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Tid: Torsdag 25 februari 2016 kl. 17.00 

 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 

 

Justering (förslag) 29 februari kl. 08.00 

 

Ordförande: 

 

Christer Nilsson (C) 

 

Sekreterare: 

 

Aya Norvell och Linda Ökvist 

 

 

Innan sammanträdet öppnades besökte Svarteborgs FK kommunfullmäktige för att informera om 

föreningens sociala engagemang. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

 

Beslutande  Åsa Karlsson (S)  Ann-Sofie Alm (M) 

 Håkan Bergqvist (S) ers. Rolf Berg (S)  Malin Corner (M) ers. Malin Östman (M) 

 Maria Sundell (S) Jan Hognert (M)  

 Said Lundin (S) Alf Sifversson (M) ers. Bo Ericsson (M) 

 Caritha Jacobsson (S)  Markus Frostborn (M) 

 Regina Johansson (S) ers. Anna Norrgran (S) Camilla Espenkrona (M) 

 Jenny Jansson (S) Heikki Klaavuniemi (SD)  

 Per-Arne Brink (S)  Matheus Enholm (SD)  

 Liza Kettil (S) Per Nilsen (SD) 

 Yvonne Martinsson (S) ers. Leif Högberg (S) Tony Hansson (SD) 

 Pia Hässlebräcke (S)  Lisbeth Nilsen (SD) 

 Christer Nilsson (C), ordförande Christoffer Wallin (SD) 

 Lars-Göran Sunesson (C) Tiina Hemberg (V) 

 Karl Anders Andersson (C) Ove Göransson (V) 

 Lars Hansson (C) ers. Helena Hansson (C) Nina Andersson (KD) 

 Barbro Gustavsson (C) ers. Birgitta Karlsson (C) Clarence Holgersson (KD) 

 Carina Thorstensson (C) Karin Blomstrand (L) 

 Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Ej tjänst-

görande 

ersättare 

 

Leif Svensson (C) och Inger Holgersson (KD) 

Paragrafer 

1- 

Övriga deltagare    Håkan Sundberg, kommunchef, Aya Norvell, sekreterare, Linda Ökvist, sekreterare   

Utses att justera Karl-Anders Andersson (C) och Karin Blomstrand (L) 
 

 

Justeringens 

plats och tid 
2016-02-29 kl. 08.00 

 

 

 

Sekreterare 

  

 
Aya Norvell                             

 

Ordförande 

 
 

Christer Nilsson (C)             

 

Justerande 

   

Karl-Anders Andersson (C) Karin Blomstrand (L) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ och sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-02-25 

Protokollet anslaget under tiden 2016-02-29 – 2016-03-21 

 

Förvaringsplats för protokollet 

 

Administrativa avdelningen, Forum Munkedal 

 

Underskrift 

 

 

 

Plats och tid  Kommunhuset Forum, torsdagen den 25 februari 2016  

  Kl. 18.00 – 18.10 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 1 Dnr 2015-385  

 

Former för kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-13 § 212 att tillsätta ett arbetsutskott under 

kommunstyrelsen under förutsättning att former och delegationsordning för 

arbetsutskottet tas på kommunstyrelsens sammanträde i december.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-16 om delegationsordning och former för 

arbetsutskottet. 

 

Kommunfullmäktige har nu att besluta om förändringarna i kommunstyrelsens 

reglemente. 

 

Beredning 

Kommunstyrelsen 2015-12-16 § 232 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse 2015-12-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.  

 

Yrkanden 

Tiina Hemberg (V): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tiina  

Hembergs (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.  

 

Reservation 

Tiina Hemberg (V) och Hans-Joachim Isenheim (MP). 

Expediering 

Kommunchef 

Administrativa chefen 

Författningssamlingen 

Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 2 Dnr 2016-4 

 

Bolagsordning och ombudsinstruktioner Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 

 

Förvaltningen har slutfört förvärvet av Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB från 

Munkedals Snickeri AB. För detta nya kommunala fastighetsbolag har en ny 

”kommunal” bolagsordning tagits fram. Denna kan efter godkännande i 

Kommunfullmäktige överlämnas och antas av en extra bolagsstämma i mars 2016. 

 

För denna extra bolagsstämma har förslag till ombudsinstruktioner tagits fram. 

Avsikten är att valt ombud ska agera i enlighet med dessa på den extra 

bolagsstämman.  

Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-02-02 § 13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 11 

Sektorchefens Samhällsbyggnad och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2016-01-04 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

 Kommunfullmäktige godkänner ombudsinstruktionen för kommunens ombud vid 

extra bolagsstämma för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

Protokollsanteckning 

Ordföranden upplyser kommunfullmäktige om att en redaktionell rättelse kommer 

att göras i § 17 i bolagsordningen. Förvaltningen har i dialog med bolagsverket 

erfarit att ledamot och ersättare ej kan teckna bolagets firma i förening. 

Paragrafens sista mening ändras enligt nedan: 

Bolagets firma tecknas av ledamot och ersättare var för sig. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med redaktionell 

ändring enlig protokollsanteckning ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar 

i enlighet med förslaget. 

 

Beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

 Kommunfullmäktige godkänner ombudsinstruktionen för kommunens ombud vid 

extra bolagsstämma för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

Expedieras 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 

Författningssamlingen 

Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 3 Dnr 2015-426 

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns Taxa för myndighetsutövning 

2016 

 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän begär att 

kommunfullmäktige beslutar om ny taxa för myndighetsutövning enligt ”Lagen om 

skydd mot olyckor (LSO)”, ”Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)” samt 

för tillståndsprövning enligt LBE. 

 

Taxan har samordnats och är nu enligt förslaget den samma i de tre 

medlemskommunerna. För Munkedals del höjdes avgiften under 2015 med knappt 

2 %, från 894 kr till 910 kr per timme. För 2016 föreslår Räddningstjänstförbundet 

en höjning med 3,1 %, till 920 kr per timme.  

Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-02-02 § 16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 12 

Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-01-07 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer räddningstjänstens taxa avseende tillsyn och 

tillståndsprövning enligt LSO och LBE. 

 

 Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för tillsyn och tillståndsprövning enligt 

LSO och LBE till 920 kr från och med 2016-04-01. 

 

Beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer räddningstjänstens taxa avseende tillsyn och 

tillståndsprövning enligt LSO och LBE. 

 

 Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för tillsyn och tillståndsprövning enligt 

LSO och LBE till 920 kr från och med 2016-04-01. 

 

Expedieras 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Författningssamlingen 

Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 4 Dnr 2015-396 

 

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 

 

Kommunalförbundet Fyrbodal har inkommit med delårsrapport för januari till juni 

månad (ankom kommunen 2015-11-26). Prognosen för året pekar på ett 

underskott motsvarande -0,7 mnkr.  

 

Detta beror på att en tjänst som näringslivssamordnare nu är tillsatt efter att 

tjänsten varit vakant under en period samt att ränteintäkterna varit 

överbudgeterade. Förbundsdirektören beskriver i rapporten att förbundet ser oro 

för ekonomin. Att det finns anledning att öka basfinansiering för att kunna 

upprätthålla befintlig verksamhet.  

 

Kommunerna godkände ökning av medlemsavgiften inför budget 2016.  

 

Underskottet innebär att balanserat resultat inte kommer att uppnås vid årets slut.  

 

Någon plan för hur förbundet tänker återställa det egna kapitalet är inte 

upprättad/medskickad i rapporten. Inte heller finns någon förklaring till varför en 

återbesatt tjänst generar underskott.  

 

Kommunalförbundet bör omgående inkomma med plan hur det egna kapitalet ska 

återställas. 

Beredning 

Kommunstyrelsen 2015-12-16 § 243 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-11-29 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och uppmanar kommunalförbundet att 

upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 

 

Beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och uppmanar kommunalförbundet att 

upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 

 

Expedieras 

Fyrbodals kommunalförbund 

Ekonomichefen 

Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 5 Dnr 2016-4 

 

Val av revisorer till Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 

 

Förvaltningen har slutfört förvärvet av Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB från 

Munkedals Snickeri AB. Kommunfullmäktige har att välja en ordinarie 

förtroendevald revisor samt en ersättare för denne. Uppdragen löper 

mandatperioden ut. 

Beredning 

Kommunfullmäktiges valberedning 2016-02-03 § 1 

 

Valberedningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) till ordinarie revisor i 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB och Jan Hellsten (M) till ersättare för denne. 

 

Yrkanden 

Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag. 

Beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) till ordinarie revisor i 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB och Jan Hellsten (M) till ersättare för denne. 

 

Expedieras 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 

Respektive vald 

Förtroendemannaregistret 

Kommunens webbplats 

Akten  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 6 Dnr 2014-521 

 

Val till kommunala förtroendeuppdrag - Fyllnadsval 

 

Lisbeth Nilsen (SD) har inkommit med en avsägelse från sina politiska uppdrag i 

Munkedals kommun. Kommunfullmäktige har att efter henne välja ersättare i 

Hanssons Mattias m.fl. donationsfonder styrelse. 

 

Per Nilsen (SD) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag i 

kommunstyrelsen och uppdrag därunder. Kommunfullmäktige har att efter honom 

välja ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Christoffer Wallin (SD) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 

ersättare i Munkedal vatten AB styrelse. 

 

Tony Hansson (SD) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 

Munkedal vatten AB styrelse. 

 

Clarence Holgersson (KD) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som 

ledamot i byggnadsnämnden. 

 

Lisbeth Christophersen (S) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som 

ledamot i beredningen för samhällsdialog. 

Beredning 

Kommunfullmäktiges valberedning 2016-02-03 § 2 

 

Valberedningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Lisbeth Nilsen (SD) från sina politiska 

uppdrag i Munkedals kommun. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne begära ny sammanräkning från 

Länsstyrelsen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Christoffer Wallin (SD) till 

ersättare i Hanssons Mattias m.fl. donationsfonder styrelse. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Per Nilsen (SD) från sitt uppdrag i 

kommunstyrelsen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Terje Skaarnes (SD) till 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Christoffer Wallin (SD) och Tony  

Hansson (SD) från sina uppdrag i Munkedals vatten. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter dem välja Christoffer Wallin (SD) till 

ledamot och ny ersättare i styrelsen Munkedal Vatten AB. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Clarence Holgersson (KD) från sitt 

uppdrag i byggnadsnämnden. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Malin Östman (M) ledamot i 

byggnadsnämnden. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Lisbeth Christophersen (S) från sitt 

uppdrag i beredningen för Samhällsdialog. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Yvonne Martinsson (S) till 

ledamot i beredningen för samhällsdialog. 

 

Yrkanden 

Per-Arne Brink (S): Att valet gällande Munkedals vatten AB redigeras i enlighet med 

Per Nilsens (SD) antagna yrkande i kommunfullmäktiges valberedning: 

Kommunfullmäktige beslutar att efter dem välja Christoffer Wallin (SD) till ledamot 

och Tony Hansson (SD) till ersättare i styrelsen Munkedal Vatten AB. 

I övrigt bifall till valberedningens förslag. 

Ann-Sofie Alm (M): Kommunfullmäktige beslutar att efter Clarence Holgersson (KD) 

välja Ulla Gustafsson (M) till ledamot i byggnadsnämnden som då lämnar en 

ersättarplats i byggnadsnämnden.  

Kommunfullmäktige beslutar att efter Ulla Gustafsson (M) välja Olle Olsson (KD) till 

ersättare i byggnadsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och Ann-Sofie Alms (M) 

yrkande avseende fyllnadsval till byggnadsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ann-Sofie Alms (M) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag gällande övriga 

beslutsatser, med Per-Arne Brinks (S) redaktionella yrkande, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Lisbeth Nilsen (SD) från sina politiska 

uppdrag i Munkedals kommun. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne begära ny sammanräkning från 

Länsstyrelsen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Christoffer Wallin (SD) till 

ersättare i Hanssons Mattias m.fl. donationsfonder styrelse. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Per Nilsen (SD) från sitt uppdrag i 

kommunstyrelsen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Terje Skaarnes (SD) till 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Christoffer Wallin (SD) och Tony  

Hansson (SD) från sina uppdrag i Munkedals vatten. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter dem välja Christoffer Wallin (SD) till 

ledamot och Tony Hansson (SD) till ersättare i styrelsen Munkedal Vatten AB. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Clarence Holgersson (KD) från sitt 

uppdrag i byggnadsnämnden. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Clarence Holgersson (KD) välja Ulla 

Gustafsson (M) till ledamot i byggnadsnämnden som då lämnar en ersättarplats i 

byggnadsnämnden.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Ulla Gustafsson (M) välja Olle Olsson (KD) 

till ersättare i byggnadsnämnden. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Lisbeth Christophersen (S) från sitt 

uppdrag i beredningen för Samhällsdialog. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Yvonne Martinsson (S) till 

ledamot i beredningen för samhällsdialog. 

 

Expedieras 

Respektive vald 

Förtroendemannaregistret 

Kommunens webbplats 

Akten 
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