
 

 

 
 
 
 
 

REGISTER 
Sida 

1(1) 
  

  

 

Ärende §

1.  Revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
Dnr: KS 2010-37 

40 

2.  Verksamhetsområde för VA i Foss-Västergård 
Dnr: KS 2016-128 

41 

3.  Verksamhetsområde för VA i Hällevadsholm 
Dnr: KS 2016-129 

42 

4.  Svar på motion från Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) om att 
minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige och –styrelse. 
Dnr: KS 2015-323 

43 

5.  Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om hanteringen av trådlösa 
nätverk i kommunen 
Dnr: KS 2014-181 

44 

6.  Val till kommunala förtroendeuppdrag 
Dnr: KS 2014-521 

45 

7.  Entledigande för uppdrag i styrelsen för Mattias Hanssons m.fl. donationer samt 
uppdrag som revisorer för densamma 
Dnr: KS 2014-521 

46 

8.  Delårsbokslut april 2016 – Munkedals kommun 
Dnr: KS 2016-192 

47 

9.  Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst 
Dnr: KS 2015-416 

48 

10.  Årsredovisning 2015 Fyrbodals kommunalförbund 
Dnr: KS 2015-396 

49 

11.  Årsredovisning 2015 Riksbyggens kooperativa hyresgästföreningen Dingle och 
Sörbygården. (omedelbar justering)  
Dnr: KS 2016-173 

50 

12.  Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark 
Dnr: KS 2016-22 

51 

Tid: Torsdag 30 juni 2016 kl. 15.00 
 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 
 

Justering: Onsdagen den 6 juli kl. 08.00 

Justeringspersoner: Said Lundin (S) och Ove Göransson (V) 

Ordförande: Christer Nilsson (C) 

Sekreterare: Linda Ökvist 
 
 

 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 



 
 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 
  

  
 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ärende §

13.  Borgensavgift 2017 
Dnr: KS 2017-203 

52 

14.  Skattesats för 2017 
Dnr: KS 2016-114 

53 

15.  Mål och resursplan 2016-2019, Budget 2017 
Dnr: KS 2016-114 

54 

16.  Detaljplan för Västra Gårvik, del av Lökeberg, Tungenäset 
Dnr: KS 2013-389 

55 

17.  Detaljplan för Östra Gårvik, del av Ödsbyfastigheterna, Tungenäset 
Dnr: KS 2013-388 

56 

18.  Redovisning av medborgarförslag som är under beredning 57 

19.  Redovisning av motioner som är under beredning 58 

 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

1(39) 

Sammanträdesdatum 
2016-06-30 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Plats och tid Kommunhuset Forum, torsdagen den 30 juni 2016 
Kl. 15.00 – 21.10 

 
Beslutande Åsa Karlsson (S) jäv § 49 Ann-Sofie Alm (M) jäv § 49 
 Yvonne Martinsson (S) ersätter  

Åsa Karlsson (S) § 49 
Malin Östman (M) 
Jan Hognert (M) 

 Rolf Berg (S)  Bo Ericsson (M) 
 Maria Sundell (S) Alf Sifversson (M) ersätter Markus Frostborn (M) 
 Said Lundin (S)  

Caritha Jacobsson (S) jäv § 40 
Christer Börjesson (M) ersätter Camilla Espenkrona (M) 
Heikki Klaavuniemi (SD) 

 Yvonne Martinsson (S) ersätter  
Caritha Jacobsson (S) § 40 

Matheus Enholm (SD) 
Per Nilsen (SD) 

 Inger Orsbeck (S) ersätter Anna Norrgran (S) Tony Hansson (SD) 
 Jenny Jansson (S) Christoffer Wallin (SD) 
 Per-Arne Brink (S)  Tiina Hemberg (V) 
 Liza Kettil (S) Ove Göransson (V) 
 Regina Johansson (S) ersätter Leif Högberg (S) Inger Holgersson (KD) ersätter Nina Andersson (KD) 
 Pia Hässlebräcke (S) Clarence Holgersson (KD) 
 Christer Nilsson (C), ordförande jäv § 50 Karin Blomstrand (L) jäv § 50 
 Barbro Gustavsson (C) ersätter  

Christer Nilsson (C) § 50  
 Lars-Göran Sunesson (C)  
 Helena Hansson (C) jäv § 50  
 Karl Anders Andersson (C)  
 Birgitta Karlsson (C)  
 Carina Thorstensson (C)  
 Hans-Joachim Isenheim (MP) jäv § 48  
 Nina Isenheim (MP) ersätter  

Hans-Joachim Isenheim (MP) § 48 
 

   
Ej tjänst-
görande 
ersättare 

  
  
  

 
Övriga deltagare 

 
Håkan Sundberg, kommunchef 
Linda Ökvist, sekreterare 

  
Utses att justera Said Lundin (S) och Ove Göransson (V) 
  
Justeringens tid 
och plats 

2016-07-06, kl. 08.00, Kommunhuset Forum, Wikner 

 
Sekreterare 
 

   
Paragrafer 40-58 

 Linda Ökvist   

Ordförande 
 

   

 Christer Nilsson (C) jäv § 50  Caritha Jacobsson (S) § 50 

Justerande 
 

   

 Said Lundin (S)  Ove Göransson (V) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ och sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-06-30 
Protokollet anslaget under tiden 2016-07-06 – 2016-07-28 
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten, Forum Munkedal 
 
Underskrift 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 40   Dnr KS 2010-37 
 
Revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
Med anledning av förändring föranlett av att överförmyndaren lämnar sin tjänst i 
kommunens organisation är det lämpligt att se över arvodesreglementet i de 
delar som gäller överförmyndaren. 
 
För närvarande utgår dagarvode för uppdrag enligt 2 § Regler för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda. 
 
Efter jämförelse med grannkommunerna kan konstateras att flera använder sig 
av begränsat årsarvode till överförmyndaren. Ersättningsnivån varierar mellan 
1800 kr och 5500 kr/mån. En skälig ersättning föreslås ligga på 3000 kr/månad. 
 
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda föreslås revideras genom 
att överförmyndare skrivs in i bilagan till bestämmelserna under 8 §, Begränsat 
årsarvode. 
 
Ersättningsnivå beräknas i % på kommunalrådets arvode. 
 
Föreslagen förändring ryms inom befintlig budget för överförmyndarnämnden. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 112 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 118 
Kommunfullmäktiges arvodesberedning beslut 2016-05-27. 
Kommunsekreterarens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-23. 
Förslag till revidering – Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda. 
 
Jäv 
 
Caritha Jacobsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att införa begränsat årsarvode på 7 %, 

beräknat från kommunalrådets arvode, till överförmyndaren. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda. 

 
Yrkande 
 
Karin Blomstrand (L): Återremiss för att utreda vad överförmyndaren i 
Munkedals kommun ska ansvara för i relation till Samverkande överförmyndare i 
Uddevalla kommun. På detta sätt kan arvoderingen sättas i relation till 
arbetsuppgifterna. 
 
Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag  
Nej-röst: Återremiss 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 20 
Nej-röster: 14 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda vad 

överförmyndaren i Munkedals kommun ska ansvara för i relation till 
Samverkande överförmyndare i Uddevalla kommun. På detta sätt kan 
arvoderingen sättas i relation till arbetsuppgifterna. 

 
Expedieras till 
Administrativa chefen 
Kommunsekreteraren 
Akten 



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-30 
 
§ 40 – Revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S) Yvonne Martinsson (S) X   
Anna Norrgran (S) Inger Orsbeck (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Malin Östman (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M)  X  
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M) Christer Börjesson (M)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
    
Christoffer Wallin (SD)  X  
Tiina Hemberg (V) X   
Ove Göransson (V) X   
Nina Andersson (KD) Inger Holgersson (KD)  X  
Clarence Holgersson (KD)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

20 
 

14 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 41 Dnr KS 2016-128 
 
Verksamhetsområde för VA i Foss-Västergård 
 
Munkedal Vatten AB har byggt ut spillvatten och delvis lagt om befintliga 
vattenledningar inom del av Foss-Västergård. Området har tidigare inte legat 
inom va-verksamhetsområde. Fastställandet av föreslaget område innebär att 
fastighetsägarna blir avgiftsskyldiga för avgifter inom va-taxan. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-05-25 § 79 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26. 
Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Protokoll Munkedal Vatten AB 2016-03-21. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

för Foss-Västergård enligt bilaga. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

för Foss-Västergård enligt bilaga. 
 

Expedieras till 
Munkedals Vatten AB 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 42   Dnr KS 2016-129 
 
Verksamhetsområde för VA i Hällevadsholm 
 
Munkedal Vatten AB föreslår i ett styrelsebeslut 2016-03-21 § 7 att 
kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde i Hällevadsholm. Munkedal 
Vatten AB har byggt ut vatten och spillvatten till nya tomter inom del av 
Hällevadsholm. Området har tidigare inte legat inom va-verksamhetsområde. 
Fastställandet av föreslaget område innebär att fastighetsägarna blir 
avgiftsskyldiga för avgifter inom va-taxan. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-05-25 § 80 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26. 
Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Protokoll Munkedal Vatten AB 2016-03-21 inkl. bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

för Hällevadsholm enligt bilaga. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

för Hällevadsholm enligt bilaga. 
 
 
Expedieras till 
Munkedals Vatten AB 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 43 Dnr KS 2015-323 
 
Svar på motion från Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) 
om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige och –styrelse 
 
Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) inkom 2015-10-01 med 
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 31 och 
att minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 15 till 13 ledamöter. 
 
Som argument för minskat anta ledamöter i kommunfullmäktige och -styrelse 
framför motionärerna att många partier har svårt med medlemstillväxten, 
minskad administration samt att det var länge sedan antalet ledamöter 
förändrades i Munkedals kommun. Motionärerna menar också att det 
demokratiska uppdraget inte skulle påverkas i någon nämnvärd utsträckning. 
 
Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ledamöter 
kommunfullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till 
minst:  

- 21 i kommuner med 8000 röstberättigade invånare eller därunder 
- 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade 

invånare och i landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller 
därunder, 

- 41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade 
invånare, 

- 51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade 
invånare och i landsting med över 140 000 till och med 200 000 
röstberättigade invånare, 

- 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och 
- 71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare. 
- I Stockholms kommun och i landsting med över 300 000 röstberättigade 

invånare ska dock antalet ledamöter bestämmas till minst 101. 

 
Enligt kommunallagen (KL) 5kap 3§ ska ett kommunfullmäktigebeslut om ändrat 
antal ledamöter tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela 
landet. Ett sådant beslut ska fattas före utgången av februari månad det år ett 
sådant val förrättas. 
 
Generellt kan framföras att en minskning av antal ledamöter i politiska organ 
drabbar de små partierna mest vad gälle inflytande. Hur detta skulle slå i 
Munkedals kommun nästa val är inte möjligt att förutspå. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-04-14 § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 § 66 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Motion från Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) om att minska 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige och -styrelse  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen för behandling till 

beredningen för fullmäktiges arbetsformer. 
 
Yrkande 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Tiina Hemberg (V) och Clarence Holgersson (KD): Avslag till motionen 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tiina Hembergs 
(V) m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag  
Nej-röst: Avslag till motionen 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 30 
Nej-röster: 4 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen för behandling till 

beredningen för fullmäktiges arbetsformer. 
 
Reservation 
 
Tiina Hemberg (V) 
KD-gruppen. 
 
Expedieras till 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 
 
  



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-30 
 
§ 43 – Svar på motion från Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) 
om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige och –styrelse 
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Anna Norrgran (S) Inger Orsbeck (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M) X   
Malin Östman (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Bo Ericsson (M) X   
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M) X   
Camilla Espenkrona (M) Christer Börjesson (M) X   
Heikki Klaavuniemi (SD) X   
Matheus Enholm (SD) X   
Per Nilsen (SD) X   
Tony Hansson (SD) X   
    
Christoffer Wallin (SD) X   
Tiina Hemberg (V)  X  
Ove Göransson (V)  X  
Nina Andersson (KD) Inger Holgersson (KD)  X  
Clarence Holgersson (KD)  X  
Karin Blomstrand (L) X   
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

30 
 

4 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 44 Dnr KS 2014-181 
 
Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om hanteringen av 
trådlösa nätverk i kommunen 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP) inkom 2014-04-03 med motion om hantering av 
trådlösa nätverk i kommunen. Miljöpartiet föreslår genom Hans-Joachim 
Isenheim i motionen att: 

- förvaltningen inför en policy hur trådlösa nätverk och mobiltelefoni ska 
användas i kommunala verksamheter 

- trådlösa nätverk förbjuds på förskolor för barn under 4 år 
- skolledningen strikt reglerar användningen av mobiltelefoner på 

skolområdet 

I beredningen av motionen har sektorchefen för Barn och utbildning samt IT-
chefen SML kontaktats för samråd. Munkedals kommun följer de statliga 
riktlinjer och gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar. 
 
Strålskyddsmyndigheten har ett tydligt uppdrag att arbeta pådrivande och 
förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av 
strålning, nu och i framtiden. 
Med hänsyn till att Strålsäkerhetsmyndigheten inte anser att trådlösa nätverk är 
någon hälsorisk och att alla mobiltelefoner sålda inom EU klarar gränsvärdena 
rekommenderar förvaltningen avslag på motionens förslag om begränsning av 
trådlösa nätverk. Förvaltningen anser även att Strålskyddsmyndighetens 
rekommendationer räcker som vägledning i hur trådlösa nätverk och 
mobiltelefoni ska användas i kommunala verksamheter. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-04-14 § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 § 65 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om hantering av trådlösa nätverk i 
kommunen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Yrkande 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till motionen 
 
Tiina Hemberg (V) och Clarence Holgersson (KD): Biträder Hans-Joachim 
Isenheims (MP) yrkande. 
 
Åsa Karlsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans-Joachim 
Isenheims (MP) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag  
Nej-röst: Bifall till motionen 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 25 
Nej-röster: 8 
Avstår: 1 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
 
Reservation 
Hans-Joachim Isenheim (MP), V-gruppen och KD-gruppen. 
 
Expedieras till 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Akten  



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-30 
 
§ 44 – Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om hanteringen av 
trådlösa nätverk i kommunen 
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Anna Norrgran (S) Inger Orsbeck (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  
Ann-Sofie Alm (M) X   
Malin Östman (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Bo Ericsson (M) X   
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M) Christer Börjesson (M)   X 
Heikki Klaavuniemi (SD) X   
Matheus Enholm (SD) X   
Per Nilsen (SD) X   
Tony Hansson (SD) X   
    
Christoffer Wallin (SD)  X  
Tiina Hemberg (V)  X  
Ove Göransson (V)  X  
Nina Andersson (KD) Inger Holgersson (KD)  X  
Clarence Holgersson (KD)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

25 
 

8 
 

1 
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§ 45   Dnr: KS 2014-521 
 
Val till kommunala förtroende uppdrag - Fyllnadsval 
 
Christer Nilsson (C) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som ersättare 
i Munkedal vatten AB styrelse.  
 
Markus Frostborn (M) har inkommit med avsägelse från alla sina politiska 
uppdrag i Munkedals kommun. Kommunfullmäktige har efter honom att välja 1:e 
vice ordförande i IT-nämnden, vice ordförande i Munkedal Vatten AB styrelse, 
vice ordförande i Turessons J V fond styrelse, ersättare i Valnämnden samt 
ledamot i Västvatten AB styrelse. 
 
Martin Svenberg-Rödin (M) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag 
som ersättare i direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
Ulf Nilsson (C) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 
direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
Beredning 
 
Kommunfullmäktiges valberedning 2016-05-19 
 
Valberedningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Christer Nilsson (C) från sitt uppdrag  

som ersättare i Munkedal Vatten AB styrelse. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Leif Svensson (C) som 

ersättare i Munkedal Vatten AB styrelse. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Markus Frostborn (M) från sina 

politiska uppdrag i Munkedals kommun. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom begära ny sammanräkning från 

Länsstyrelsen. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Martin Svenberg-Rödin (M) från sitt 

uppdrag som ersättare i direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Ulf Nilsson (C) från sitt uppdrag som 

ersättare i direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Carina Torstensson (C) 

som ersättare i direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
Yrkande 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Malin Östman (M): Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) 
välja Martin Svenberg Rödin (M) som ny 1:e vice ordförande i IT-nämnden. 
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Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) välja Rolf 
Henriksson (M) som ny vice ordförande i Munkedal Vatten AB styrelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Rolf Henriksson (M) välja Johan 
Wiktorsson (M) som ny ersättare i Munkedals Vatten AB styrelse. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) välja Björn 
Jacobsson (L) som ny vice ordförande i Turesson J V fond styrelse. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) välja Martin 
Svenberg Rödin (M) som ny ersättare i Valnämnden. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) välja Rolf 
Henriksson (M) som ny ledamot i Västvatten AB styrelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Martin Svenberg Rödin välja Jan Hognert 
(M) som ersättare i direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Malin Östmans (M) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Christer Nilsson (C) från sitt uppdrag  

som ersättare i Munkedal Vatten AB styrelse. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Leif Svensson (C) som 

ersättare i Munkedal Vatten AB styrelse. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Markus Frostborn (M) från sina 

politiska uppdrag i Munkedals kommun. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom begära ny sammanräkning från 

Länsstyrelsen. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) välja Martin 

Svenberg Rödin (M) som ny 1:e vice ordförande i IT-nämnden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) välja Rolf 
Henriksson (M) som ny vice ordförande i Munkedal Vatten AB styrelse. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Rolf Henriksson (M) välja Johan 

Wiktorsson (M) som ny ersättare i Munkedal Vatten AB styrelse. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) honom välja 
Björn Jacobsson (L) som ny vice ordförande i Turesson J V fond styrelse. 
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 Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) välja Martin 
Svenberg Rödin (M) som ny ersättare i Valnämnden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Markus Frostborn (M) välja Rolf 
Henriksson (M) som ny ledamot i Västvatten AB styrelse. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Martin Svenberg-Rödin (M) från sitt 

uppdrag som ersättare i direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Jan Hognert (M) som 

ersättare i direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Ulf Nilsson (C) från sitt uppdrag som 

ersättare i direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Carina Torstensson (C) 

som ersättare i direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
Expedieras till 
Berörda förtroendevalda 
Akten 
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§ 46   Dnr: KS 2014-521 
 

Entledigande för uppdrag i styrelsen för Mattias Hansson m.fl donationer 
samt uppdrag som revisorer för densamma. 
 
Ordförande för styrelsen Mattias Hansson m.fl. donationer har 2016-05-18 
inkommit med skrivelse om att resterade medel i fonderna delats ut i december 
2015. 
 
Länsstyrelsen har beslutat att samtliga donationsfonder under denna har 
upplösts. 
 
Ordförande anser därmed att styrelseledamöter och ersättare samt revisorer 
slutfört sitt uppdrag och bör därför entledigas. 
 
Ledamöter och ersättare: 
Raimo Norrgran-Kettil (S) led 
Rolf Hansson (C) ordf 
Hervor Brandt (MP) led 
Nina Andersson (KD) v ordf 
Per Nilsen (SD) led 
Erland Hansson (S) ers 
Helena Hansson (C) ers 
Ellen Solberg-Werenskiold (MP) ers 
Camilla Espenkrona (M) ers 
Christoffer Wallin (SD) ers 
 
Revisorer: 
Claes Hedlund (C) 
Bertil Schewenius (M) 
 
Valberedningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga samtliga ledamöter och ersättare 

för uppdrag i styrelsen Mattias Hansson m.fl. donationer. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga samtliga revisorer för uppdrag 

mot styrelsen Mattias Hansson m.fl. donationer. 
 
Yrkande 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga samtliga ledamöter och ersättare 

för uppdrag i styrelsen Mattias Hansson m.fl. donationer. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga samtliga revisorer för uppdrag 

mot styrelsen Mattias Hansson m.fl. donationer. 
 
Expedieras till 
Berörda förtroendevalda, Akten 
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§ 47   Dnr KS 2016-192 
 
Delårsbokslut april 2016 – Munkedals kommun 
 
Helårsprognosen för 2016 redovisar ett resultat på 6,1 mnkr. Resultatet är 5,3 
mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 11,4 mnkr. 
 
Årsprognosens avvikelse mot budget beror på nämndernas underskott om -15,0 
mnkr. Framförallt inom kommunstyrelsens verksamheter där sektor omsorg 
redovisar underskott på -17,1 mnkr för 2016. Detta beror på fortsatt höga 
kostnader inom individ- och familjeomsorgen samt hemtjänsten.  
 
Skatteprognosen för 2016 är negativ och visar på ett underskott på -1,5 mnkr, 
utan tillfälliga flyktingmedel. Under 2015 erhöll kommunen ett tillfälligt stöd för 
flyktingsituation om 20,7 mnkr. Av dessa 20,7 mnkr intäktsfördes 16,6 mnkr 
2016 vilket ger ett överskott på generella statsbidrag. 
 
Under perioden januari till april har det investerats för 5,3 mnkr. 
Årsförbrukningen beräknas bli 27,6 mnkr. Under året slutförs arbetet med 
Önnebacka förskola vilket är den största posten. I denna prognos ingår inte 
eventuella tillkommande investeringar.  
 
Kommunfullmäktiges måluppfyllelse visar att, för perioden januari till april, inga 
mål är uppfyllda. Flera av de verksamhetsmässiga inriktningsmålen är delvis 
uppfyllda med en positiv trend. 
 
Resultaträkning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 
(Belopp i mnkr) 2015 2016 2016 2016 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd          
och överförmyndarnämnd 0,0 -2,5 -2,5 0,0
Kommunstyrelsen      
varav       
 - Kommunledningsstab 2,1 -49,8 -52,8 3,0
 - Sektor samhällsbyggnad 2,0 -92,1 -90,0 -2,1
 - Sektor Barn & Utbildning 2,8 -202,5 -203,2 0,7
 - Sektor Omsorg -25,5 -236,0 -218,9 -17,1
Byggnadsnämnden 1,2 -1,6 -2,0 0,4
Lönenämnden 0,0 -2,4 -2,5 0,1
Summa nämndverksamhet -17,4 -586,9 -571,9 -15,0
Gemensamma kostnader och intäkter 11,6 -13,8 -7,0 -6,8
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter 11,6 -13,8 -7,0 -6,8
       
Summa verksamhetens nettokostnad -5,8 -600,7 -578,8 -21,8
Skatteintäkter -4,9 439,3 443,6 -4,3
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 5,1 169,7 150,3 19,4
Finansiella intäkter -0,2 2,8 2,0 0,8
Finansiella kostnader 1,6 -5,0 -5,6 0,6
Summa Skatter och finansnetto 1,6 606,7 590,3 16,5
          
Jämförelsestörande post 4,4     0,0
Årets resultat 0,2 6,1 11,4 -5,3
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Med ett resultat på 6,1 mnkr kommer inte kommunen att uppfylla det 
budgeterade målet på 11,4 mnkr. Kommunen försämrar därmed sin ekonomiska 
ställning och handlingsutrymmet inför kommande ekonomiska utmaningar 
minskar. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 105 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 111 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-25. 
Munkedals kommuns delårsbokslut april 2016 inkl. bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
  
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-

april 2016. 
 

 Differensen mellan presentationen för barn och ungdom i delårsrapporten för 
kommunstyrelsen och delårsrapporten för Munkedals kommun ska 
presenteras till kommunfullmäktige. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att presentera ett 
åtgärdsförslag för att få kommunens ekonomi i balans. Förslaget ska presenteras 
för kommunfullmäktige så fort som möjligt. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Ann-Sofie Alms (M) tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Beslut 
  
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-

april 2016. 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att presentera ett 
åtgärdsförslag för att få kommunens ekonomi i balans. Förslaget ska 
presenteras för kommunfullmäktige så fort som möjligt. 

 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Ekonomienheten 
Samtliga sektorchefer 
Akten  
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§ 48   Dnr KS 2015-416 
 
Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst 
 
Tolkförmedling i Väst har inkommit med årsredovisning för 2015. 
Förbundets revisorer meddelar att de granskat kommunalförbundets verksamhet 
och att granskningen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen samt förbundets 
revisionsreglemente.  
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.  
De tillstyrker även att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  
 
Munkedal inträdde som ny medlem i Tolkförmedling i Väst 2015-01-01. 
Tolkförmedling Väst förser sina medlemskommuner med språktolkar och 
översättningar. Verksamheten har varit i drift sedan 2013-04-01. Under året har 
förmedlingen utfört 750 000 uppdrag på 113 språk.  
 
Inför 2015 inträdde 22 nya medlemmar. Det innebär att antalet medlemmar nu 
uppgår till 28. Arbete med utbildning av tolkmentorer har pågått under året 
samt rekrytering av tolkar detta bl a med rekryteringsmässor. Antalet 
tolkbeställningar ökade också kraftigt under året detta pga omvärldssituationen. 
 
Resultatet för 2015 uppgick till ett överskott på + 5,2 mnkr, resultatet för 2014 
uppgick till + 13.9 mnkr. Det egna kapitalet har således förstärkts och uppgår 
efter årets resultat till 21,7 mnkr. Under 2015 genomfördes en prissänkning men 
i och med att antalet beställningar ökade markant landade resultatet på större 
överskott jämfört med det budgeterade 2,0 mnkr. 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2015 inte medför några anmärkningar.  
 
Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna meddelar att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt.  
 
En sammanfattning av arbetet med intern kontroll redovisas och revisionens 
bedömning är att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 106 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 112 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-29. 
Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst inkl. bilagor. 
 
Jäv 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Tolkförmedling Väst 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 
 
 Kommunfullmäktige uppmanar Tolkförmedling i Väst att framöver expediera 

handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Tolkförmedling Väst 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 
 
 Kommunfullmäktige uppmanar Tolkförmedling i Väst att framöver expediera 

handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt. 
 
Expedieras till 
Tolkförmedling Väst 
Ekonomichefen 
Akten 
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§ 49   Dnr KS 2015-396 
 
Årsredovisning 2015 Fyrbodals kommunalförbund 
 
Fyrbodals Kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2015.  
Förbundets revisorer meddelar att de granskat kommunalförbundets verksamhet 
och att granskningen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen samt förbundets 
revisionsreglemente.  
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.  
De tillstyrker även att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  
 
Under 2014 har kan nämnas ett flertal viktiga händelser; Fyrbodal fick certifierat 
Vård- och omsorgscollege, seminarium kring temat företagande, kapital, miljö 
och förnybar teknik genomfördes samt att kommunalförbundet firade 10-
årsjubileum.  
 
Resultatet för 2015 landade på -0,6 mnkr jämfört med 2014 års underskott på  
– 0,1 mnkr. Det egna kapitalet sjunker för andra året i rad och uppgår nu till 3,2 
mnkr. Vid redovisningen av eget kapital stämmer inte utgående balans 2014 
med ingående balans 2015 och detta har inte kommenterats.  
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2015 inte medför några anmärkningar.  
 
Årsredovisningen innehåller en redovisning av antagna mål.  
 
Återredovisning av intern kontroll saknas.   
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 113 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-29. 
Årsredovisning 2015 för Fyrbodals kommunalförbund inkl. bilagor. 
 
Jäv 
 
Åsa Karlsson (S) och Ann-Sofie Alm (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Fyrbodals Kommunalförbund 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 
 
 Kommunfullmäktige uppmanar Fyrbodals Kommunalförbund att framöver 

expediera handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt. 
 
 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

20(39) 

Sammanträdesdatum 
2016-06-30 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Fyrbodals Kommunalförbund 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 
 
 Kommunfullmäktige uppmanar Fyrbodals Kommunalförbund att framöver 

expediera handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt. 
 
 
Expedieras till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Ekonomichefen 
Akten 
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§ 50   Dnr KS 2016-173 
 
Årsredovisning 2015 Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Sörby- 
och Dinglegården. 
 
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Sörby- och Dinglegården kommer 
att hålla stämma i slutet av juni eller början av juli. Viktigaste ärendet är 
namnbytet till Kooperativa Hyresrättsföreningen Grönskan samt att anta nya 
stadgar för föreningen. 
 
Föreningen har enligt uppgift 17 medlemmar. Årets resultat är ett överskott på 
780 tkr. Kommunen borgar för 37 675 tkr. Föreningen ansvarar för 6058 m2 
våningsyta. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 108 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 114 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-30. 
 
Jäv 
 
Christer Nilsson (C), Helena Hansson (C) och Karin Blomstrand (L) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen. 
 
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 för 
ny mandatperiod. 

 Fastställa resultat- och balansräkning  
 Godkänna föreslagen disposition av resultatet  
 Godkänna ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter 
 Föreslå och besluta om arvode för styrelsen och ordförande 
 Godkänna namnändring till Kooperativa Hyresrättsföreningen 

Grönskan 
 Godkänna upprättat förslag till stadgar med följande ändringar: 

1. (sid 7) Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 5 ersättare 
varav kommunen utser 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Föreningsstämman utser 1 ledamot och 1 ersättare. 
2. (sid 9 § 21) Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom fyra (4)… 

 
Yrkande 
 
Ann-Sofie Alm (M): Kommunfullmäktige godkänner upprättat delårsbokslut 
 
Kommunfullmäktige ges i uppdrag att avsluta avtalet med Riksbyggen och ta in 
förvaltningen av Sörbygården samt Dinglegården i egen regi. 
 
Fullmäktige uppdrar till kommunens ombud vid årsstämman att yrka följande: 
- Godkänna upprättat årsbokslut. 
- Godkänna ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter 
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- Med hänsyn till kommunens svaga ekonomi yrka på att avtalet med kommunen 
sägs upp. 
 
Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ann-Sofie Alms 
(M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst: Bifall till Ann-Sofie Alms (M) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 24 
Nej-röster: 8 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman 

uppdras följande: 
 Föreslå och välja, de av kommunfullmäktige, utsedda ledamöter och 

ersättare till styrelsen för ny mandatperiod. 
 Fastställa resultat- och balansräkning  
 Godkänna föreslagen disposition av resultatet  
 Godkänna ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter 
 Föreslå och besluta om arvode för styrelsen och ordförande 
 Godkänna namnändring till Kooperativa Hyresrättsföreningen 

Grönskan 
 Godkänna upprättat förslag till stadgar med följande ändringar: 

1. (sid 7) Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 5 ersättare 
varav kommunen utser 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Föreningsstämman utser 1 ledamot och 1 ersättare. 
2. (sid 9 § 21) Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom fyra (4)… 
 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Reservation 
 
M-gruppen 
 
  



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-30 
 
§ 50 Årsredovisning 2015 Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Sörby- 
och Dinglegården. 
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Christer Nilsson (C) Barbro Gustavsson (C) X   
Anna Norrgran (S) Inger Orsbeck (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C)    
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Malin Östman (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M)  X  
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M) Christer Börjesson (M)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD) X   
Matheus Enholm (SD) X   
Per Nilsen (SD) X   
Tony Hansson (SD) X   
    
Christoffer Wallin (SD) X   
Tiina Hemberg (V) X   
Ove Göransson (V) X   
Nina Andersson (KD) Inger Holgersson (KD)  X  
Clarence Holgersson (KD)  X  
Karin Blomstrand (L)    
Caritha Jacobsson (S) ordförande X   

Summa 
 

24 
 

8 
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§ 51   Dnr KS 2016-22 
 
Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 att återremittera rubricerat ärende 
för kompletterande utredningar. 
 
1. Analys och konsekvensbeskrivning om kommunen inte förvärvar fastigheten: 
Flera av kommunens verksamheter är trångbodda och har svårigheter att 
bedriva en kvalitativt bra verksamhet i befintliga lokaler. Det gäller tex KomVux-
verksamheten, HVB-verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, 
IFO mfl. Om Dingleskolan inte förvärvas finns ingen kortsiktigt bra lösning för 
dessa verksamheter. Det finns inte tomma lediga externa lokaler i tillräcklig 
omfattning. Nybyggnation tar uppskattningsvis minst två år att genomföra och 
att fortsätta verksamheterna på nuvarande kommer att leda till anmärkning eller 
föreläggande från tex Arbetsmiljöverket. 
 
Ekebacken tomställs inte förrän tidigast 2020 (då äldreboendet färdigställts) och 
då krävs ombyggnad för att ge plats för kommunal verksamhet. 
 
Flytt av Komvux från Kunskapens Hus öppnar för att lösa lokalproblem för andra 
verksamheter: 
Rehab, som nu finns i Allegården, kan flytta till Kunskapens Hus så att det blir 
möjligt att bygga 6-7 nya vårdplatser enligt äldreomsorgsplanens förslag. 
Kontor för IFO-medarbetare kan ordnas. Ombyggnader i kommunhuset och nya 
externa lokaler undviks. 
Verksamheterna i Lilla Foss Herrgård är trångbodda och kan få nya lokaler. 
Lilla Foss Herrgård kan användas som förskola eftersom det finns behov av 
ytterligare en avdelning. 
 
2. En redovisning av renoveringsbehovet och dess kostnader: 
Byggnaderna inom Naturbruksgymnasiet är i varierande skick. Byggnaderna är 
värderade i det skick de befinner sig i. Västfastigheter har en underhållsplan där 
huvudinriktningen är (precis som för kommunen) att skalskyddet fungerar. Inre 
underhåll är inte prioriterat. I förslaget till driftsbudget har underhållet satts till 
85 kr/m2. 
 
Det kommer att finnas olika upplägg i hyresavtal med externa hyresgäster på 
Dingleskolan. I vissa kommer ansvaret för underhåll och åtgärder att skrivas 
över på hyresgästen. 
 
3. Redovisa alternativa lösningar på kommunens lokalbehov: 
Se punkt 1. Om förvärvet inte genomförs kommer lösningar med provisoriska 
baracker att behöva genomföras för exempelvis KomVux, HVB m fl 
verksamheter. Om Kunskapens Hus inte tomställs försvåras genomförandet av 
beslutet om äldreomsorgsplanen samt möjligheten att lämna externt förhyrda 
lokaler. 
 
4. Se över möjligheten att en annan aktör köper Dingle där kommunen blir 
hyresgäster 
Regionen har beslutat att sälja till kommunen. Regionens företrädare har också 
angett att om kommunen inte köper kommer fastigheten att säljas på öppna 
marknaden, vilket öppnar för ett brett spektra av intressenter med förmodade 
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olika inriktningar för skolan. 
 
Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen diskuterat att ha verksamheter i egna 
alternativt inhyrda lokaler. Generellt gäller att korta externa kontrakt ger 
flexibilitet men dyrare lokaler medan långa kontrakt ofta krävs i samband med 
ombyggnader mm. Fullmäktige har valt modellen med egna lokaler och även 
poängterat vikten av att gå ur externa lokaler.  
 
5. Redovisa en finansiell långsiktig plan för Munkedals kommun  
Arbetet med planen pågår och redovisas i september 2016. 
 
Förvärv av inventarier har diskuterats med Regionen. Generellt har förvaltningen 
anmält intresse av inventarier för boende (sängar, bord, bokhylla), för kök och 
matsal samt för undervisning. Regionen anger att det som behövs på andra 
anläggningar kommer att flyttas dit men övrigt material är möjligt att ta över. En 
genomgång kommer att göras i samband med en ev. tillträdesdag. Kommunen 
har angett intresse för motsvarande ca 2,4 milj kr. Den slutgiltiga summan blir 
förmodligen lägre. Övertagandet finansieras med hjälp av statsbidrag. 
 
Om försäljningen genomförs kommer ytterligare mark och byggnader föreslås 
försäljas och arbetet med uthyrning att intensifieras med avsikt att sänka 
nettokostnaderna. 
 
I bilaga redovisas ”Vision och möjligheter med fastigheten Dingle 2:56 för 
Munkedals kommun”  
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-21 § 121 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-15, § 121 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-06-13. 
Vision och möjligheter med fastigheten Dingle 2:56. 
Lista över externt inhyrda lokaler. 
Kommunfullmäktige 2016-06-08, § 37 
Kommunstyrelsen 2016-05-25 § 77 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11. 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-01. 
Förslag till fastighetsregleringsavtal mellan Västra Götalandsregionen och 
Munkedals kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle 

2:56 från Västra Götalandsregionen för 28 mnkr 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13, 

del av Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och 

10, del av Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr. 
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 Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för 
investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget 
2016 med 45,3 mnkr. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Liza Kettil (S), Karl-Anders 
Andersson (C), Rolf Berg (S), Lars-Göran Sunesson (C), Per-Arne Brink (S) och 
Said Lundin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tiina Hemberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun ska iaktta försiktighet när 
uthyrning sker till externa aktörer. Munkedals kommun ska inte ha vinstdrivna 
välfärdsbolag i kommunala fastigheter. 
 
Heikki Klaavuniemi (SD), Ann-Sofie Alm (M), Karin Blomstrand (L), Ove 
Göransson (V), Alf Sifversson (M), Christer Börjesson (M) och Malin Östman (M): 
Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bo Ericson (M): Bordläggning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska bordläggas och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag  
Nej-röst: Bordläggning 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 19 
Nej-röster: 14 
Avstår: 1 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Heikki 
Klaavuniemis (SD) m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag  
Nej-röst: Avslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 19 
Nej-röster: 15 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tiina Hembergs 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle 

2:56 från Västra Götalandsregionen för 28 mnkr 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13, 

del av Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och 

10, del av Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för 

investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget 
2016 med 45,3 mnkr. 

 
Reservation 
 
SD-gruppen, M-gruppen, Ove Göransson (V), KD-gruppen 
Bo Ericson (M) enligt skriftlig reservation. 
Karin Blomstrand (L) enligt skriftlig reservation. 
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomienheten  



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-30 
 
§ 51 – Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 
 
Propositionsordning: 
Ja: Ärendet ska avgöras idag 
Nej: Bordläggning 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Anna Norrgran (S) Inger Orsbeck (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Malin Östman (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M)  X  
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M) Christer Börjesson (M)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
    
Christoffer Wallin (SD)  X  
Tiina Hemberg (V) X   
Ove Göransson (V)   X 
Nina Andersson (KD) Inger Holgersson (KD)  X  
Clarence Holgersson (KD)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

19 
 

14 
 

1 
 
  





Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-30 
 
§ 51 – Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 
 
Propositionsordning: 
Ja: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej: Avslag 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Anna Norrgran (S) Inger Orsbeck (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Malin Östman (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M)  X  
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M) Christer Börjesson (M)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
    
Christoffer Wallin (SD)  X  
Tiina Hemberg (V) X   
Ove Göransson (V)  X  
Nina Andersson (KD) Inger Holgersson (KD)  X  
Clarence Holgersson (KD)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

19 
 

15 
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§ 52   Dnr KS 2016-203 
 
Borgensavgift 2017 
 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut 
marknadsmässiga borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den 
reviderade borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar om dessa årsvis. Förslaget bygger på att 
ekonomikontoret fastställer det marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag 
till kommande års borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2016 (året före avgiftsåret) besluta om 
storleken på borgensavgiften för 2017. För att säkerställa att borgensavgifterna 
för 2017, satts till en korrekt procentsats skall en avstämning genomföras. 
Denna avstämning skall genomföras senast vid utgången av avgiftsåret 2016. 
Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2017.  
 
Enligt regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig 
borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på 
finansmarknaden. För att den ska anses marknadsmässig måste priset på ett lån 
med borgen respektive ett lån utan borgen jämföras. För att fastställa en korrekt 
borgensavgift skall samtliga borgenslån granskas och marknadens bedömningar 
skall analyseras. De bedömningar som de finansiella instituten ger idag visar på 
en splittrad bild. Det är därmed inte en enkelt att fastställa en marknadsmässig 
borgensavgift pga de finansiella aktörerna inte lämnar uppgifter så att en enkel 
beräkning av marknadsmässig borgensavgift är möjlig. 
 
Enligt antagen Borgenspolicy ska borgensavgift tas ut. Årligen fastställs avgiften 
utifrån förslag från förvaltningen efter avstämning om det marknadsmässiga. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 109 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 115 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-23. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2017 till  

0,25 %. 

Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa borgensavgiften för 2017 till  

0,25 %. 

Expedieras till 
Ekonomienheten 
Akten 
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§ 53   Dnr KS 2016-114 
 
Skattesatsen för 2017 
 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. Enligt kommunfullmäktiges antagna planeringsförutsättningar för 2017 
ska skattesatsen vara oförändrad. Det långsiktiga finansiella inriktningsmålet för 
planeringsperioden 2015-2019 är målet att skattesatsen ska sänkas. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 110 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 116 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-09. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara oförändrad, d.v.s. 

23,63 kr. 
 
Yrkande 
 
Ann-Sofie Alm (M): Skattesatsen ska sänkas med 0,55 kr, d.v.s. till 23,08 kr. 
 
Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ann-Sofie Alms 
(M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag  
Nej-röst: Bifall till Ann-Sofie Alms (M) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 18 
Nej-röster: 5 
Avstår: 11 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara oförändrad, d.v.s. 

23,63 kr. 
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Expedieras till 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
  



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-30 
 
§ 53 – Skattesatsen för 2017 
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Anna Norrgran (S) Inger Orsbeck (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Malin Östman (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M)  X  
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M) Christer Börjesson (M)   X 
Heikki Klaavuniemi (SD)   X 
Matheus Enholm (SD)   X 
Per Nilsen (SD)   X 
Tony Hansson (SD)   X 
    
Christoffer Wallin (SD)   X 
Tiina Hemberg (V)   X 
Ove Göransson (V)   X 
Nina Andersson (KD) Inger Holgersson (KD)   X 
Clarence Holgersson (KD)   X 
Karin Blomstrand (L)   X 
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

18 
 

5 
 

11 
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§ 54   Dnr KS 2016-114 
 
Mål och resursplan Budget 2017, plan 2018-2019  
 
Fr.o.m. 2016 fastställs ramarna för två år. Ramar och mål för 2016-2017 
beslutades av kommunfullmäktige i juni 2015. Trots det måste budgetbeslut 
fattas årligen. För budget 2017 görs nu en avstämning avseende eventuellt 
förändrade förutsättningar vad gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm. 
Avstämningen görs utifrån antagna planeringsförutsättningar. 
 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 
skatteintäkter görs på 10 220 invånare.  
o Finansiellt resultatmål 2017: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, 

(12,6 mnkr).  
o Soliditetsmål: Ökning 0,8 procentenheter årligen: 40,0 % (34,7 år 2015) 
o Investeringsmål: Nettoinvesteringarna uppgår högst till 30 mnkr årligen. 
o Skattemål: oförändrad 2017, d.v.s. 23,63 kr. 
 
Utvecklingen av skatteintäkterna är positiv och prognostiseras öka med 25,4 
mnkr (4,3 %). Till det kommer regeringens extra satsning av det generella 
statsbidraget på 13,1 mnkr. Totalt innebär det att skatter och statsbidrag ökar 
med 38,5 mnkr (6,5 %).  
 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag 
totalt 12,6 mnkr. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 
hushållning.  
 
Kommunstyrelsens verksamhet kommer från och med år 2017 att succesivt 
återbetala det utökade kommunbidrag på 5,7 mnkr som erhölls 2016. För 2017 
minskas kommunstyrelsens ram med 1,8 mnkr, och 1,9 mnkr för 2018 och 
slutligen 2,0 mnkr år 2019. 
 
Verksamheterna kompenseras för lön- och prisökning samt för förändringar av 
kapitalkostnader. Dessa är avräknade årets ökning av skatteintäkter och uppgår 
till 17,5 mnkr. Fördelning görs efter lönerevision och vid aktivering av 
investeringar.  
Efter avsättning till resultat och förändring av lön- och prisuppräkning återstår 
medel till nämnderna att bedriva verksamhet i samma omfattning som för 2016. 
Tack vare satsningen på att öka det generella statsbidraget samt att 
skatteprognosen var så positiv återstår 15,6 mnkr. 
 
I anslaget till kommunfullmäktiges förfogande finns 1,8 mnkr avsatt. Förslaget 
som presenteras är att anslaget höjs med de ovannämnda 15,6 mnkr. Detta för 
att kommande kostnader avseende integration samt buffert för ökade 
kapitalkostnader i samband med stora investeringsutgifter framöver bl. a. nytt 
äldreboende. Men även för osäkerheten och den aviserade minskningen av 
skattetillväxten 2018-2019. 
 
Resterande del av skatter och statsbidrag föreslås fördelas till nämnderna på 
575,7 mnkr. Utgångspunkten är oförändrad ram jämfört med föregående år och 
att tillkommande förändringar måste hanteras inom varje nämnds ram/budget. 
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Inför 2017 har det tillkommit förändringar motsvarande 9,3 mnkr för 
kommunstyrelsen. Dessa har konsekvensbeskrivits i den uppdaterade 
budgetskrivelsen av kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att öka nämndens ram med 5,188 
mnkr. Detta för att hantera den uppkomna obalansen samt att kunna utöka 
anslaget för föreningsbidrag. Detta föreslås finansieras genom försäljning av 
skog, budgetera med ökade skatteintäkter, ta i anspråk del av det ökade 
generella statsbidraget (5,5 mnkr) samt att skjuta på investeringar till 
kommande år. Inför kommande år minskas Miljönämndens ram med -0,172 
mnkr, detta föreslås minska kommunstyrelsens ram med motsvarande belopp. 
 
Lönenämnden ram minskas med -0,053 mnkr.  
Byggnadsnämnd samt övriga nämnder har oförändrad ram under 2017. 
 
Investeringsvolymen föreslås att uppgå till 47,1 mnkr vilket är 17,1 mnkr högre 
än det årliga målet. Detta beror i första hand på ombyggnation av Munkedals 
brandstation. Driftskostnader för denna ombyggnation finansieras till största del 
av externhyra från VGR. Total investeringsvolym (exkl. VGRs andel ombyggnad 
brandstationen) 32,1 mnkr.  
 
Låneramen beräknas till summan av avskrivningar plus budgeterat resultat 
minus investeringsbudgeten. För 2017 uppgår behovet till 11,0 mnkr. Om 
resultatet justeras neråt så ökar behovet av att låna med motsvarande summa.  
 

 
 
 
 
 
 

För budgetåret 2017 beräknas således att låneskulden kommer att uppgå till 
234,4 mnkr. 
 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2016-2019. Varje 
nämnder har konkretiserat dessa inriktningsmål i resultatmål. Resultatmålen 
antagna för perioden 2016-2017 föreslås vara oförändrade.  
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 111 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01, § 117 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-26. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 

2017, med plan för 2018-2019 och om ett budgeterat resultat på 2 % av 
skatter och bidrag för budget 2017. Kommunstyrelsens ram utökas med 
5,016 mnkr och Lönenämndens ram minskas med 0,053 mnkr. Resterande 
nämnder har en oförändrad ram.  

 

År 2017
Avskrivning 23,5
Resultat 12,6
Investeringar -47,1
Lånebehov 11,0
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 Budget Budget Plan Plan     
Nämndernas ram, 

mnkr 2016 2017 2018 2019 
Föränd 

2017*
Föränd 

2018*
Kommunstyrelsen  563,656 568,672 560,627 544,660 5,016 -8,045
Ej utfördelat (succesivt 

återställning resultat)   0,000 -1,900 -3,900 0,000 -1,900
Anpassning nybyggnation     -6,145 -20,112 0,000 -6,145
Byggnämnden  1,981 1,981 1,981 1,981 0,000 0,000
Lönenämnd 2,531 2,478 2,478 2,478 -0,053 0,000
Kommunfullmäktige 0,897 0,897 0,897 0,897 0,000 0,000
Revisionen 0,729 0,729 0,729 0,729 0,000 0,000
Överförmyndarnämnden 0,910 0,910 0,910 0,910 0,000 0,000
Valnämnden 0,010 0,010 0,410 0,010 0,000 0,400

 
2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2017 till 

47,1 mnkr, dvs. 17,1 mnkr mer än det finansiella målet på 30 mnkr. De 
prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.  

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens, 

byggnadsnämndens och lönenämndens resultatmål och mått. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att öka avsättningen till Kommunfullmäktiges 

förfogande med 15,6 mnkr. 
 
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

investeringar under år 2017 på 11,0 mnkr. 
 

6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 
likviditetsbehov för respektive år 2017 på 20,0 mnkr. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, 

dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 

 
Protokollsanteckning 
 
Tiina Hemberg (V) deltar inte i beslutet 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Matheus Enholm (SD): Återremiss för att påskynda utredningen av den 
finansiella långsiktiga planen för köpet av Dingleskolan, då den är viktig för 
samtliga partiers budget. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag 2017 med uppdrag och 
plan 2018-2019. 
 
Alf Sifversson (M): Biträder Ann-Sofie Alms (M) yrkande. 
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Hans-Joachim Isenheim (MP) och Karl-Anders Andersson (C): Biträder Åsa 
Karlssons (S) yrkande. 
 
Ajournering begärd. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag  
Nej-röst: Återremiss 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 18 
Nej-röster: 14 
Avstår: 2 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att påskynda 

utredningen av den finansiella långsiktiga planen för köpet av Dingleskolan, 
då den är viktig för samtliga partiers budget. 

 
 
Expedieras till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
Akten 
 
 
  



 
   

 

 

 

 

 

 

Budget 2017 

för Munkedals kommun 

med uppdrag och plan 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           1. 

 

En budget är ett verktyg att styra med. De som använder verktyget måste 
veta hur man använder det för att få mesta möjliga effekt ur det.  

Munkedals kommun har varit socialdemokratiskt styrt sedan 2010. 
Munkedals kommun har under den tiden försämrat sitt ekonomiska 
resultat avsevärt. Munkedals kommun har under den tiden förlorat den 
politiska förmågan att styra och leda kommunens verksamheter samt 
förlorat den ekonomiska kontrollen. Det är allvarligt. 

Den finansiella profilen fortsätter att försämras rejält och gör man 
ingenting drastiskt har vi mycket snart en kommun helt utan egenkraft.  

Moderaterna i Munkedal lägger därför en budget som kommer att ta 
Munkedals kommun ur den djupa ekonomiska kris den Socialdemokratiskt 
styrda ledningen försatt Munkedals kommun i.  

Moderaterna i Munkedal lägger därför en budget som kommer att bygga 
Munkedal starkt på sikt. 

Munkedals kommuns bokslut har under flera år räddats till ett positivt 
resultat av engångsintäkter även om det varit ett mycket små resultat. 
Verksamheterna har dock visat på stora minusresultat. Trots att både 
revision och opposition har påtalat det vid varje bokslut och i varje 
budgetdebatt har den politiska ledningen valt att låta krismedvetenheten 
utebli.  

Detta visar sig nu. Vi har en kommun som inte har tillräcklig ekonomisk 
handlingskraft att hantera stora kostnadsförändringar. Det är allvarligt då 
vi har en orolig tid framöver både inom Sverige med stora kostnader och 
minskade skatteintäkter, men även, och kanske framförallt i vår omvärld. 
Detta med osäkert ekonomiskt läge som följd. 

Munkedals kommun har tidigare haft en styrka i att den ekonomiska 
kontrollen varit god dvs budget har följts och respekterats. Detta har med 
den socialdemokratiskt styrda ledningen sakta monterats ned. Detta är 
mycket oroande och sätter kommunens ekonomi på stora prövningar 
framöver. 

Munkedals kommun har förbrukat sin kortsiktiga betalningsförmåga och 
har därtill kvar sin svaga långsiktiga kapacitet.  

Munkedals kommun har mycket dålig handlingsförmåga med sin extremt 
höga skattesats och låga soliditet. 



  2.
  

För att förbättra kommunens beredskap och möjlighet att hantera risk 
krävs att skattesatsen sänks och att soliditeten stärks. För att detta ska 
vara möjligt krävs stabilt goda resultat och strikt budgetföljsamhet men 
även möjlighet till amortering av långfristiga skulder.  

Detta är vad Moderaterna i Munkedals budget strävar efter. 

 

Moderaterna i Munkedal antar tjänstemannaförslaget daterat 2016-05-26 
Dnr: KS 2016-114, såsom vårt eget, med följande ändringar och uppdrag; 

Uppdrag med bäring på kommunens budget: 

Administrationstjänsterna Grönskan används inom kommunen 0,700 

Processtekniska gymnasiet, fler platser  0,250 

Munkbo återbetalning av lån   0,250 

Minskning av politikers resor, konferenser och hotell 0,300 

Generell besparing på 2% inom verksamheterna IFO samt ÄO 4,300 

Avslag Köp Dingle sparar driftskostnaden per år:  5,400 

Till KFs förfogande i budget finns:   15,300 

Till KS förfogande i budget finns:   5,300 

Resultatet är skrivet till 2%   12,600 

Detta frikopplar 44,4 miljoner kronor. 

Från det generella sparkravet om 2% tar vi 1,55 mnkr för att under 2017 ge 
musikskola och biblioteksfilialerna samt föreningarna lättnader med detsamma och 
därigenom tid att under budgetåret anpassa sina verksamheter. 

För att stärka kommunens ekonomi långsiktigt och öka handlingsutrymmet ska 
dessa 42,85 miljoner kronor höja resultatet till 3,5 % samt sänka skatten med 55 
öre dvs chockhöjningen med 95 öre minus de 40 öre som fanns med i 
Moderaternas budget för 2016.  

Resterande avsätts till KFs förfogande. 

 

Moderaterna i Munkedal ger även uppdraget att förädla vår balansbudget i 
syfte om att frigöra medel för hållbara framtidssatsningar. 



  3. 

 

 

Uppdrag Målvärde Standardkostnadsnivå: 

Munkedals kommun har med sin dramatiska natur alltid fascinerat människor och 
är en mycket speciell plats på jorden. Det kommer Munkedals kommun alltid att 
vara. 

Moderaterna i Munkedal önskar däremot att Munkedal blir en alldeles vanlig 
kommun när det kommer till kostnader.  Idag har Munkedal långt över 
standardkostnader för IFO och för äldreomsorgen för en kommun av vår storlek. 
Skolan har däremot under lång tid tilldelats resurser som ligger under standard. 

Vårt uppdrag till förvaltningen blir därför  

Att: 

för året 2017 generellt anpassa verksamheterna IFO samt äldreomsorg 
med 2 %, och att under planeringsperioden 2018,2019 nå målvärdet 0 
inför år 2020 vilket innebär att komma ner i standardkostnaderna för 
dessa verksamheter. Under samma period ska skolan anpassa sin 
verksamhet och komma upp i målvärdet 0. 
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Uppdrag Red Light Alert! 

 

Munkedals kommun har tidigare år kunna stoltsera med en stark kontrollsida, detta 
är inte längre möjligt eftersom budgetföljsamheten inte längre är god. Munkedals 
kommun ligger på en etta av fem möjliga, där fem är det bästa och tre är det 
acceptabla jämförelsevärdet. 

Munkedals kommun ändrade sin politiska organisation till att gå från nämnder inom 
de olika sektorerna till att styras utifrån en modell där allting ligger under 
kommunstyrelsen. 

Detta borde vara det effektivaste sättet att styra en kommun i Munkedals storlek. 
Men det krävs att kommunstyrelsen ändrar sitt arbetssätt till att bli strikt målstyrt 
och att måluppfyllnaden kontrolleras rutinmässigt och fokuserat. Detta har inte 
gjorts och politisk kontroll, styrning och ledning har därför kollapsat. 

Vårt uppdrag till kommunstyrelsen blir därför  

Att: 

Utarbeta en arbetsordning där beslut om åtgärder vidtas omedelbart vid 
budgetavvikelse eller uppvisad målavvikelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5. 

 

 

Uppdrag Nolltolerans mot otillräckliga resultat i skolan. 

Ingenting är så välgörande för ett gott liv som ett godkänt och bra skolresultat. 
Därför uttalar vi att nolltolerans mot dåliga skolresultat skall gälla. 

För att tillskapa möjligheter för detta uppdras förvaltningen att balansera skolans 
standardkostnader att komma i paritet med övriga riket dvs målvärdet 0.   

Vårt uppdrag till förvaltningen blir därför  

Att: 

Tillse att varje elev i Munkedal når godkända resultat och månadsvis 
rapportera till kommunstyrelsen från verksamheten om detta mål. 

Återkommande terminsvis till kommunstyrelsen rapportera om varje klass, 
dess resultat, dess närvarostatistik och dess kommentarer från elever, 
lärare, rektorer, förvaltning, vårdnadshavare och övrig skolpersonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6. 

 

 

 

Uppdrag Resurser ska dit resurser behövs. 

Munkedals kommun har mycket att vinna på att se sig om i världen och inhämta 
kunskap. Detta ska dock inte ske utan att nyttan ska kunna påvisas. Resurser ska 
dit resurser behövs. Vi önskar därför fullständig, fortlöpande och öppen redovisning 
på politikers omkostnader samt en åtstramning gällande dessa. 

Vårt uppdrag till förvaltningen blir därför  

att: 

Månadsvis i samband med den ekonomiska rapporten även redovisa 
politikers omkostnader samt vidhängande förklaring till dem. 
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Uppdrag Minska administrativa kostnader: 

Munkedals kommun betalar varje år närmare en miljon kronor i administrativa 
kostnader till ett ickekommunalt företag som administrerar två äldreboenden i 
kommunen. Detta anser vi är grovt felprioriterade pengar. Vi anser att de mycket 
bättre behövs inom vår kärnverksamhet- skola, äldrevård och IFO. 

 

 

Vårt uppdrag till förvaltningen blir därför 

Att: 

Omedelbart säga upp avtalet med Riksbyggen gällande administrationen 
av äldreboendena Sörbygården samt Dinglegården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   8. 

 

 

Uppdrag:  

Välkomnande infarter och kreativitetslockande fritidshem. 

 

 

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige ska 1 % av använda investeringsmedel 
användas för konst i offentlig miljö. 

Munkedals kommun är inte annorlunda än andra kommuner, 2016 och 2017 är två 
ekonomiskt tuffa år men vi behöver ändå en vacker, inbjudande och säker miljö att 
trivas i, och trygga, lockande stråk för människor att förflytta sig på.  

Därför väljer vi att styra detta anslag till att göra våra infarter välkomnande och 
attraktiva, samt att upprusta våra fritidshemslokaler att bli trivsamma, inspirerande 
och kreativitetslockande. 

 

 

Moderaterna i Munkedal ger därför följande uppdrag till 
kommunfullmäktige: 

 

 

Att:   

den beslutade avsättningen om 1% till konst i offentlig miljö 
skall användas till att göra våra infarter välkomnande och 
attraktiva, samt att upprusta våra fritidshemslokaler att bli 
trivsamma, inspirerande och kreativitetslockande. 

 

 

 

 



  9. 

 

 

Uppdrag:  

Utreda fördelar och nackdelar med att införa sammanhållen skoldag i syfte 
att höja kvalitén. 

Längre och sammanhängande lektionspass ger lärarna bättre möjligheter att hjälpa 
och minskar stressen för eleverna. Det är grunden till en positiv anda som skapar 
trygghet, gemenskap och en bra atmosfär i klassrummet. Med andra ord ett 
genuint värdegrundsarbete som verkligen ger riktig och mätbar effekt. 
Sammanhållen skoldag är en viktig del av vårt koncept – ett aktivt arbete mot 
utanförskap genom maximalt lärande för varje individ. 

Sammanhållen skoldag, där undervisning och omsorg (för de yngre) och läxläsning 
och kulturskola för de äldre, massor av rörelse, en pulshöjning om dagen samt 
engelska som vardagsspråk i mängder för alla, vävs samman med det ordinarie 
skolarbetet mellan exempelvis mellan nio och halv fyra varje skoldag. 

Undervisningen formas av en helhetsyn på eleven under hela skoldagen – såväl 
skoltid som fritidstid. Fokus är att ge varje individ en bred och relevant 
kunskapsgrund med kreativitet, lärlust och trygghet inom tydliga ramar. 

Samlad skoldag är egentligen ett samlingsbegrepp för flera saker. Det handlar 
bland annat om gemensamma skoltider, entreprenöriellt lärande och digital 
lärandemiljö. Det handlar om att ge eleven så mycket lärartid som möjligt, utan att 
låta lärarna arbeta fler eller tyngre timmar. För lärarnas handlar det om att 
samverka, samplanera och än mer samarbeta i lärarlaget. 

Det är viktigt att alla elever har samma tider så att all personal tillgänglig samtidigt 
för gemensam planering och utveckling. Fritidspedagogerna får en förändrad, mer 
undervisande roll och tillsammans med lärarna kommer de att vara delaktiga i 
elevens hela dag och planera innehållet tillsammans både för skola och fritidshem.  

Syftet med samlad skoldag är att lärarna ska bättre kunna planera elevernas dag 
och tillsammans kunna skapa bästa förutsättningar för att alla elever ska få den 
kunskap de har rätt till- maximalt lärande för varje individ. 

 

Moderaterna i Munkedal ger därför uppdraget till förvaltningen 

Att: 

 Utreda fördelar och nackdelar med att införa sammanhållen 
skoldag i Munkedals kommun i syfte att höja resultaten. 



  10. 

 

 

Uppdrag: 

Att skapa en dynamik och tillväxt av sällan skådat slag bland företagarna i 
Munkedals kommun och dess närhet. 

 

Företag skapar jobb, och jobb skapar välfärd. Det är därför en god idé att satsa på 
att få våra företagare att trivas, och att skapa goda förutsättningar för deras 
företags tillväxt. 

Moderaterna i Munkedal önskar därför att Munkedals kommun skall instifta 
företagarpriser, där tex företag med goda idéer och med innovativt förhållningssätt 
uppmärksammas, där företaget gjort skillnad i människors vardag och liv och 
företag som gjort bra ifrån sig på andra sätt. 

Moderaterna i Munkedal önskar vidare att Munkedals kommun tar initiativet till 
trivselkvällar för företagare i kommunen samt i dess geografiska närhet, med så 
kallad speed-dating. Varje företagare tar några minuter med varje annan 
företagare i syfte om att göra sig och sina tjänster kända och behövda. 

Moderaterna i Munkedal önskar även att Munkedals kommun på ett aktivt och 
attraktivt sätt är representerade på väl utvalda företagarmässor och liknande för 
att marknadsföra våra möjligheter att erbjuda framtida etableringsmöjligheter i vår 
vackra kommun. 

Moderaterna i Munkedal ger därför följande uppdrag:  

 

Att  genom tlllhandahålla mötesarenor skapa en dynamik och 
tillväxtanda av sällan skådat slag bland företagarna i 
Munkedals kommun och dess närhet. 

Att  instifta företagarpriser för att positivt uppmärksamma 
företagare i Munkedals kommun. 

Att  Munkedals kommun ska anordna trivselkvällar för företagare 
med sk. Speed-dating i syfte att öka företagens trivsel och 
tillväxt. 

Att  Munkedals kommun är aktiv och attraktiv marknadsförare av 
vår kommuns etableringsmöjligheter på utvalda 
företagarmässor. 



  11. 

 

 

Uppdrag: 

Munkedals torg skall vara en plats för trivsel och lek, en mötesplats mellan 
generationer. 

 

Ett torg är en plats med många känslor. En mörk kväll kan ett ödsligt torg vara en 
plats för rädsla. En kall höstdag kan det vara en plats som symboliserar den 
ensamhet man bär inom sig. En solig vårdag kan det vara en plats där man känner 
hopp och tillförsikt. Ett torg tillhör oss alla och alla borde känna sig välkomnade 
där. 

Moderaterna i Munkedal önskar därför att torghandel ska kunna ske även på 
kvällen. När torghandeln är slut för dagen skall hela försäljningsplatsen 
ordningsamt plockas ihop.  

Moderaterna i Munkedal önskar utreda möjligheterna för en modern lek- och 
lärplats med på torget. En sådan ska locka till nyfikenhet på att läsa, skriva och 
räkna. Detta skulle locka liv och glädje till vårt torg, och bli en samlingsplats för 
generationer.   

Moderaterna i Munkedal önskar också belysa torget under de mörka timmarna på 
ett sådant sätt att torget känns tryggt att promenera över även kvälls- och 
nattetid. 

 

Moderaterna i Munkedal lämnar därför följande uppdrag: 

 

Att  torghandel ska kunna bedrivas även sen kvällstid. 

Att  torghandel ska bedrivas med tydliga instruktioner om ordning 
och reda när man lämnar försäljningsplatsen. 

Att  torget ska belysas på ett sådant sätt att det upplevs tryggt 
även kvälls- och nattetid. 

Att  utreda möjligheterna för en Lek-&Lärplats på Munkedals Torg. 

 



  12. 

 

 

Uppdrag: 

Att göra Munkedal attraktivt med hjälp av vatten. 

 

Munkedal är inte bara en glesbygdskommun och en landsbygdskommun, dvs en 
glansbygdskommun – Munkedals kommun är nästintill en arkipelag! 

I Munkedal finns 398 mer eller mindre badvänliga sjöar, otaliga vattenfall, älvar, 
åar och bäckar, mångfaldigt prisbelönt dricksvatten, Sveriges enda klackfjord och 
Norra Europas i särklass bästa laxfiske.  

Ändå är det inte många som tänker på vatten när de tänker på Munkedals 
kommun. Detta vill Moderaterna i Munkedal ändra på! 

Vi vill att Munkedal ska upplevas, smakas och tänkas som ett friskt dopp en het 
sommardag, som en porlande bergsbäck en solig vårvinterdag i skogen, som ruset 
av fantastisk fiskelycka en regnljummen och färgsprakande höstdag och som en 
rofylld, stilla kanotfärd över en tyst, lugn och spegelblank sjö. 

Som ett led i detta målarbete önskar Moderaterna i Munkedal utreda möjligheterna 
att anlägga en strömmningssäker badvik från Örekilsälven in i Örekilsparken.  

Det skulle bli en fantastiskt härlig sandstrand mitt inne i Munkedals samhälle, intill 
vår vackert röda bro över älven. En badplats belägen vid minigolfbanan och 
skateboardrampen och med en möjlig framtida campingplats under brofästet, 
dessutom belägen alldeles nedanför framtida tänkta bostäder med affärer. 

 

 

Moderaterna i Munkedal önskar därför ge följande uppdrag: 

Att:  

utreda möjligheterna att avleda vatten från Örekilsälven för att anlägga en 
badvik in i Örekilsparken. 

 

 



  13. 

 

 

Uppdrag Mobilfri skoltid: 

I Sverige har vi skolplikt, det innebär inte bara att vara i skolan utan att faktiskt 
vara närvarande i skolarbetet. 

Därför önskar vi införa en mobiltelefonfri skoltid, där det är upp till varje lärare att 
bedöma från lektion till lektion ifall mobiltelefonen får, bör eller ska användas i 
undervisningen. 

 

 

 

Moderaterna i Munkedal önskar lämna följande uppdrag: 

 

 

Att:  införa mobiltelefonfri skoltid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  14. 

 

 

Uppdrag: 

Moderaterna i Munkedal vill förädla balansräkningen. 

 

Munkedal är egentligen en rik kommun, vi har stora värden bundna i fastigheter, 
skog och mark. Samtidigt så går kommunen som helhet med minusresultat och 
vissa verksamheter får stå tillbaka istället för att kunna utvecklas. 

Moderaterna i Munkedal ser stora möjligheter att ta tillvara på tillväxten inom dessa 
stora värden och önskar få det belyst. 

 

 

Moderaterna i Munkedal önskar ge uppdraget  

Att förvaltningen ska undersöka alla möjligheter som finns att 
förädla kommunens balansräkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15.
   

 

 

Uppdrag: ”Bygglov över disk” 

 

En krympande organisation måste ha förenklade arbetsuppgifter. 

Medborgare som önskar hjälp med att få tillstånd för att bygga vill ha det snabbt, 
fort, genast och lättvindigt. Företagare och medborgare som betalar för tillsyn från 
kommunen ska få det i form av service som syftar till att underlätta vardagen och 
främja tillväxten. 

Dessa två verkligheter önskar Moderaterna i Munkedal att de möts på ett effektivt 
och smidigt sätt genom att förenkla byggregler och hantering av bygglov. Vinsten 
blir arbetsglädje för vår personal, fler nybyggnationer i kommunen och nöjdare 
medborgare. 

 

Moderaterna i Munkedal önskar ge följande uppdrag: 

Att:  

undersöka möjligheterna för att införa arbetssättet ”bygglov över disk”. 

Undersöka Rättviksmodellen Tillsyn & Tillväxt för att implementera 
arbetssättet i vår kommun i syfte att underlätta för våra 
företagare och invånare. 



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-30 
 
§ 54 – Mål och resursplan Budget 2017, plan 2018-2019  
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Anna Norrgran (S) Inger Orsbeck (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Malin Östman (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M)  X  
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M) Christer Börjesson (M)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
    
Christoffer Wallin (SD)  X  
Tiina Hemberg (V)   X 
Ove Göransson (V)   X 
Nina Andersson (KD) Inger Holgersson (KD)  X  
Clarence Holgersson (KD)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

18 
 

14 
 

2 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 55   Dnr KS 2013-389 
 
Detaljplan för västra Gårvik, del av Lökeberg, Tungenäset 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 21 att återremittera rubricerat 
ärende med motiveringen att kommunstyrelsen ska utreda lokala lösningar på 
vatten och avlopp för detaljplanen. 
En utredning har genomförts av Munkedal Vatten AB på uppdrag av 
Kommunstyrelsen. Munkedal Vatten AB:s rekommendation är att bygga ut 
överföringsledningarna mellan Faleby och Gårvik. 
Processen med att anta detaljplaneförslaget kan därför återupptas.  
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 95 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 § 75 
Sektorchefen samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Beslut kommunfullmäktige 2015-04-29 § 21. 
Planhandlingar. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Västra Gårvik, 

del av Lökeberg, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-
13 

 
Protokollsanteckning 
 
SD-gruppen deltar ej i beslutet 
 
Yrkande 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ove Göransson (V): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Christer Börjesson (M) biträder Per-Arne Brinks (S) yrkande. 
 
Karin Blomstrand (L) och Tiina Hemberg (V) biträder Ove Göranssons (V) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ove Göranssons 
(V) m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag  
Nej-röst: Avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 24 
Nej-röster: 3 
Avstår: 7 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Västra Gårvik, 

del av Lökeberg, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-
13 

 
Reservation 
 
V-gruppen enligt skriftlig reservation. 
Karin Blomstrand (L). 
 
Expedieras till 
Byggnadsnämnden 
Plan- och bygglovschefen 
Akten 
  



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-30 
 
§ 55 – Detaljplan för västra Gårvik, del av Lökeberg, Tungenäset 
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Anna Norrgran (S) Inger Orsbeck (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M) X   
Malin Östman (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Bo Ericsson (M)   X 
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M) X   
Camilla Espenkrona (M) Christer Börjesson (M) X   
Heikki Klaavuniemi (SD)   X 
Matheus Enholm (SD)   X 
Per Nilsen (SD)   X 
Tony Hansson (SD)   X 
    
Christoffer Wallin (SD)   X 
Tiina Hemberg (V)  X  
Ove Göransson (V)  X  
Nina Andersson (KD) Inger Holgersson (KD)   X 
Clarence Holgersson (KD) X   
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

24 
 

3 
 

7 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 56   Dnr KS 2013-388 
 
Detaljplan för östra Gårvik, del av Ödsbyfastigheterna, Tungenäset 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 20 att återremittera rubricerat 
ärende med motiveringen att kommunstyrelsen ska utreda lokala lösningar på 
vatten och avlopp för detaljplanen. 
Denna utredning har genomförts av Munkedal Vatten AB på uppdrag av 
Kommunstyrelsen. Munkedal Vatten AB:s rekommendation är att bygga ut 
överföringsledningarna mellan Faleby och Gårvik. 
Processen med att anta detaljplaneförslaget kan därför återupptas.  
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-06-15 § 96 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 § 76 
Sektorchefen samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Beslut kommunfullmäktige 2015-04-29 § 20. 
Planhandlingar. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Östra Gårvik, 

Ödsbyfastigheterna, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-
01-13 

 
Protokollsanteckning 
 
SD-gruppen deltar ej i beslutet 
 
Yrkande 
 
Ove Göransson (V): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tiina Hemberg (V) och Karin Blomstrand (L) biträder Ove Göranssons (V) 
yrkande. 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ove Göranssons 
(V) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Östra Gårvik, 

Ödsbyfastigheterna, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-
01-13 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Reservation 
 
V-gruppen enligt skriftlig reservation. 
Karin Blomstrand (L). 
 
Expedieras till 
Byggnadsnämnden 
Plan- och bygglovschefen 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 57  
 
Redovisning av medborgarförslag som är under beredning 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per 
år, i april och november, redovisa de medborgarförslag som är under beredning. 
Då fullmäktiges sammanträde i april ställdes in redovisas istället 
medborgarförslagen under beredning i juni. 
 
Beslut 
 
* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 58  
 
Redovisning av motioner som är under beredning 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per 
år, i april och november, redovisa de motioner som är under beredning. Då 
fullmäktiges sammanträde i april ställdes in redovisas istället motioner under 
beredning i juni. 
 
Beslut 
 
* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
 


