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Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kommunfullmäktige 

Plats och tid 
 
 
Ajourneringar 

Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 
28 november 2022 kl 17:12 – 21:22. 

18:20-18:35.  
18:56-17:01 och 19:01-19:11 under § 156.  
19:40-19:49, 19:52-19:56 och 19:57-20:02 under § 157. 
 

Beslutande Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD), Ordförande 
Fredrik Olsson (KD), 1:e vice ordförande 
Sten-Ove Niklasson (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Skenhede (SD) ersätter Matheus Enholm (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Marcus Virdhage Wennergren (SD) ersätter Linn 
Hermansson (SD) 
Fredrik Roos Fylksjö (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Bo Ericson (SD) 
Terje Skaarnes (SD) 
Runa Pasanen (SD) 
Anders Persson (SD) 
Helen Greus (SD) 
Ann-Sofie Alm (M) 
Linda Wighed (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Henrik Palm (M) 
Johnny Ernflykt (M) §§ 147-158 
Lars Östman (M) ersätter Johnny Ernflykt (M) §§ 159-185 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) 
Erik Färg (S) 
Regina Johansson (S) 
Rolf Bjelm (S) ersätter Per-Arne Brink (S) 
Jenny Jansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Maria Sundell (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Helen Hansson (C) ersätter Christer Nilsson (C) 
Karl-Anders Andersson (C) ersätter Carina Thorstensson (C) 
Olle Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Bjarne Fivelsdal (V) 
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Ej 
tjänstgörande 
ersättare 
 

Mikael Hultengren (SD)  
Lars Östman (M) §§ 147-158 
Thomas Högberg (L)  
Yvonne Martinsson (S)  
Inger Orsbeck (S)  
Åsa Karlsson (S)  
Emma Utter Eckerdal (S)  
Martina Fivelsdal (V)  

Övriga 
närvarande 

Ylva Morén, kommundirektör 
Fredrick Göthberg, kommunsekreterare 
Sabina Trohne, nämndsekreterare 
 

Justerare Erik Färg (S) och Linda Wighed (M)  

Justering 
sker Digital justering, 2022-12-01 

 
Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 147-185 
 Fredrick Göthberg  

Ordförande Digital justering  

 
Heikki Klaavuniemi-
Odelsheim  

Justerare Digital justering  
 Erik Färg  
   

 Digital justering  
 Linda Wighed  
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Nr Ärende  Sida 

1.  Val av justerare  
Dnr 2022-000078 

 147 

2.  Avsägelser KF 2022-11-28  
Dnr 79081 

 148 

3.  Anmälan av medborgarförslag från 
Helena Simonsson om lagen om 
färdtjänst  
Dnr 2022-000230 

 149 

4.  Anmälan av medborgarförslag från Lisa 
Sigfridsson om sammanhängande 
cykelvägnät  
Dnr 2022-000231 

 150 

5.  Anmälan av medborgarförslag från 
Sandra Tordebring  om Lekplats på 
Torreby  
Dnr 2022-000243 

 151 

6.  Anmälan av Motion från Malin Svedjenäs 
och Bjarne Fivelsdal, vänsterpartiet om 
ny beräkningsmodell för politikerarvoden 
i Munkedals kommun  
Dnr 2022-000265 

 152 

7.  Mål och resursplan (MRP), budget 2023, 
plan 2024-2025 Munkedals kommun  
Dnr 2021-000195 

 153 

8.  Planeringsförutsättningar, tidsplan för 
budget 2024  
Dnr 2022-000015 

 154 

9.  Brukningsavgift och anläggningsavgift 
för 2023 (VA-taxa) samt investeringar - 
Munkedal Vatten AB  
Dnr 2023-000019 

 155 
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10.  Utredning av miljösamverkan med 
åtgärder för förbättringsarbete  
Dnr 2021-000291 

 156 

11.  Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar  
Dnr 2022-000039 

 157 

12.  Antagande av detaljplan för Gårvik 
Lökeberg 1:113 m.fl.  
Dnr 2022-000209 

 158 

13.  Slutredovisning investeringsprojekt 2021  
Dnr 2022-000189 

 159 

14.  Revidering av investeringsprocess för 
Munkedals kommun  
Dnr 2022-000225 

 160 

15.  Delårsrapport jan-augusti 2022 för 
Munkedals kommun  
Dnr 2022-000224 

 161 

16.  Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling 
Väst  
Dnr 2021-000222 

 162 

17.  Omsorgsresor till daglig verksamhet  
Dnr 2021-000273 

 163 

18.  Webbsändning av Kommunfullmäktige 
sammanträden 2023 - 2026  
Dnr 2022-000219 

 164 

19.  Översyn av kommunfullmäktiges 
arbetsformer 2022-2026  
Dnr 2022-000220 

 165 

20.  Reglemente för Demokratiberedningen  
Dnr 2022-000249 

 166 

21.  Kommunstyrelsens reglemente 2023-
2026  
Dnr 2022-000246 

 167 

22.  Välfärdsnämndens reglemente 2023-
2026  
Dnr 2022-000253 

 168 
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23.  Barn- och utbildningsnämndens 
reglemente 2023-2026  
Dnr 2022-000254 
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24.  Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
2023-2026  
Dnr 2022-000255 

 170 

25.  Kultur- och fritidsnämndens reglemente 
2023-2026  
Dnr 2022-000256 
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26.  Verkställande av motion - om att införa 
en effektueringslista som utvecklar 
kommunens interna demokrati  
Dnr 2022-000251 

 172 

27.  Svar på motion från Göran Nyberg (-) - 
Sambränslecentral  
Dnr 2022-000155 

 173 

28.  Svar på motion från Malin Svedjenäs, V 
om en ny uterink för sommar- och 
vinterbruk på Kungsmarksskolan i 
angränsande till nya bollhallen  
Dnr 2022-000168 

 174 

 

29.  Svar på medborgarförslag från 
kulturarvsföreningar i Munkedal om 
promenadstigar och ställplats i 
Munkedals centralort  
Dnr 2022-000122 

 175 

30.  Svar på medborgarförslag från Hervor 
Brandt om odlingslotter på fastigheten 
Tyft i Dingle  
Dnr 2022-000144 
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31.  Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna om inrättande av 
ungdomsfullmäktige  
Dnr 2022-000123 

 177 

32.  Svar på motion från Göran Nyberg (-) 
om stärkt roll för kommunstyrelsen  
Dnr 2022-000153 

 

 178 
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33.  Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 
2022 - kommunstyrelsen  
Dnr 2022-000004 
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34.  Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 
2022 - Barn- och utbildningsnämnden.  
Dnr 2022-000120 
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35.  Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 
2022 - Välfärdsnämnden.  
Dnr 2022-000117 
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36.  Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 
2022 - Kultur- och fritidsnämnden  
Dnr 2022-000099 

 182 

37.  Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 
2022 - Samhällsbyggnadsnämnden  
Dnr 2022-000167 

 183 

38.  Fyllnadsval till kommunala 
förtroendeuppdrag, mandatperiod 2018-
2022  
Dnr 2022-000042 

 184 

39.  Nominering av revisorsuppdrag, 
mandatperiod 2023-2026  
Dnr 2022-000234 
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§ 147 Dnr 2022-000078  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse två justerare för dagens sammanträde. 

Yrkande 
Erik Färg (S) och Linda Wighed (M) föreslås som justerare. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Erik Färg (S) och Linda Wighed (M) som 
justerare. 
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§ 148 Dnr 79081  

Avsägelser KF 2022-11-28 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Skaarnes (SD) inkom 2022-10-31 med avsägelse gällande sina 
uppdrag som ledamot och vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden 
samt ledamot i Välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Inkomna avsägelser till Kommunfullmäktige 2022-11-25 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att godkänna avsägelserna och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har att befria Louise Skaarnes (SD) från sina 
uppdrag som ledamot och vice ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden samt ledamot i Välfärdsnämnden. 
 
Expedieras 

Löneenheten, för hantering. 
Berörd förtroendevald, för kännedom. 
Förtroendemannaregistert, för registering. 
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§ 149 Dnr 2022-000230  

Anmälan av medborgarförslag från Helena 
Simonsson om lagen om färdtjänst 

Sammanfattning av ärendet 
Helena Simonsson har inkommit med ett medborgarförslag om 
färdtjänstkostnader där hon föreslår att färdtjänsttaxan ska ses över så att 
kostnaderna för färdtjänst är skäliga. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Helena Simonsson om lagen om färdtjänst. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att sända medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredningen och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
att sända medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning 

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

Expedieras 

Kommunstyrelsen för beredning.  
Förslagsställare, för kännedom. 
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§ 150 Dnr 2022-000231  

Anmälan av medborgarförslag från Lisa 
Sigfridsson om sammanhängande cykelvägnät 

Sammanfattning av ärendet 
Lisa Sigfridsson har inkommit med ett medborgarförslag om att skapa ett 
sammanhängande cykelvägnät. Lisa har tidigare inkommit med ett 
medborgarförslag om att anlägga en cykelväg mellan Dingle och Bovallstrand 
som hon nu vill komplettera med ytterligare ett förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Lisa Sigfridsson om sammanhängande cykelvägnät.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att sända medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredningen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

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

Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
Förslagsställare, för kännedom. 
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§ 151 Dnr 2022-000243  

Anmälan av medborgarförslag från Sandra 
Tordebring om Lekplats på Torreby 

Sammanfattning av ärendet 
Sandra Tordebring har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en 
lekplats på Torreby. För ca två år sedan lämnade hon in ett liknande 
medborgarförslag som avslogs. Nu har fler barnfamiljer flyttat till området och 
önskan om lekplats finns kvar. Förlagsgivaren öppnar för flera olika lösningar 
om områden för att få till en lekplats. En namninsamling har gjort till stöd för 
förslaget och som ligger med som beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Sandra Tordebring - Lekplats på Torreby 
Namninsamling Lekplats Torreby 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att sända medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden för beredningen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Expedieras 

Kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
Förslagsställare, för kännedom.  
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§ 152 Dnr 2022-000265  

Anmälan av Motion från Malin Svedjenäs och 
Bjarne Fivelsdal, Vänsterpartiet om ny 
beräkningsmodell för politikerarvoden i 
Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Svedjenäs (V) och Bjarne Fivelsdal (V) har inkommit med en motion där 
de föreslås att en ny beräkningsmodell för politikerarvoden ska utredas som 
utgår från medianlönen för löntagare i kommunal verksamhet i Munkedals 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Malin Svedjenäs och Bjarne Fivelsdal, Vänsterpartiet om ny 
beräkningsmodell för politikerarvoden i Munkedals kommun. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att sända motionen till Arvodesberedningen 
för beredningen och finner att Kommunfullmäktige beslutar att sända 
motionen till Arvodesberedningen för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige berslutar att sända motionen till Arvodesberedning för 
beredning. 

Expedieras 

Arvodesberedningen för beredning.  
Förslagsställare, för kännedom. 
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§ 153 Dnr 2021-000195  

Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 
2024-2025 Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Mål- och resursplanen bygger på Moderaternas och Sverigedemokraternas 
prioriteringar i budget 2023 och planperioden 2024-2025 utifrån givna 
förutsättningar av fullmäktiges beslutade mål. 
 
Förutsättningar 2023 
På grund av rådande omständighet med hög inflation, som genererar en 
högre prisbild inom kommunens verksamheter, har följande förutsättningar 
reviderats efter kommunfullmäktiges beslut av Mål- och resursplan 2023, 
plan 2024-2025, 2022-06-27 §117, Dnr 2021-195. 
 
Årets resultat 
Årets resultat har reviderats från 2 % till 1 % och sänks därmed från 15,6 
mnkr till 7,7 mnkr. 
 
Skatter och bidrag 
Trots att ingen revidering görs avseende invånarantalet om 10 580, bedöms 
skatteintäkterna öka från budget 2022 till 2023 med 32,1 mnkr i stället för 
som tidigare beslutat 30,2 mnkr. 
 
Centrala avsättningar 
Avsättning för prisuppräkning har reviderats från 2 % till 4,1% och höjs 
därmed från tidigare beslutade 3 mnkr till 6,5 mnkr. 
De prognosticerade kostnaderna för det nya pensionsavtalet höjs ytterligare 
från tidigare beslutade 15 mnkr till 21,2 mnkr. 
Avsättning till volymbuffert för att kompensera nämnderna vid demografiska 
förändringar justeras ned från 1 mnkr till 0,6 mnkr. 
 
Investeringar och nyupplåning 
2023 års investeringar revideras från 97,5 mnkr till 92,3 mnkr och för 
perioden 2023-2025 är planen en investeringsutgift om 450 mnkr mot 
tidigare beslutat 456 mnkr. 
 
De kommande planerade investeringarna och eftersläp av investeringar samt 
ökade kostnader kopplat till inflationen kommer att innebära nyupplåning 
under 2023 på 80 mnkr, mot tidigare beslutade 46 mnkr. För hela 
budgetperioden 2023–2025 krävs 316 mnkr i nyupplåning. Enligt planen 
kommer kommunens låneskuld i slutet av planperioden 2025 vara 479 mnkr. 
Kostnader för räntor prognosticeras upp i jämförelse med föregående beslut 
med 1 mnkr till följd av ökad upplåning samt ökade räntor. 
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Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 189  
Tjänsteskrivelse Mål- och resursplan 2023 plan 24-25 för utskick nya KF 
Mål och Resursplan (MRP) budget 2023 plan 24-25 för utskick nya KF nov 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 

2023, med plan för 2024-2025 enligt förslaget. 
• Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr 

enligt förslaget. 
• Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 

förslaget till budget 2023. 
• Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 

92,3 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP. 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

investeringar under 2023 på 80 mnkr. 
• Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 

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

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 12,4 mnkr år 2023. 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 3,6 mnkr i Budget 2023. 

Yrkande 
Liza Kettil (S), Malin Svedjenäs (V), Regina Johansson (S): 
Avslag. 
 
Louise Skaarnes (SD), Martin Svenberg Rödin (M), Mathias Johansson (SD), 
Terje Skaarnes (SD), Fredrik Olsson (KD), Ann-Sofie Alm (M): 
Bifall till Kommunstyrelsen förslag. 
 
Karl-Anders Andersson (C) tilläggsyrkande: 
att för 2023 lägga en förfogandepost hos kommunfullmäktige om 7,5 mnkr 
vilket finansieras med ett prognostiserat finansöverskott. Förfogandepost ska 
riktas till IFO-verksamheten inom Välfärdsnämnden. I det fall överskottet blir 
mindre än behovet minskas resultatet med samma summa. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Andersson (C) tilläggsyrkande 
och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till tilläggsyrkandet 
Nej-röst: Avslag till tilläggsyrkandet 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning att avslå tilläggsyrkandet. 
Omröstningsbilaga bifogas protokollet. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: 4 
Nej-röst: 20 
Avstod: 11 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 

2023, med plan för 2024-2025 enligt förslaget. 
• Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr 

enligt förslaget. 
• Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 

förslaget till budget 2023. 
• Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 

92,3 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP. 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

investeringar under 2023 på 80 mnkr. 
• Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 

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

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 12,4 mnkr år 2023. 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 3,6 mnkr i Budget 2023. 
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Reservation 
Reservation från S-gruppen: Liza Kettil, Erik Färg, Regina Johansson, Rolf 
Bjelm, Jenny Jansson, Caritha Jacobsson, Sten-Ove Niklasson, Pia 
Hässlebräcke och Maria Sundell.  

Reservation från V-gruppen: Malin Svedjenäs och Bjarne Fivelsdal. 

Reservation till förmån för avslag på budget och samt bifall till Karl-Anders 
Andersson (C) tilläggsyrkande från C-gruppen: Lars-Göran Sunesson, Helena 
Hansson och Karl-Anders Andersson. 

Expedieras 

Förvaltningschefer 
Kommundirektör 
Ekonomiavdelning 
Personalavdelning 
Nämnderna  
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§ 154 Dnr 2022-000015  

Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 
2024 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med verksamhetens 
inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp kommande 
budgetprocess. 
 
I planeringsförutsättningarna behandlas:  
• Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
• Finansiella resultatmål för budget 2023 
• Tidsplan för budgetprocessen  

Befolkningsantagande 
Skatteberäkning för budget 2024 utgår ifrån ett invånarantal på 10 650, 1 
november 2023. Budgeterar en ökning av invånarantalet med +70 invånare 
jämfört med budget 2023, vilket är en förstärkning av budgeten med 4,6 
mnkr. 
 
Finansiella inriktningsmål för planperioden 2024 – 2027 
Inför kommande planperiod sker en översyn av de finansiella målen och tas 
upp för beslut i kommunfullmäktige 2022-11-28 samtidigt som 
planeringsförutsättningarna lyfts upp. 
 
Förslag på finansiella inriktningsmål 2024-2027 är: 
 
1. Resultatmål  
Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter och 
bidrag, ska lägst uppgå till 2 %. 
 
2. Investeringsmål 
Självfinansieringsgraden av investeringar ska minst uppgå till 60 %, i 
genomsnitt under planperioden. 
 
Koncernmål: 
 
3. Soliditet 
Kommunkoncernen ska ha en soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 
om minst 10 %. 
 
Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges inriktningsmål (långsiktiga) tas 
resultatmål fram för budget 2024 och med hänsyn till de tidigare årens utfall. 
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De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, av de finansiella 
inriktningsmålen. Målen är ettåriga.  
 
Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2024 är: 
 
1. Årets resultat   
Resultatet skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 
2. Investeringsmål   
självfinansieringsgraden av investeringar ska minst uppgå till 50 %. 
 
3. Soliditet (Koncernmål) 
Kommunkoncernen ska ha en soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 
om minst 10 %. 
 
För att uppfylla målet om självfinansieringsgraden av investeringar, 
krävs en prioritering av vilka stora investeringsprojekt som ska genomföras  
inom planperioden. 
 
Tidsplan för budgetprocess 
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2024. 
Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för styrelser och 
nämnder 2023. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 190 
Tjänsteskrivelse 221031 
Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 2024 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna planeringsförutsättningar för 
budget 2024. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna planeringsförutsättningar för 
budget 2024. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen och nämnderna.  
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§ 155 Dnr 2023-000019  

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2023 
(VA-taxa) samt investeringar - Munkedal Vatten 
AB 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram en budget för 2023 med plan för 2024–
2025 samt ny bruknings- och anläggningstaxa. Munkedal Vatten AB:s styrelse 
har på sitt styrelsemöte 2022-10-06 enligt §6 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 10% och 
anläggningsavgiften med 15% från och med 2023-01-01 och enligt §7 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet 
med budget 2023 och plan 2024–2025. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 191 
Tjänsteskrivelse 2022-10-20 
Protokoll styrelsemöte 2022-10-06 Munkedal vatten AB  
Munkedal Vatten AB - Budget 2023 samt plan 2024-2025 
Förslag till VA-taxa för Munkedals kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Tjänsteskrivelse VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och 
investeringsbudget 2023 plan 2024-2025 
Sammanställning förändringar i VA-taxan inför 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 10,3 % från och 
med 2023-01-01 enligt förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 15,0 % från 
och med 2023-01-01 enligt förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar godkänna investeringar i enlighet med budget 
2023 och plan 2024–2025, Munkedal Vatten AB. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeföreskrifter 2023, Munkedal Vatten 
AB 
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Yrkande 
Linda Wighed (M), Terje Skaarnes (SD), Anders Persson (SD): 
Bifall till Kommunstyrelsen förslag. 

Rolf Jacobsson (KD) Återremissyrkande: 
Återkom med en plan inför framtiden i enlighet med långsiktigt uppställda 
mål. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet återremitteras eller avgöras idag 
och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsen förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 10,3 % från och 
med 2023-01-01 enligt förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 15,0 % från 
och med 2023-01-01 enligt förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar godkänna investeringar i enlighet med budget 
2023 och plan 2024-2025, Munkedal Vatten AB. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeföreskrifter 2023, Munkedal Vatten 
AB 

Reservation 
Reservation från Rolf Jacobsson (KD) till förmån för eget återremissyrkande. 

Expedieras 

Munkedals vatten AB 
Västvatten AB  
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§ 156 Dnr 2021-000291  

Utredning av miljösamverkan med åtgärder för 
förbättringsarbete 

Sammanfattning av ärendet 
Ett avtal om miljösamverkan finns upprättat mellan SML-kommunerna, där 
det bland annat framgår att avtalet ska sägas upp senast 12 månader före 
innevarande avtalsperiods utgång. Avtalet kommer att fortsätta att löpa i 
ytterligare en fyraårsperiod om det inte sägs upp senast 2021-12-31.  

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun har fattat beslut om att utvärdera 
den nuvarande politiska organisationen, som trädde i kraft i samband med ny 
mandatperiod 2019. 

Kommunstyrelsen har parallellt med översynen av den politiska 
organisationen också beslutat att utvärdera den kommungemensamma 
miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun fattade den 29:e november 2021 
beslut om att säga upp avtalet om miljösamverkan. Kommunfullmäktige i 
Munkedals kommun fattade samtidigt beslut om att begära hos samverkande 
kommuner om en avtalsförlängning med ett år och därefter ett år 
uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31. Syftet med förlängningen 
är att gemensamt arbeta med förbättringsåtgärder innan ställningstagande 
om eventuell fortsättning i miljösamverkan fattas. 

Under 2022 har Miljönämnden genomfört en utredning som resulterat i en rad 
förslag till förbättringsåtgärder. Till grund för utredningen har ett antal 
utvärderingar genomförts med samtliga kommuner, både politiker och 
tjänstemän har svarat på enkäter och medverkat vid intervjuer.  

Vidare har slutrapporten från Forskningsprojektet det ”lokala 
kommunforskningsprogrammet om samarbete” som genomförts i samarbete 
mellan Göteborgs universitet, Kommunforskning i Västsverige (KFi) samt 
Munkedals, Lysekils, Tanums, Sotenäs och Uddevalla kommuner kommit. 
Rapporten handlar om kommunal samverkan genom fyra samordningsformer: 
avtalssamverkan, gemensam nämnd, kommunalförbund och kommunalt bolag 
och resultat och slutsatser har inarbetats i utredningen av miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-10-10 § 166 
Tjänsteskrivelse 2022-09-26 
Utredning med förslag till förbättringsåtgärder 
Slutrapport LOKOM 
PM miljönämnd 2021-11-02 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige i Munkedal beslutar att förlänga avtalet om gemensam 

miljönämnd för kommande mandatperiod, 2023–2026. 

2. Kommunfullmäktige i Munkedal ställer sig bakom de förslag till 
förbättringsåtgärder som redovisas i utredningen och uppdrar åt utsedda 
ansvariga enligt utredningens förslag.  

3. Kommunfullmäktige i Munkedal ställer sig bakom den justering av 
fördelningsnyckeln som ligger till grund för ramanslaget där viss hänsyn är 
taget till antalet fritidshus i kommunen. 

Yrkande 
Terje Skaarnes (SD): 
1. Att Munkedals kommun säger upp avtalet om gemensam miljönämnd SML 

senast 2022-12-31 och att det under 2023 bestäms om nämndens 
uppgifter ska ligga som eget utskott under kommunstyrelsen eller ska ligga 
under samhällsbyggnadsnämnden i Munkedal. 

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på hur 
organisationen kan utformas. 

3. Att om Sotenäs och Lysekil fortsätter med gemensam miljönämnd eller 
samverkan önskar Munkedals kommun upprätta avtalssamverkan kring de 
operativa delar som Munkedals kommun har önskemål om. 

 
Lars Göran Sunesson (C): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Linda Wighed (M), Rolf Jacobsson (KD), Jan Pettersson (SD), Mathias 
Johansson (SD): 
Bifall till Terje Skaarnes (SD) yrkande. 
 
Liza Kettil (S) Återremissyrkande: 
Vi yrkar återremiss i ärendet för att komplettera ärendet med en konsekvens- 
och kostnadsanalys av att säga upp avtalet och hur det påverkar kommunens 
invånare, företagare och lantbrukare med flera.  
 
Malin Svedjenäs (V), Karin Blomstrand (L), Regina Johansson (S): 
Bifall till Liza Kettil (S) återremissyrkande. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag och finner att ärendet ska avgörs idag. 

Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Avgöra ärendet idag 
Nej-röst: Återremittera ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning att återremittera ärendet med 
en minoritetsåterremiss. Omröstningsbilaga bifogas protokollet.  

Omröstningsresultat 
Ja-röst: 20 
Nej-röst: 15 
Avstod: 0 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet genom en 
minoritetsåterremiss för att komplettera ärendet med en konsekvens- och 
kostnadsanalys av att säga upp avtalet och hur det påverkar kommunens 
invånare, företagare och lantbrukare med flera. 

Reservation 
Reservation från SD-gruppen: Håkan Skenhede, Louise Skaarnes, Heikki 
Klaavuniemi-Odelsheim, Mathias Johansson, Marcus Virdhage Wennergren, 
Fredrik Ross Fylksjö, Jan Petersson, Bo Ericsson, Terje Skaarnes, Runa 
Pasanen, Anders Persson och Helen Greus. 

Reservation från M-gruppen: Ann-Sofie Alm, Linda Wighed, Martin Svenberg 
Rödin, Henrik Palm och Johnny Ernflykt. 

Expedieras 

Miljönämnden mellersta Bohuslän, för kännedom. 
Sotenäs kommun, för kännedom. 
Lysekils kommun, för kännedom.  
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§ 157 Dnr 2022-000039  

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Sammanfattning av ärendet 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna 
Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. 
Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det 
nationella fyraåriga programmet för Skog, Mark och Djur inom 
gymnasiesärskolan.   

Regionens skolor bedriver naturbruksutbildningen på: 
Sötåsen, Svenljunga, Uddetorp, och på Axevalla utanför Skara.  

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av 
regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever 
i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. Elever kan 
läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig 
eller privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen 
elevens hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars 
skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. 

Avtalet är inte gynnsamt för framför allt de kommuner i Fyrbodal som har 
etablerade friskolor. De flesta eleverna i dessa kommuner väljer de 
närliggande friskolorna framför regionens skolor. För dessa platser utgår 
ingen ersättning från regionen och blir därmed en ekonomisk belastning för 
kommunens budget. 

Kommunstyrelsens beslutade 2022-03-14 §42 om yttrande till remissvar. 
Detta yttrande medförde ingen förändring i samverkansavtalet.  

Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter d.v.s. samtliga 49 
kommuner beslutar att teckna avtalet. För att kommunen inte ska stå 
avtalslös vilket skulle medföra stora problem med att anordna samtliga 
inriktningar för kommunens ungdomar föreslås kommunfullmäktige trots allt 
att avtal tecknas med regionen. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-10-10 § 165 
Tjänsteskrivelse - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
Beslut KS 2022-03-14 § 42 Remiss - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026. 
Beslut Regionfullmäktiges 2022-05-24 - Samverkansavtal om 
naturbruksutbildning 2023-01-01 till 2026-12-31 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal med Västra 
Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning under perioden 2023-01-01-
2026-12-31. 

Yrkande 
Karin Blomstrand (L), Rolf Jacobsson (KD), Lars-Göran Sunesson (C), Liza 
Kettil (S), Louise Skaarnes (SD), Martin Svenberg Rödin (M), Malin Svedjenäs 
(V):  
Avslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsen förslag och avslag och 
finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå samverkansavtal med Västra 
Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning under perioden 2023-01-01-
2026-12-31. 

Expedieras 

Västra Götalandsregionen, för kännedom. 
Rektor på Kunskapens Hus, för kännedom. 
Förvaltningschef Barn och Utbildning, för kännedom. 
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§ 158 Dnr 2022-000209  

Antagande av detaljplan för Gårvik Lökeberg 
1:113 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på detaljplan för 
Gårvik Lökeberg 1:113, tidigare del av Lökeberg 1:22. Planområdet är beläget 
på Tungenäset, cirka 9 kilometer från Munkedals centrum. Detaljplanens syfte 
är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Detaljplanen har inledningsvis 
handlagts med standardförfarande, men efter samrådet övergått till utökat 
förfarande, då detaljplanen varit av betydande intresse för allmänheten. I 
planarbetet har särskild hänsyn tagits till landskapsbild och 
Lökebergsristningen. Anpassningar har gjorts i plankartan för att bebyggelsen 
ska kunna smälta in i naturmiljön. 

Planen möjliggör för 27 enbostadshus. Genomförandet av planen regleras 
genom exploateringsavtal som upprättats mellan kommunen och exploatör. 

Planbeskrivningen har efter granskningen förtydligas avseende dagvatten, 
trafik och genomförandefrågor. Förvaltningen är av uppfattningen att 
justeringarna av detaljplanen är av sådan art att det inte krävs ett nytt 
granskningsskede.  

Efter inkomna synpunkter 2022-09-23 har planbeskrivningen ytterligare 
förtydligats avseende tillfartsvägens utformning. Förtydliganden har gjorts på 
s 28, 29 samt sidan 42. Inga förändringar har skett i plankartan.  

Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 205 
Beslut SBN 2022-10-28 § 108 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Planbeskrivning - Antagande Lökeberg, 221003 
Planillustration - Antagande Lökeberg 
Plankarta - Antagande Lökeberg 
Exploateringsavtal - Lökeberg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Gårvik Lökeberg 1:113, 
Munkedals kommun 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Gårvik Lökeberg 1:113, 
Munkedals kommun 

Expedieras 

Planhandläggare, för vidare handläggning   
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§ 159 Dnr 2022-000189  

Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en rad av investeringar under 
föregående år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag.  

I bifogat underlag redovisas anslag, förbrukning samt avvikelse för de projekt 
som överstiger 500 tkr. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt.  

Slutredovisning avser följande projekt:  

• Projekt 1092 Planerat underhåll Utvecklingscentrum Munkedal 
• Projekt 1107 Planerat underhåll Dingle sporthall 
• Projekt 1140 Byte av armatur för gatubelysning 
• Projekt 1200 Strategiskt fastighetsförvärv  
• Projekt 1256 Energiåtgärder  
• Projekt 1273 Samhällsförbättrande åtgärder 
• Projekt 1313 Kost 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 204 
Beslut SBN 2022-10-28 § 92 
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 
Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar slutförda 
under 2021. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar slutförda 
under 2021. 

Expedieras 

Samhällsbyggnadschef 
Ekonomi  
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§ 160 Dnr 2022-000225  

Revidering av investeringsprocess för Munkedals 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
I tillämpningen av nuvarande riktlinjer för investeringsprocessen har det visat 
sig att det finns ett behov av förändringar. Den politiska styrgruppen som 
finns kopplad till större investeringar har haft en otydlig roll och inte fungerat 
så som det var tänkt. Därför föreslås att den tas bort. Samordnaren för 
arbetsgruppen får då ansvaret för att i tillräcklig omfattning informera och 
föra dialog med berörda nämnder och kommunstyrelsen 

Även projektprocessen har förtydligats vad gäller arbetsgången. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-10-10 § 168  
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Investeringsprocess lokaler revidering av riktlinjer 2022-09-27 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner de reviderade riktlinjerna för 
investeringsprocessen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner de reviderade riktlinjerna för 
investeringsprocessen. 

Expedieras 

Ekonomiavdelningen   
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§ 161 Dnr 2022-000224  

Delårsrapport jan-augusti 2022 för Munkedals 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 4,7 mnkr för perioden januari-
augusti 2022. För året prognosticeras ett resultat på 16,2 mnkr. Budgeterat 
resultat är 14,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 1,3 mnkr. I 
prognosen ingår en resultatstörande post om 14 mnkr gällande ett återkrav 
till Försäkringskassan. Överklagandeprocess pågår och det finns indikationer 
på att kommunen kan få tillbaka ett par miljoner kronor. Ökade Elkostnader 
har inte kunnat beräknats med säkerhet för återstående del av året. Båda 
dessa poster är inte med i prognosen men kan ta ut varandra så att det 
prognosticerade resultatet kvarstår. 

Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,8 mnkr. 
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat 
underskottet på -11,5 mnkr. Även kommunstyrelsen prognosticerar 
underskott med -1,3 mnkr. Övriga nämnder prognosticerar mindre 
budgetavvikelser. 

Årets investeringar beräknas uppgå till 138 mnkr att jämföra med budget på 
200 mnkr. Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till 
54,8 procent, en liten ökning från årsbokslutets 54,9 procent. 

 När det gäller Mål för god ekonomisk hushållning så visar uppföljningen efter 
åtta månader att full måluppfyllnad inte kommer att uppnås. För de finansiella 
målen uppnås endast resultatmålet. Det är en ökad investeringstakt som göra 
att målet om amortering och självfinansiering av reinvesteringar inte nås.   

Verksamhetsmålen visar dock på en ökad måluppfyllelse. Det innebär att av 
de fyra inriktningsmålen bedöms två vara till stor del uppfyllda och två är 
delvisuppfyllda. De som är i stort uppfyllda är ”alla ska vara anställningsbara” 
och ”Munkedals ska bidra med minskad klimatpåverkan”. Delvis uppfyllda är ” 
Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 
och ”Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov”. 

Bedömningen är dock att god ekonomisk hushållning sannolikt inte heller 
kommer uppnås för helåret. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-10-10 § 167  
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Delårsrapport januari-augusti Munkedals Kommun 
Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2022 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Munkedals 
kommun för perioden januari-augusti samt att uppmana de nämnder som 
visar på budgetunderskott i prognosen, genomföra åtgärder så att en 
ekonomi i balans uppnås 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Munkedals 
kommun för perioden januari-augusti samt att uppmana de nämnder som 
visar på budgetunderskott i prognosen, genomföra åtgärder så att en 
ekonomi i balans uppnås 

Expedieras 

Ekonomiavdelningen  
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§ 162 Dnr 2021-000222  

Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 
Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta minst en delårsrapport för 
verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en förenklad 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.  

Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas 
av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas 
invånarantal och uppgår till totalt 3, 1 mkr.  

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 
baseras på ca 340 000 uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än 
budgeterat och efterfrågan på förbundets tjänster förväntas vara fortsatt hög 
under hösten.  

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Upphandling nytt verksamhetssystem - Nuvarande avtal har inte förlängts 
och upphandling av nytt verksamhetssystem pågår. 

• Ökat behov av ukrainska tolkar - Rysslands invasion av Ukraina har 
påverkat efterfrågan av ukrainska tolkar. Efterfrågan och tillgång har 
under perioden varit i balans. 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 192 
Tjänsteskrivelse 2022-10-20 
Tjänsteutlåtande 2022-09-30 
Protokollsutdrag 2022-09-30 
Delårsrapport 2022 
Förbundsordning 2021-01-01 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten från 
Tolkförmedling Väst för 2022. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
28 november 2022 
 
 

 Sida 33 av 72 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten från 
Tolkförmedling Väst för 2022. 

Expedieras 

Tolkförmedling väst, för kännedom.  
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§ 163 Dnr 2021-000273  

Omsorgsresor till daglig verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 
En del av de personer som deltar i daglig verksamhet anordnad av AME 
(Arbetsmarknadsenheten) reser idag med så kallade omsorgsresor. Dessa 
resor har en egenavgift motsvarande 30 kr/enkel resa. Denna avgift har inte 
höjts under de senaste tio åren. 

Omsorgsresor är egentligen en form av färdtjänst, men med fasta inlagda 
resor och en extra subventionerad egenavgift, men utan ett regelrätt 
biståndsbeslut för den enskilde. 

Personer mellan 18 och 65 år som har fördyrade levnadskostnader på grund 
av sitt funktionshinder, har möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning 
via Försäkringskassan. Se vidare bilaga om Merkostnadsersättning. 

Enligt Kommunallagen KL 2:a kap, Uppgifter som andra ska ha hand om, 
framgår enligt 2 § att Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana 
angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller 
någon annan ska ha hand om. 

Det finns alltså ingen anledning för kommunen att fortsätta att subventionera 
en avgift som den enskilde kan söka ersättning för via Försäkringskassan. 

I dagsläget har ca 15 personer i kommunen tillstånd för omsorgsresor med 
subventionerad egenavgift. Av dessa har de allra flesta redan tillgång till 
färdtjänst. De som inte har färdtjänst i nuläget kan ansöka om detta. 

Att ansöka om färdtjänst även när det gäller omsorgsresor, utifrån Lag om 
Färdtjänst, innebär en rättssäker handläggning med beslut som också kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Dagens omsorgsresor har hitintills betraktats som en form av 
verksamhetsresor. Den enskilde får inget regelrätt beslut om resetillstånd och 
ett nekande av resetillstånd kan därmed ej heller överklagas. 

Viktigt: Omsorgsresorna till och från daglig verksamhet via AME ska inte 
sammanblandas med dagverksamhetsresor för äldre/demens. 

De äldres dagverksamhetsresor beviljas enligt SoL av biståndshandläggare 
och berörs inte av detta beslut. 
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Återremiss 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 § 26 att återremittera ärendet, dnr 
2021-000273, till välfärdsnämnden med följande återremissyrkande;  

 1. Göra en fördjupad analys och konsekvensbeskrivning gällande vilken 
faktisk ekonomisk skillnad som kan uppstå för individerna om den 
subventionerade egenavgiften för omsorgsresor tas bort. 

2. Klargöra om det kan uppstå glapp mellan ersättningar i en eventuell 
övergång från subventionerad egenavgift för omsorgsresor, och om ja, ta 
fram förslag på övergångsbestämmelse för att minimera ekonomisk negativ 
konsekvens för individerna. 

3. Ta fram alternativa tillvägagångssätt för att säkerställa rättssäkerhet och 
likabehandling i besluten, men utan att den subventionerade egenavgiften för 
omsorgsresor upphör. 

Svar på återremissens frågeställningar återges i bilaga 1 i beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-10-10 § 171 
Beslut VFN 2022-09-22 §62 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 
VFN 2021-11-18 § 92 Reservation Hans-Joachim Isenheim (MP) omsorgsresor 
Bilaga 1:svar på kommunfullmäktiges återremiss 
Bilaga 2: information om merkostnadsersättning från försäkringskassan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att jämställa egenavgiften för omsorgsresor 

till motsvarande egenavgift för färdtjänst inom Munkedals kommun, á 78 
kr /enkel resa inom kommunen, att gälla från och med 2023-01-01. 

2. Egenavgiften regleras därefter årligen genom att följa höjningen för 
färdtjänstavgiften. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den som är i behov av Omsorgsresor, 
fortsättningsvis hänvisas till att ansöka om färdtjänst/omsorgsresa enligt 
Lag om Färdtjänst. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att jämställa egenavgiften för omsorgsresor 

till motsvarande egenavgift för färdtjänst inom Munkedals kommun, á 78 
kr /enkel resa inom kommunen, att gälla från och med 2023-01-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att egenavgiften regleras därefter årligen 
genom att följa höjningen för färdtjänstavgiften. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den som är i behov av Omsorgsresor, 
fortsättningsvis hänvisas till att ansöka om färdtjänst/omsorgsresa enligt 
Lag om Färdtjänst. 

Expedieras 

Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 
Avdelningschef AME 
Färdtjänsthandläggare  
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§ 164 Dnr 2022-000219  

Webbsändning av Kommunfullmäktige 
sammanträden 2023 - 2026 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har webbsänt sina sammanträden 
2020–2022. Fullmäktige har årligen fattat beslut om sändning för det följande 
året. Sändningarna har lagts ut på kommunens hemsida i realtid, men också 
så att de kan ses i efterhand.  Nu pågår en upphandling av leverantör för 
webbsändningar hela mandatperioden 2023–2026. Antagande av leverantör 
för sändningarna förutsätter fullmäktiges beslut om att sändningar ska 
genomföras. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 193 
Tjänsteskrivelse 2022-11-04 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska webbsändas 
under mandatperioden 2023–2026 och att finansiering sker ur 
kommunfullmäktiges budgetanslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska webbsändas 
under mandatperioden 2023-2026 och att finansiering sker ur 
kommunfullmäktiges budgetanslag. 

Expedieras 

Administrativ chef, för hantering.   
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§ 165 Dnr 2022-000220  

Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer 
2022-2026 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Kommunfullmäktige har gått in i en ny mandatperiod har 
ett nytt förslag på Kommunfullmäktige arbetsordning har tagits fram av 
förvaltningen i samverkan med Beredningen för fullmäktiges arbetsformer, se 
minnesanteckningar från möte 2022-09-20. Det nya förslaget består främst 
av redaktionella ändringar av tidigare arbetsordning antagen 2018-03-28, § 
23 och senast reviderad 2020-02-24. De ändringar som är mer an 
redaktionella har markerats i gult i förslaget.  

Förslag som framkom under beredningen för fullmäktiges arbetsformer som 
inte har arbetats in är förslaget att korta ned talartiden till tre minuter då 
beredningen ej var enig. Förslaget om kortare stoppdatum för motioner och 
medborgarförslag har inte heller arbetas in då det finns vissa praktiska frågor 
kring genomförandet som ej har hunnit att redas ut.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har även arbetats att det ska redovisas i april och november månad likt 
obesvarade motioner och medborgarförslag görs idag. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 182 
Tjänsteskrivelse 2022-11-02 
Förslag på arbetsordning för Kommunfullmäktige 
Mötesanteckningar – beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2022-09-20 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget av ny arbetsordning för 
Kommunfullmäktige daterat 2022-11-02 med följande ändringar/tillägg: 

1. Korta ned talartiden till tre minuter.  

2. Ändra stopptiden för motioner och medborgarförslag till kl. 12 samma dag 
som Kommunfullmäktige har sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar att ny arbetsordning gäller från och med 2022-
12-01. 
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Yrkande 
Liza Kettil (S), Rolf Jacobsson (KD), Lars-Göran Sunesson (C), Regina 
Johansson (S), Karin Blomstrand (L), Karl-Anders Andersson (C), Bjarne 
Fivelsdal (V), Erik Färg (S):  
Bifall till förslaget om ny arbetsordning och avslag på tillägg 1 och 2. 

Louise Skaarnes (SD), Terje Skaarnes (SD): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att anta ny arbetsordning enligt förslaget 
och finner att Kommunfullmäktige beslutar att anta ny arbetserondingen 
enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på att anta tillägg 1 till Kommunfullmäktiges 
arbetsordning och finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifall tillägg 1. 
 
Omöstning begärd och ska verkställas 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: bifall 
Nej-röst: avslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning att avslå tillägg 1 till 
Kommunfullmäktiges arbetsordning. Omröstningsbilaga bifogas protokollet. 
 
Ordförande ställer proposition på att anta tillägg 2 till Kommunfullmäktiges 
arbetsordning och finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifall tillägg 2. 
 
Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: bifall 
Nej-röst: avslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning att bifall tillägg 2 till 
Kommunfullmäktiges arbetsordning. Omröstningsbilaga bifogas protokollet. 

Omröstningsresultat 
Omröstning om tillägg 1 
Ja-röst: 17 
Nej-röst: 18 
Avstod: 0 
 
Omröstning om tillägg 2 
Ja-röst: 18 
Nej-röst: 17 
Avstod: 0 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget av ny arbetsordning för 
Kommunfullmäktige daterat 2022-11-02 med följande ändringar/tillägg: 

• Ändra stopptiden för motioner och medborgarförslag till kl. 12 samma 
dag som Kommunfullmäktige har sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar att ny arbetsordning gäller från och med  
2022-12-01. 

Expedieras 

Kommunsekreterare, för verkställande  
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§ 166 Dnr 2022-000249  

Reglemente för Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 §58 i ärendet Utvärdering och 
översyn av den politiska organisationen, följande: 

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

Beslutet kommer verkställas i samband med ny mandatperiod årsskiftet 
2022/2023. Ett förslag på reglemente har framtagits och speglar 
reglementena för de två beredningar den ersätter i både utformning och 
innehåll. Uppdragsbeskrivning är en sammanslagning från dessa. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 183 
Tjänsteskrivelse 2022-10-27 
Förslag till reglemente för Demokratiberedningen 
Beslut KF 2022-04-25 § 58 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Demokratiberedningen 
enligt bifogat förslag med följande ändringar/tillägg: 

1. Under § 5: Beredningen bör ha minst fyra möten per år och där utöver vid 
behov. 

2. Under § 7: Rapportering till Kommunfullmäktige ska ske minst en gång per 
år, i november månad och där utöver vid behov. 

Kommunfullmäktige beslutar att beredningen träder i kraft 2023-01-01. 

Yrkande 
Linda Wighed (M): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Demokratiberedningen 
enligt bifogat förslag med följande ändringar/tillägg: 

• Under § 5: Beredningen bör ha minst fyra möten per år och där utöver 
vid behov. 
 

• Under § 7: Rapportering till Kommunfullmäktige ska ske minst en gång 
per år, i november månad och där utöver vid behov. 

Kommunfullmäktige beslutar att beredningen träder i kraft 2023-01-01. 

Expedieras 

Kommunsekreterare, för verkställande.  
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§ 167 Dnr 2022-000246  

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång, 
exempelvis från förvaltningen, nämnden själv eller demokratiberedningen. I 
så fall får aktuellt reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget 
som är mer än redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 § 58, bland annat att: 

1. Inrätta insynsplatser i Kommunstyrelsen för partier representerade i 
Kommunfullmäktige som ej innehar ledamot- eller ersättarplats i 
Kommunstyrelsen. 

2. Att uppdra åt Kommunstyrelsen att analysera nämndernas reglementen 
och om möjligt föreslå Kommunfullmäktige förändringar i desamma om 
man finner att det skulle minska de oklarheten som revisionen syftar på. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 184 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kommunstyrelsen 
daterat 2022-11-03 med följande ändringar/tillägg: 

1. Paragraf 19 första stycket förblir - Kommunstyrelsen beslutar om 
sammanträdena ska vara offentliga eller inte. Kommunstyrelsen kan 
besluta att del av sammanträde kan vara stängt. 

2. Paragraf 20, tillägg: Fullmäktige väljer eventuell förtroendevald som ska ha 
insynsplats i Kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kommunstyrelsen 
daterat 2022-11-03 med följande ändringar/tillägg: 

• Paragraf 19 första stycket förblir - Kommunstyrelsen beslutar om 
sammanträdena ska vara offentliga eller inte. Kommunstyrelsen kan 
besluta att del av sammanträde kan vara stängt. 
 

• Paragraf 20, tillägg: Fullmäktige väljer eventuell förtroendevald som ska 
ha insynsplats i Kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

Expedieras 

Kommunsekreterare, för verkställande. 
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§ 168 Dnr 2022-000253  

Välfärdsnämndens reglemente 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång. 
Exempelvis från förvaltningen, nämnden själv eller Demokratiberedningen. I 
så fall får aktuellt reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget 
som är mer än redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till Reglemente för Välfärdsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden 
daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden 
daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

Expedieras 

Kommunsekreterare, för verkställande.  
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§ 169 Dnr 2022-000254  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
2023–2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång. 
Exempelvis från förvaltningen, nämnden själv eller Demokratiberedningen. I 
så fall får aktuellt reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget 
som är mer än redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 186 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden daterat 2022-11-03. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden daterat 2022-11-03. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 
 
Expedieras 
Kommunsekreterare, för verkställande.  
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§ 170 Dnr 2022-000255  

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023–
2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång, från 
förvaltningen, nämnden själv eller demokratiberedningen. I så fall får aktuellt 
reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget som är mer än 
redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 187 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

Yrkande 
Louise Skaarnes (SD) återremiss: 
Vi vill återremittera SBN Reglemente då det kommit till vår kännedom att det 
finns felaktigheter och synpunkter från SBN förvaltning som inte tagit med i 
reglementet. 
Ex, hänvisas till lagar som ändrats och lite annat. Så återremiss med önskan 
om att man skall låta SBN förvaltning komma in med synpunkter och 
förändringsförslag 
 
Martin Svenberg Rödin (M), Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till Louise Skaarnes (SD) återremissyrkande 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen 
med följande motivering. 

Vi vill återremittera SBN Reglemente då det kommit till vår kännedom att det 
finns felaktigheter och synpunkter från SBN förvaltning som inte tagit med i 
reglementet. Exempelvis hänvisas det till lagar som ändrats och lite annat. Så 
återremiss med önskan om att man skall låta SBN förvaltning komma in med 
synpunkter och förändringsförslag. 
 
Expedieras 

Kommunsekreterare, för hantering.  
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§ 171 Dnr 2022-000256  

Kultur- och fritidsnämndens reglemente 2023-
2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång. 
Exempelvis från förvaltningen, nämnden själv eller Demokratiberedningen. I 
så fall får aktuellt reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget 
som är mer än redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 188  
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C) tilläggsyrkande: 
Under § 1, Nämnden svarar för:  
yttra sig i frågor som gäller namnsättning av gator, allmänna platser och 
kommunala fastigheter i samråd med samhällsbyggnadsnämnden. 

Rolf Jacobsson (KD), Martin Svenberg Rödin (M), Erik Färg (S): 
Bifall till Lars-Göran Sunessons (C) tilläggsyrkande. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunesons (C) tilläggsyrkande 
och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt tillägssyrkandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden daterat 2022-11-03, med följdande tillägg: 

• Under § 1, Nämnden svarar för:  
yttra sig i frågor som gäller namnsättning av gator, allmänna platser och 
kommunala fastigheter i samråd med samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

Expedieras 

Kommunsekreterare för verkställande.   
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§ 172 Dnr 2022-000251  

Verkställande av motion - om att införa en 
effektueringslista som utvecklar kommunens 
interna demokrati 

Sammanfattning av ärendet 
Motion var formulerad så att Kommunfullmäktige skulle ge Kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram riktlinjer för en effektueringslista för att kunna spåra 
resultaten av antagna motioner och medborgarförslag. 

I det nya förslaget för nämndernas reglementen har det arbetats in att de i 
samband med redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag i 
april och november även ska redovisa de som är bifallna men icke verkställda. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 194 
Tjänsteskrivelse 2022-11-02 
Beslut KF 2022-09-26 § 132 
Motion från Fredrik Olsson, KD om att införa en effektueringslista som 
utvecklar kommunens interna demokrati 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner verkställandet av Kommunfullmäktiges beslut 
2022-09-26 § 132, Dnr 2022-134. 

Yrkande 
Fredrik Olsson (KD): 
Bifall till Kommunstyrelsen förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner verkställandet av Kommunfullmäktiges beslut 
2022-09-26 § 132, Motion om att införa en effektueringslista som utvecklar 
kommunens interna demokrati, Dnr 2022-134. 

Expedieras 

Slutarkiv.  
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§ 173 Dnr 2022-000155  

Svar på motion från Göran Nyberg (-) - 
Sambränslecentral 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg (-) har inkommit med en motion kring sambränslecentral, i 
vilken motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att inkomma med en redovisning av hur processen gått till 
fram till godkännandet av förbränningsanläggningen. Vidare att utreda om det 
finns anledning att fundera på rutiner som i sådana här fall skulle kunna öka 
kommunfullmäktiges trygghet i att en erforderlig förankringsdialog föregår ett 
tillståndsgivande av den här digniteten. 

Redovisning har sammanställts i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och framgår i sin helhet i beslutsunderlaget. 
Följande slutsatser kan presenteras.  
 
Förvaltningen kan inte, utifrån gällande lagstiftning och med det ansvar för 
frågor som åligger de olika myndigheterna, se att ärendet skulle kunna ha 
handlagts på annat sätt än vad som skett i det här fallet. Under utredningen 
har förvaltningen i samverkan med handläggare vid miljöenheten dock 
noterat behovet av en tätare samverkan i de fall yttranden ska avges och då 
varken kommunen eller MiMB har tillsynsansvaret. Ett sådant 
utvecklingsarbete initieras i närtid, och en rutin skall vara klar senast 2023-
03-30.  

Ur förvaltningens synvinkel är det väldigt positivt med en motsvarande 
anläggning som sambränslecentralen representerar, inte minst i dessa tider 
när energifrågan är högaktuell givet rådande omständigheter. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 200 
Tjänsteskrivelse 2022-10-13 
MiMB 2021-1275 - - Dom 2020-07-06 om avfallspanna  
MiMB 2022-1977 - - Remissvar om planer 
Ks_2022-000155_Sv_ Handlingar i ärende Sambränslecentral Artic Paper 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. 

Expedieras 

Förslagsställare, för kännedom. 
Slutarkiv  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
28 november 2022 
 
 

 Sida 54 av 72 

 

§ 174 Dnr 2022-000168  

Svar på motion från Malin Svedjenäs, V om en ny 
uterink för sommar- och vinterbruk på 
Kungsmarksskolan i angränsande till nya 
bollhallen 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet har inkommit med en ny motion där hon 
föreslår att en byggnation av en uterink i angränsning till bollhallen ska 
utredas och förslår vidare att den ska finansieras av överskottet från 
byggnationen av bollhallen.  

Ett av kommunens inriktningsmål är att ”Skapa förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Munkedals kommun behöver 
därför säkerställa att det finns ett brett utbud av anläggningar, för flera 
målgrupper och i alla delar av kommunen. En tendens i samhället är att barn 
och unga i allt mindre utsträckning väljer att organisera sig i föreningslivet, 
utan väljer att aktivera sig med spontan-idrott.  

Önskemål om en basketplan framkom efter dialog med idrottslärare, har 
uppskattats och används flitigt av skolelever på, men även utanför skoltid. 

Fakta befintlig basketplan:  

• Total investeringskostnad (utrustning + asfaltering): 90 000 SEK  
• Den låga investeringskostnaden fick man för att entreprenören såg att det 

fanns möjlighet att minska transporter av bl a fyllnadsmaterial för 
återställning av marken och ersätta den tidigare tennisbanan.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen har vidare utrett frågan kring en uterink 
på Kungsmarksområdet. För att klara de rätta måtten har en rink 20 x 40 
m använts som referens.  

• Investeringen i en ny utomhusrink enligt ovan är beräknat till ca 145 000 
SEK, och markarbetet ca 75 000 SEK. 

Förvaltningens förslag är med anledning av ovanstående, att: 

• under pågående förstudie kring utveckling av skolområdena i kommunen, 
att det mest ekonomiskt fördelaktiga vore att vänta in förstudiens resultat 
innan det anläggs en utomhusrink enligt förslaget. 

• tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden utreda möjliga ytor för att 
anlägga en utomhusrink i enlighet med förslaget inom föreslaget område. 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
28 november 2022 
 
 

 Sida 55 av 72 

 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 201 
Beslut SBN 2022-10-28 § 94  
Tjänsteskrivelse - Motion från Malin Svedjenäs, V 
Motion från Malin Svedjenäs, vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. 

Expedieras 

Förslagsställare, för kännedom. 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och Fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Slutarkiv. 
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§ 175 Dnr 2022-000122  

Svar på medborgarförslag från 
kulturarvsföreningar i Munkedal om 
promenadstigar och ställplats i Munkedals 
centralort 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från representanter av Munkedals 
Hembygdsförening, Munkedals slöjdförening och Museiföreningen Munkedals.  
I förslaget föreslås att utveckla promenadstigar och ställplats i anslutning till 
dessa i Munkedals centralort. Det anges fem förslag till utvecklingsområden, 
för vilka Västkustiftelsen ansvarar för p 1 och 2, och som förslagsställaren 
anser med enkla medel skulle kunna fullgöra medborgarförslagets intentioner. 
 
1. Kviströmsberget 1  

Den befintliga stigen som börjar intill det gamla tingshuset behöver bättre 
skyltning men även förlängas så att den går runt och kommer ner dels vid 
Gåva /Karlstorp Kviströmsberget mot Kleva.  

 
2. Kviströmsberget 2  

Samma startpunkt som nr 1 men den svänger direkt vänster upp mot 
Hedeområdet.  

 
3. Stig från Kviström till nuvarande bangolfen.  

Det finns idag en stig som fiskare använder och som löper nära älven. Det 
är helt nödvändigt att markägaren Leif Kviström kontaktas innan något 
ytterligare görs. 

 
4. Ställplats  

En ställplats där besökande turister kan stanna till och även övernatta. En 
ställplats bör gärna ligga nära affärer och inte minst systembolag är viktigt 
i detta sammanhang. Två ställen som kan vara aktuella för ställplats:  

A: Vid bangolfen För detaljerad information, se ursprungshandling. 
Förvaltningens svar: Yta finns redan avsatt under bron, vilken under 2022 
asfalterats, skyltning kommer att sättas upp inför våren 2023.  

B. På planen vid Åtorps järnvägsstation Liknande möjligheter finns här med 
att tömma avlopp och tanka vatten. Härifrån är det dock något längre att 
gå till centrum än alt 4.A. Förvaltningens svar: Platsen bedöms ej lämplig, 
vid denna plats är istället hundrastplats och kolonilotter planerade.  

 
5. Stig längs Örekilsälven från Tångenbron till Torp  

Det finns en stig redan idag men den behöver utvecklas så att det är 
lättare att gå där. På några ställen behövs det spänger som är förankrade i 
berget. Även här kan markägare behöva kontaktas. 
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Förvaltningens svar avseende p 1-3 samt 5:  
 
Utveckling av promenad-/strövstigar sker i samarbete med Kultur- och  
Fritidsenheten efter kontinuerliga avstämningar. Utvecklingsarbetet sker i  
nära samverkan även med Länsstyrelsen, i de fall promenadstråken passerar i  
anslutning till eller igenom naturreservat. 
  
Förvaltningen tackar för medborgarförslaget och de förslag som lämnats,  
och tar med dessa i det kommande arbetet. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 202 
Beslut SBN 2022-10-28 § 95  
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag från kulturarvsföreningar i Munkedal om promenadstigar 
och ställplats i Munkedals centralort. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed anses besvarat 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 

Expedieras 

Förslagsställare, för kännedom. 
Slutarkiv  
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§ 176 Dnr 2022-000144  

Svar på medborgarförslag från Hervor Brandt om 
odlingslotter på fastigheten Tyft i Dingle 

Sammanfattning av ärendet 
Hervor Brandt har inkommit med att medborgarförslag som föreslår att 
kommunen ska skapa odlingslotter på fastigheten Tyft i Dingle. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-30, § 73, att sända 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  

Medborgarförslagets andemening var att redan till sommaren 2022 ombilda 
marken, avsedd för tidigare planerat SÄBO, att nyttjas till odlingslotter i 
stället.  

Marken utarrenderas idag som odlingsmark. Inom förvaltningen pågår vidare 
två parallella förstudier, en för skol-verksamheten och en för SÄBO, samtidigt 
som översiktsplanearbetet (ÖP 2040) kan komma att påverka såväl den 
kommunala mark- men även vattenanvändningen. 

Vidare har det sedan tidigare startat ett arbete i samverkan mellan plan- och 
gata/park-enheterna, där de första odlingslotterna ska etableras i Munkedal. 
Detta arbete är sedan tänkt att spridas vidare till övriga samhällen, Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas, i syfte att ge människor möjlighet till närodling 
och självförsörjning.  

Med anledning av de båda ovan nämnda skälen, så anser förvaltningen att 
medborgarförslagets intention ändå är på väg att uppfyllas, även om den 
exakta placeringen av odlingslotter i Dingle ännu ej helt är fastställd. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 203 
Beslut SBN 2022-10-28 § 96 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag från Hervor Brandt om odlingslotter på fastigheten Tyft i 
Dingle 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed anses besvarat 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 

Expedieras 

Förslagsställare, för kännedom. 
Slutarkiv. 
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§ 177 Dnr 2022-000123  

Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna om inrättande av 
ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) har den 31 mars 2022 inkommit med motion om att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige i Munkedals kommun. Motionären föreslår avslutningsvis 
att: 

• kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett ungdomsfullmäktige i 
Munkedals kommun,  

• kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
reglemente för ungdomsfullmäktige för antagande i kommunfullmäktige 
samt en budget, 

• ungdomsfullmäktige ska fungera som en remissinstans för frågor som rör 
barn och unga, och  

• att ungdomsfullmäktige och kommunfullmäktige årligen har ett 
gemensamt möte. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022, § 49, att sända motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

En beredningsgrupp med representanter för förvaltningarna för 
kommunstyrelse samt barn- och utbildning/kultur- och fritid har deltagit i 
beredningen av motionen. 

Beredningsgruppen bedömer att ungdomarna själva samt de funktioner som 
arbetar med ungdomarna ska ges utrymme och tid att reflektera över på 
vilket sätt ungdomars inflytande kan öka. Det ligger i linje med 
barnkonventionens intentioner om ungdomars möjligheter till delaktighet. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-10-10 § 170 
Tjänsteskrivelse 2022-09-23 
PM Ungdomsfullmäktige 
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om inrättande av ett 
ungdomsfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige i Munkedals kommun. 
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Yrkande 
Mathias Johansson (SD), Terje Skaarnes (SD), Anders Persson (SD): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Karin Blomstrand (L) Återremiss yrkande: 
Ge demokratiberedningen i uppdrag  
för att efterhöra ungdomars åsikter kring motionen 
 
Liza Kettil (S), Malin Svedjenäs (V), Regina Johansson (S), Bjarne Fivelsdal 
(V): 
Bifall till Karin Blomstrand (L)  
 
Liza Kettil (S), Malin Svedjenäs (V), Regina Johansson (S), Bjarne Fivelsdal 
(V), Karin Blomstrand (L): 
Bifall till motionen i sin helhet 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
remitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: avgöra ärendet idag 
Nej-röst: återremiss 

Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning att åreremittera med 
minoritetsåterremiss. Omröstningsbilaga bifogas protokollet. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: 20 
Nej-röst: 15 
Avstod: 0 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet genom en 
minoritetsåterremiss, till Demokratiberedningen för att efterhöra ungdomars 
åsikter kring motionen. 

Expedieras 

Förslagsställare, för kännedom. 
Demokratiberedningen för hantering av återremiss 
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§ 178 Dnr 2022-000153  

Svar på motion från Göran Nyberg (-) om stärkt 
roll för kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg (-) har inkommit med en motion där han föreslår att 
kommunstyrelsens roll att leda och samordna förvaltningen stärkas. Enligt 
förslaget ska kommunstyrelsen leda och nämnderna ska enbart bedriva 
verksamhet. Han tar som exempel att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra förstudie vid investeringsprocesser. 
Motionens första attsats handlar om att stärka kommunstyrelsens roll enligt 
ovan. 

I dagsläget äger och finansierar nämnderna sina egna förstudier. Samverkan 
sker med samhällsbyggnadsförvaltningen för tillgång till den kompetens som 
behövs. Det är inte aktuellt med att genomföra större förändringar på 
området och det skulle få stora konsekvenser som är svåra att överblicka. 

I motionen andra attsats föreslås att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att 
återremittera ärenden som är på väg från nämnd till kommunfullmäktige utan 
att det först behöver upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har redan 
denna möjlighet som beredande organ inför fullmäktig. Frågan har även 
diskuterats på beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2022-09-20. Därför 
anses attsatsen som bifallen. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-10-10 § 169 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen i motionen och att 
andra attsatsen är besvarad. 

Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD): 
Bifalla första attsattsen i motionen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag till beslut och Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsen förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen i motionen och att 
andra attsatsen är besvarad. 

Reservation 
Rolf Jacobsson (KD) Reservation till förmån till eget yrkade. 

Expedieras 

Förslagsställare, för kännedom. 
Slutarkiv  
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§ 179 Dnr 2022-000004  

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

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

Kommunstyrelsen har sex obesvarade motioner och inga obesvarade 
medborgarförslag. Fyra av motionerna planeras att hanteras av 
Kommunfullmäktige i november. Utöver det är en äldre än sex månader, 
Motion från Socialdemokraterna och Centerpartiet om organisationsförändring 
med en ny arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen. Motionen har 
behandlats av Kommunfullmäktige 2022-05-02 som då beslutade att 
återremittera den för ytterligare beredningen. Motionen planeras att besvaras 
vid nästa möjliga tillfälle enligt sammanträdesplanen, vilket blir 
Kommunfullmäktige i februari. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 195 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Förteckning ej besvarade motioner november 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunstyrelsen redovisning av 
ej besvarade motioner och medborgarförslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunstyrelsen redovisning av 
ej besvarade motioner och medborgarförslag. 

Expedieras 
Kommunstyrelsen, för kännedom.  
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§ 180 Dnr 2022-000120  

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska kommunstyrelsen 
och nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  

Barn- och utbildningsnämnden har fyra motioner som ej ännu är besvarade. 
Förteckning redovisar motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts 
färdigt 2022.  

Barnomsorgsekreterare presenterar information gällande arbetet med 
motioner som rör barnomsorg med utökade öppettider. Förvaltningen arbetar 
med att utreda behovet av barnomsorg på kväll, helg och natt i Munkedals 
kommun och kommer att utreda möjligheter att bedriva denna typ av 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 196 
Beslut BOUN 2022-10-19 § 105 
Tjänsteskrivelse - saknas 
BOUN 2022-10-19 - Förteckning - redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt oktober 2022. 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom.  
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§ 181 Dnr 2022-000117  

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

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

Medborgarförslag har inkommit från Doris Meng om att anställa en syn- och 
hörselkonsulent. Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 121 att 
överlämna medborgarförslaget till Välfärdsnämnden för beredning. 

Enligt välfärdsförvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden 
ärendet senast i februari 2023. Ärendet överlämnas därefter till 
kommunfullmäktige för ställningstagande i mars 2023.  

Välfärdsnämnden har inga pågående motioner för beredning. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 197 
Beslut VFN 2022-10-20 § 74 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som Välfärdsnämnden inte berett färdigt 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som Välfärdsnämnden inte berett färdigt 

Expedieras 

Välfärdsnämnden, för kännedom.  
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§ 182 Dnr 2022-000099  

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

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

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 198 
Beslut KFN 2022-10-12 § 48 
Tjänsteskrivelse 2022-09-07 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning. 

Expedieras 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom.  
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§ 183 Dnr 2022-000167  

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

Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-11-14 § 199 
Beslut SBN 2022-10-28 § 93 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20 
Förteckning obesvarade motioner 
Förteckning obesvarade medborgarförslag 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom.   
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§ 184 Dnr 2022-000042  

Fyllnadsval till kommunala förtroendeuppdrag, 
mandatperiod 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Skaarnes inom 2022-10-31 med sin avsägelse gällande sina uppdrag 
som ledamot och 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden samt 
ledamot i Välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2022-11-16 § 8 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Avsägelse från Louise Skaarnes, (SD) av vissa uppdrag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Louise Skaarnes (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som ledamot Barn- och utbildningsnämnden för 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Louise Skaarnes (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden för 
mandatperioden 2018-2022.  

Kommunfullmäktige beslutar att efter Louise Skaarnes (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ledamot Välfärdsnämnden för mandatperioden  
2018-2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Jan Petersson (SD) välja Marcus 
Wennergren (SD) som ersättare Välfärdsnämnden för mandatperioden  
2018-2022. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till valberedningens förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Louise Skaarnes (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som ledamot Barn- och utbildningsnämnden för 
mandatperioden 2018–2022 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Louise Skaarnes (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden för 
mandatperioden 2018–2022.  

Kommunfullmäktige beslutar att efter Louise Skaarnes (SD) välja Jan 
Petersson (SD) som ledamot Välfärdsnämnden för mandatperioden  
2018–2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Jan Petersson (SD) välja Marcus 
Wennergren (SD) som ersättare Välfärdsnämnden för mandatperioden  
2018–2022. 

Expedieras 

Berörd förtroendevald, för kännedom. 
Löneenheten, för kännedom. 
Förtroendemannaregistret, för registrering.  
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§ 185 Dnr 2022-000234  

Nominering av revisorsuppdrag, mandatperiod 
2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 
Nomineringar ska göras för revisorer som ska väljas av andra 
kommunfullmäktige till uppdrag som avser kommunal samverkan.  

Nomineringar till Uddevalla kommunfullmäktige  

• Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, revisorer – 1 ledamot 
• Väst Vatten AB, lekmannarevisorer – 1 ledamot 

 

Nomineringar till Vänersborgs kommunfullmäktige 

• Fyrbodals kommunalförbund, revisor – 1 ledamot 

Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2022-11-16 § 7 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Claes Hedlund (C) som revisor till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för mandatperioden 2023-2026. 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Rolf Berg (S) som lekmannarevisor 
i Väst Vatten AB för mandatperioden 2023-2026.  

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Rolf Berg (S) som revisor till 
Fyrbodals kommunalförbund för mandatperioden 2023-2026. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till valberedningens förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Claes Hedlund (C) som revisor till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för mandatperioden 2023–2026. 

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Rolf Berg (S) som lekmannarevisor 
i Väst Vatten AB för mandatperioden 2023–2026.  

Kommunfullmäktige beslutar att nominera Rolf Berg (S) som revisor till 
Fyrbodals kommunalförbund för mandatperioden 2023–2026. 

Expedieras 

Uddevalla kommun, för genomförande av val. 
Vänersborgs kommun, för genomförande av val. 
Berörd förtroendevald, för kännedom.  

 



Omröstningsbilaga 1

Kommunfullmäktige 2022-11-28, § 153

Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 2024-2025 Munkedals kommun

Resultat

Ja 4

Nej 20

Avstår 11

Totalt 35

Stol Namn Val

1 Håkan Skenhede (SD) Nej

2 Louise Skaarnes (SD) Nej

3 Heikki Klaavuniemi (SD) Nej

4 Mathias Johansson (SD) Nej

5 Marcus Virdhage Wennergren (SD) Nej

6 Fredrik Roos Fylksjö (SD) Nej

7 Jan Peterson (SD) Nej

8 Bo Ericsson (SD) Nej

9 Terje Skaarnes (SD) Nej

10 Runa Pasanen (SD) Nej

11 Anders Persson (SD) Nej

12 Helen Greus (SD) Nej

13 Ann-Sofie Alm (M) Nej

14 Linda Wighed (M) Nej

15 Martin Svenberg Rödin (M) Nej

16 Henrik Palm (M) Nej

17 Johnny Ernflykt (M) Nej

18 Karin Blomstrand (L) Avstår

19 Liza Kettil (S) Avstår

20 Erik Färg (S) Avstår

21 Regina Johansson (S) Avstår

22 Rolf Bjelm (S) Avstår

23 Jenny Jansson (S) Avstår

24 Caritha Jacobsson (S) Avstår

25 Sten-Ove Nicklasson (S) Ja

26 Pia Hässlebräcke (S) Avstår

27 Maria Sundell (S) Avstår

28 Lars-Göran Sunesson (C) Ja

29 Helena Hansson (C) Ja

30 Karl-Anders Andersson (C) Ja

31 Fredrik Olsson (KD) Nej

32 Olle Olsson (KD) Nej

33 Rolf Jacobsson (KD) Nej

34 Malin Svedjenäs (V) Avstår

35 Bjarne Fivelsdal (V) Avstår



Omröstningsbilaga 2

Kommunfullmäktige 2022-11-28, § 156

Utredning av miljösamverkan med åtgärder för förbättringsarbete

Resultat

Ja 20

Nej 15

Avstår 0

Totalt 35

Stol Namn Val

1 Håkan Skenhede (SD) Ja

2 Louise Skaarnes (SD) Ja

3 Heikki Klaavuniemi (SD) Ja

4 Mathias Johansson (SD) Ja

5 Marcus Virdhage Wennergren (SD) Ja

6 Fredrik Roos Fylksjö (SD) Ja

7 Jan Peterson (SD) Ja

8 Bo Ericsson (SD) Ja

9 Terje Skaarnes (SD) Ja

10 Runa Pasanen (SD) Ja

11 Anders Persson (SD) Ja

12 Helen Greus (SD) Ja

13 Ann-Sofie Alm (M) Ja

14 Linda Wighed (M) Ja

15 Martin Svenberg Rödin (M) Ja

16 Henrik Palm (M) Ja

17 Johnny Ernflykt (M) Ja

18 Karin Blomstrand (L) Nej

19 Liza Kettil (S) Nej

20 Erik Färg (S) Nej

21 Regina Johansson (S) Nej

22 Rolf Bjelm (S) Nej

23 Jenny Jansson (S) Nej

24 Caritha Jacobsson (S) Nej

25 Sten-Ove Nicklasson (S) Nej

26 Pia Hässlebräcke (S) Nej

27 Maria Sundell (S) Nej

28 Lars-Göran Sunesson (C) Nej

29 Helena Hansson (C) Nej

30 Karl-Anders Andersson (C) Nej

31 Fredrik Olsson (KD) Ja

32 Olle Olsson (KD) Ja

33 Rolf Jacobsson (KD) Ja

34 Malin Svedjenäs (V) Nej

35 Bjarne Fivelsdal (V) Nej



Omröstningsbilaga 3

Kommunfullmäktige 2022-11-28, § 165

Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer 2022-2026

Omröstning 1: Tillägg 1

Resultat

Ja 17

Nej 18

Avstår 0

Totalt 35

Stol Namn Val

1 Håkan Skenhede (SD) Ja

2 Louise Skaarnes (SD) Ja

3 Heikki Klaavuniemi (SD) Ja

4 Mathias Johansson (SD) Ja

5 Marcus Virdhage Wennergren (SD) Ja

6 Fredrik Roos Fylksjö (SD) Ja

7 Jan Peterson (SD) Ja

8 Bo Ericsson (SD) Ja

9 Terje Skaarnes (SD) Ja

10 Runa Pasanen (SD) Ja

11 Anders Persson (SD) Ja

12 Helen Greus (SD) Ja

13 Ann-Sofie Alm (M) Ja

14 Linda Wighed (M) Ja

15 Martin Svenberg Rödin (M) Ja

16 Henrik Palm (M) Ja

17 Lars Östman (M) Ja

18 Karin Blomstrand (L) Nej

19 Liza Kettil (S) Nej

20 Erik Färg (S) Nej

21 Regina Johansson (S) Nej

22 Rolf Bjelm (S) Nej

23 Jenny Jansson (S) Nej

24 Caritha Jacobsson (S) Nej

25 Sten-Ove Nicklasson (S) Nej

26 Pia Hässlebräcke (S) Nej

27 Maria Sundell (S) Nej

28 Lars-Göran Sunesson (C) Nej

29 Helena Hansson (C) Nej

30 Karl-Anders Andersson (C) Nej

31 Fredrik Olsson (KD) Nej

32 Olle Olsson (KD) Nej

33 Rolf Jacobsson (KD) Nej

34 Malin Svedjenäs (V) Nej

35 Bjarne Fivelsdal (V) Nej



Omröstningsbilaga 4

Kommunfullmäktige 2022-11-28, § 165

Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer 2022-2026

Omröstning 2: Tillägg 2

Resultat

Ja 18

Nej 17

Avstår 0

Totalt 35

Stol Namn Val

1 Håkan Skenhede (SD) Ja

2 Louise Skaarnes (SD) Ja

3 Heikki Klaavuniemi (SD) Ja

4 Mathias Johansson (SD) Ja

5 Marcus Virdhage Wennergren (SD) Ja

6 Fredrik Roos Fylksjö (SD) Ja

7 Jan Peterson (SD) Ja

8 Bo Ericsson (SD) Ja

9 Terje Skaarnes (SD) Ja

10 Runa Pasanen (SD) Ja

11 Anders Persson (SD) Ja

12 Helen Greus (SD) Ja

13 Ann-Sofie Alm (M) Ja

14 Linda Wighed (M) Ja

15 Martin Svenberg Rödin (M) Ja

16 Henrik Palm (M) Ja

17 Lars Östman (M) Ja

18 Karin Blomstrand (L) Nej

19 Liza Kettil (S) Nej

20 Erik Färg (S) Nej

21 Regina Johansson (S) Nej

22 Rolf Bjelm (S) Nej

23 Jenny Jansson (S) Nej

24 Caritha Jacobsson (S) Nej

25 Sten-Ove Nicklasson (S) Nej

26 Pia Hässlebräcke (S) Nej

27 Maria Sundell (S) Nej

28 Lars-Göran Sunesson (C) Nej

29 Helena Hansson (C) Nej

30 Karl-Anders Andersson (C) Nej

31 Fredrik Olsson (KD) Nej

32 Olle Olsson (KD) Ja

33 Rolf Jacobsson (KD) Nej

34 Malin Svedjenäs (V) Nej

35 Bjarne Fivelsdal (V) Nej



Omröstningsbilaga 5

Kommunfullmäktige 2022-11-28, § 177

Svar på motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om inrättande av ungdomsfullmäktige

Resultat

Ja 20

Nej 15

Avstår 0

Totalt 35

Stol Namn Val

1 Håkan Skenhede (SD) Ja

2 Louise Skaarnes (SD) Ja

3 Heikki Klaavuniemi (SD) Ja

4 Mathias Johansson (SD) Ja

5 Marcus Virdhage Wennergren (SD) Ja

6 Fredrik Roos Fylksjö (SD) Ja

7 Jan Peterson (SD) Ja

8 Bo Ericsson (SD) Ja

9 Terje Skaarnes (SD) Ja

10 Runa Pasanen (SD) Ja

11 Anders Persson (SD) Ja

12 Helen Greus (SD) Ja

13 Ann-Sofie Alm (M) Ja

14 Linda Wighed (M) Ja

15 Martin Svenberg Rödin (M) Ja

16 Henrik Palm (M) Ja

17 Lars Östman (M) Ja

18 Karin Blomstrand (L) Nej

19 Liza Kettil (S) Nej

20 Erik Färg (S) Nej

21 Regina Johansson (S) Nej

22 Rolf Bjelm (S) Nej

23 Jenny Jansson (S) Nej

24 Caritha Jacobsson (S) Nej

25 Sten-Ove Nicklasson (S) Nej

26 Pia Hässlebräcke (S) Nej

27 Maria Sundell (S) Nej

28 Lars-Göran Sunesson (C) Nej

29 Helena Hansson (C) Nej

30 Karl-Anders Andersson (C) Nej

31 Fredrik Olsson (KD) Ja

32 Olle Olsson (KD) Ja

33 Rolf Jacobsson (KD) Ja

34 Malin Svedjenäs (V) Nej

35 Bjarne Fivelsdal (V) Nej
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