresgästen, Västra Götalandsregionen
som tillägg till hyreskontraktet.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-01-17 § 17
Beslut SBN 2021-12-20 § 137 Samhällsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse 2021-11-11

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Samhällsbyggnadsnämndens äskande om
utökat investeringsanslag med 2 miljoner kronor 2022.
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens äskande om
utökat investeringsanslag med 2 miljoner kronor 2022 för anpassning av lokal
för mödravården i fastigheten Foss 7:13, Skatten.

Yrkande
Karl-Anders Andersson (C):
Bifall till förvaltningens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Samhällsbyggnadsnämndens äskande om
utökat investeringsanslag med 2 miljoner kronor 2022.
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Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens äskande om
utökat investeringsanslag med 2 miljoner kronor 2022 för anpassning av lokal
för mödravården i fastigheten Foss 7:13, Skatten.

Expedieras
Fastighetschef för kännedom
Samhällsbyggnadschef för vidare hantering
Ekonomichef för vidare hantering
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§ 26

Dnr 2021-000273

Omsorgsresor till daglig verksamhet
Sammanfattning av ärendet
En del av de personer som deltar i daglig verksamhet anordnad av AME
(Arbetsmarknadsenheten), reser idag med så kallade omsorgsresor som har
en egenavgift motsvarande 30 kr/enkel resa. Denna avgift har inte höjts
under de senaste tio åren.
Omsorgsresor är egentligen en form av färdtjänst med fasta inlagda resor och
en extra subventionerad egenavgift, men utan ett regelrätt biståndsbeslut för
den enskilde. De flesta kommuner i Fyrbodal har numera valt att avskaffa den
subventionerade avgiften på omsorgsresorna och hänvisar fortsättningsvis till
vanlig kommunal färdtjänst.
Egenavgiften för färdtjänst är i dagsläget 78 kr/enkelresa inom kommunen.
Personer mellan 18 och 65 år som har fördyrade levnadskostnader på grund
av sitt funktionshinder, har möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning
från Försäkringskassan. I dagsläget har 11 personer i kommunen tillstånd för
omsorgsresor med subventionerad egenavgift. Av dessa har de flesta redan
tillgång till färdtjänst. De som inte har färdtjänst i nuläget kan ansöka om
detta.
Beslut om färdtjänst, till skillnad från intyg om omsorgsresor, innebär en
rättssäker handläggning med beslut som också kan överklagas genom
förvaltningsbesvär. Omsorgsresorna till och från daglig verksamhet via
Arbetsmarknadsenheten (AME) ska inte sammanblandas med
dagverksamhetsresor för äldre/demens. De äldres dagverksamhetsresor
beviljas enligt Socialtjänstlagen av biståndshandläggare och berörs inte av
detta beslut.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-01-17 § 18
Beslut VFN 2021-11-18 § 92 - Omsorgsresor till daglig verksamhet
VFN 2021-11-18 § 92 Reservation Hans-Joachim Isenheim (MP) omsorgsresor
Tjänsteskrivelse 2021-11-03

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den subventionerade egenavgiften på
Omsorgsresor à 30 kr/enkel resa till och från Daglig verksamhet upphör.
Egenavgiften för Omsorgsresor kommer att likställas med egenavgiften för
Kommunal Färdtjänst. Den som vill ansöka om Omsorgsresor, hänvisas
fortsättningsvis till att ansöka om Färdtjänst/Omsorgsresa utifrån Lag om
Färdtjänst.
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Yrkande
Regina Johansson (S), Återremissyrkande:
1. Göra en fördjupad analys och konsekvensbeskrivning gällande vilken
faktisk ekonomisk skillnad som kan uppstå för individerna om den
subventionerade egenavgiften för omsorgsresor tas bort.
2. Klargöra om det kan uppstå ett glapp mellan ersättningar i en eventuell
övergång från subventionerad egenavgift för omsorgsresor, och om ja, ta
fram förslag på övergångsbestämmelse för att minimera ekonomisk negativ
konsekvens för individerna.
3. Ta fram alternativa tillvägagångssätt för att säkerställa rättssäkerhet och
likabehandling i besluten men utan att den subventionerade egenavgiften för
omsorgsresor upphör.
Ove Göransson (V), Hans-Joachim Isenheim (MP)
Bifall till Regina Johanssons (S) återemissyrkande.
Ulla Gustafsson (M), Linn Hermansson (SD):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till välfärdsnämnden och finner att ärendet ska återremitteras
till välfärdsnämnden.
Ordförande ställer proposition på Regina Johansson (S) återremissyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Regina Johansson (S)
återremissyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige att återremittera ärendet till välfärdsnämnden med
följande återremissyrkande;
1. Göra en fördjupad analys och konsekvensbeskrivning gällande vilken
faktisk ekonomisk skillnad som kan uppstå för individerna om den
subventionerade egenavgiften för omsorgsresor tas bort.
2. Klargöra om det kan uppstå ett glapp mellan ersättningar i en eventuell
övergång från subventionerad egenavgift för omsorgsresor, och om ja, ta
fram förslag på övergångsbestämmelse för att minimera ekonomisk negativ
konsekvens för individerna.
3. Ta fram alternativa tillvägagångssätt för att säkerställa rättssäkerhet och
likabehandling i besluten men utan att den subventionerade egenavgiften för
omsorgsresor upphör.

Expedieras
Välfärdsnämnden, för hantering av återremiss.
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§ 27

Dnr 2022-000031

Kommunalt partistöd 2022 - 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 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.
Moderaterna inkom 2022-01-10 med redovisning för kommunalt partistöd för
2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är undertecknad av
en särskilt utsedd granskare.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-02-14 § 31
Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte granskningsrapport Moderaterna i Munkedal

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals redovisning
för kommunalt partistöd 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Moderaterna i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 7 x 12 075 kr (84 525 kr)
Totalt: 96 600 kr.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Moderaterna i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 7 x 12 075 kr (84 525 kr)
Totalt: 96 600 kr.

Expedieras
Moderaterna i Munkedal för kännedom
Kommunsekreterare för vidare hantering
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§ 28

Dnr 2022-000041

Kommunalt partistöd 2022 - Miljöpartiet de
Gröna, MP
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.
Miljöpartiet i Munkedal inkom 2022-01-17 med redovisning för kommunalt
partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-02-14 § 32
Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 2021 Miljöpartiet de Gröna, MP

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedal redovisning
för kommunalt partistöd 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Miljöpartiet
i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 1 x 12 075 kr
Totalt: 24 150 kr.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedal redovisning
för kommunalt partistöd 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Miljöpartiet
i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 1 x 12 075 kr
Totalt: 24 150 kr.

Expedieras
Miljöpartiet i Munkedal
Kommunsekreterare för vidare hantering

Sida 51 av 54

§ 29

Dnr 2022-000042

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 enligt valberedningens förslag, att
efter Leif Karlsson (S) lämna förslag på Åsa Karlsson (S) som nämndeman i
tingsrätten, samt att efter Christoffer Wallin (SD) lämna förslag på Runa
Pasanen (SD) som nämndeman i tingsrätten. Tingsrätten godkände inte
besluten då formuleringen borde ha varit att välja XX som nämndeman och
inte lämna förslag på XX. Därför behöver valen göras om med rätt
beslutsformulering.
Frida Ernflykt (M) inkom 2021-11-29 med avsägelse gällande sitt uppdrag
som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
Said Lundin (S) inkom 2022-01-24 med avsägelse gällande sitt uppdrag som
ledamot i Rambos AB, styrelse och som vice ordförande i Munkbos styrelse.
Johans Magnusson (L) inkom 2022-01-20 med avsägelse gällande sina
uppdrag som ledamot i Fosserska vägfondens styrelse, ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.
Göran Nyberg (-) inkom 2022-01-31 med avsägelse gällande sitt uppdrag
som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen som gäller från och med 202203-01
Fullmäktige har att förrätta val gällande ovan nämnda uppdrag.

Beslutsunderlag
Beslut KFv 2022-02-10 § 1 Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2022
Val till kommunala förtroendeuppdrag - 2022-02-10
Avsägelse från Frida Ernflykt, Moderaterna som ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden.
Avsägelse från Said Lundin, Socialdemokratarena som vice ordförande i
Munkbo och ledamot i Rambo.
Avsägelse från Johan Magnusson, Liberalerna som ledamot i Fosserska
vägfonden, styrelse, ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i Kultur och
fritidsnämnden.
Avsägelse från Göran Nyberg som ledamot i kommunstyrelsen och samtliga
kommunala förtroendeuppdrag fr o m 2022-03-01.
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Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) välja Åsa Karlsson (S)
som nämndeman i tingsrätten.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Runa
Pasanen (SD) som nämndeman i tingsrätten.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Frida Ernflykt (M) välja Anders
Siljeholm (M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Said Lundin (S) välja Rolf Berg (S) som
ledamot i Rambos AB:s styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Said Lundin (S) välja Per-Arne Brink (S)
som ledamot och vice ordförande i Munkbo AB styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Per-Arne Brink (S) välja Mikael Carlson
(S) som ersättare i Munkbo AB styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Johan Magnusson (L) välja Karin
Blomstrand (L) som ledamot i Fosserska vägfondens styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Johan Magnusson (L) välja Annika
Martinsson (L) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Johan Magnusson (L) begära ny
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Göran Nyberg (-) välja Thomas
Högberg (L) som ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen från
och med 2022-03-01.

Yrkande
Mathias Johansson (SD), vice ordförande i kommunfullmäktigesvalvedning:
Bifall till kommunfullmäktigesvalberednings förslag med ändring från
kommunfullmäktigesvalberedningen att Kommunfullmäktige väljer Karin
Blomstrand (L) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället för Annika
Martinsson (L) då hon tagit tillbaka sin kandidatur.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunfullmäktigesvalberedning förslag
med Mathias Johanssons (SD) redovisade ändring för samtliga val utom till
posten som förste vice ordförande i kommunstyrelsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktigesvalberedning förslag
med Mathias Johanssons (SD) redovisade ändring förutom till posten som
förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på Tomas Högberg och som förste vice
ordförande i kommunstyrelsen finner att kommunfullmäktige beslutar att
välja Thomas Högberg (L) som ledamot och 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen från och med 2022-03-01.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter Leif Karlsson (S) välja Åsa Karlsson (S)
som nämndeman i tingsrätten.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Wallin (SD) välja Runa
Pasanen (SD) som nämndeman i tingsrätten.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Frida Ernflykt (M) välja Anders
Siljeholm (M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Said Lundin (S) välja Rolf Berg (S) som
ledamot i Rambos AB:s styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Said Lundin (S) välja Per-Arne Brink (S)
som ledamot och vice ordförande i Munkbo AB styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Per-Arne Brink (S) välja Mikael Carlson
(S) som ersättare i Munkbo AB styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Johan Magnusson (L) välja Karin
Blomstrand (L) som ledamot i Fosserska vägfondens styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Johan Magnusson (L) välja Karin
Blomstrand (L) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Johan Magnusson (L) begära ny
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ersättare i Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Göran Nyberg (-) välja Thomas
Högberg (L) som ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen från
och med 2022-03-01.

Expedieras
Berörd förtroendevald för kännedom
Förtroendemannaregistret för registrering
Sekreterare för berörda nämnder för kännedom
Löneenheten för kännedom
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Digitala Signaturer

