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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Plats och tid Kommunhuset Forum, torsdagen den 26 oktober 2017. 
Kl. 17.00 - 19.00. 

 
Beslutande Åsa Karlsson (S) Jäv § 76 

Rolf Berg (S) 
Regina Johansson för Maria Sundell (S) 
Said Lundin (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) för Håkan Bergqvist (S) 
Jenny Jansson (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Liza Kettil (S) 
Leif Högberg (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Christer Nilsson (C) Ordförande 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Helena Hansson (C) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Barbro Gustavsson (C) för Birgitta Karlsson (C) 
Leif Svensson (C) för Carina Thorstensson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Ann-Sofie Alm (M) Jäv § 76 
Ulla Gustafsson (M) för Malin Östman (M) 
Jan Hognert (M) 
Bo Ericsson (M) 
Malin Corner (M) 
Camilla Espenkrona (M) 
Heikki Klaavuniemi (SD) 
Matheus Enholm (SD) 
Per Nilsen (SD) 
Tony Hansson (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Kasper Gustavsson (V) 
Ove Göransson (V) 
Nina Andersson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) för Inger Holgersson (KD) 
Karin Blomstrand (L) 

   
Ej tjänst-
görande 
ersättare 

  

   
Övriga 
deltagare 

Håkan Sundberg, kommunchef 
Linda Ökvist, sekreterare 

  
Utses att 
justera 

 

  
Justeringens 
tid och plats 

2017-10-31, kl. 08.00, kommunhuset Forum 

 
Sekreterare 
 

   
Paragrafer 69-85 

 Linda Ökvist   
Ordförande 
 

   

 Christer Nilsson (C)   
Justerande 
 

   

 Leif Svensson (C)  Ove Göransson (V) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ och sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2017-10-26 

Protokollet anslaget under tiden 2017-10-31 – 2017-11-22 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten, Forum Munkedal 

 
Underskrift 

 
Linda Ökvist 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 69 
 
Anmälan av nya motioner 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om översyn av Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor (KRF). 
 
Ove Göransson (V) inkom 2017-10-01 med motion om att visa humanitet mot 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
Karin Blomstrand (L) föredrar sin motion. 
Ove Göransson (V) föredrar sin motion. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 
Expedieras till 
Ansvarig handläggare 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 70 
 
Anmälan av nya medborgarförslag 
 
Marie Koivisto inkom 2017-08-14 med medborgarförslag om att ta fram 
handlingsplan för att minska självmorden i Munkedals kommun, dnr KS 2017-
359. 
 
Olle Sandén inkom 2017-10-02 med medborgarförslag om näringslivsråd i 
Munkedals kommun, dnr KS 2017-438. 
 
Ove Göransson och Ulla-Britt Eklund inom 2017-10-03 med medborgarförslag 
om offentlig toalett, dnr KS 2017-445. 
 
Tommy Magnusson inkom 2017-08-14 med medborgarförslag om att installera 
solelsanläggningar, dnr KS 2017-358. 
 
Olle Sandén har skriftligt presenterat sitt medborgarförslag för fullmäktige. 
 
Ove Göransson gör en presentation av sitt och Ulla-Britt Eklunds 
medborgarförslag för fullmäktige. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten avseende 

medborgarförslagen till kommunstyrelsen. 

 
Expedieras till 
Ansvarig handläggare 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 71   Dnr KS 2017-222 
 
Medborgarförslag – Åtgärder mot störande fiskmåsar 
 
Sammanfattning 
 
Irene Barfoot Ekelund föreslår i ett medborgarförslag att fågelskrämmor placeras 
ut på strategiska platser för att minska upplevt obehag av fiskmåsar. 
 
Fiskmåsar har blivit allt vanligare i och i anslutning till tätorter. Äggen läggs i 
april-maj och ruvas i 22-24 dagar. Därefter tar det ca 5 veckor innan ungarna är 
flygfärdiga. Fiskmåsarna lägger normalt en kull per år. 
 
Munkedals kommun och många andra fastighetsägare har avtal med 
saneringsföretag för åtgärder som kan minska olägenheter av t.ex. fåglar i 
tätortsområden. Det kan gälla att riva bon, plocka eller picka ägg m fl. åtgärder. 
 
Fågelskrämmor av rovfågelstyp är vanliga i t.ex. småbåtshamnar. Den 
avskräckande effekten klingar av över tid eftersom fåglarna vänjer sig. Under 
den tid som fågelskrämman har effekt skräms alla fåglar, d.v.s. även de som 
naturligt vistas i tätorter och som uppskattas av boende och de som vistas i 
området. 
 
Det är förvaltningens bedömning att vidtagna åtgärder minskar störningar från 
fiskmåsar men att minska dessa helt är inte möjligt. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
05-08 samt medborgarförslag, insänt 2017-04-27. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-08-30 § 132, Kommunstyrelsen 2017-09-13 § 116. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
 
 
 
Expedieras 
Irene Barfoot Ekelund 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 72   Dnr KS 2015-170 
 
Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) om stöd till UNHCR 
 
Sammanfattning 

Heikki Klaavuniemi (SD) inkom 2015-04-30 med motion om stöd till UNHCR 
arbete. Motionären föreslår att Munkedals kommun årligen skänker en krona per 
invånare till UNHCR verksamhet. 

UNHCR är en del av Förenta Nationens (FN) organisation med uppdrag att 
ansvara för internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly 
på grund av krig och förföljelse. 

Kommunallagen 2 kapitel fastställer kommunens och landstingens befogenheter. 
Första paragrafen (§1) innehåller bestämmelser om kommunens allmänna 
kompetens. För att kommunerna själva ska få handha en angelägenhet krävs att 
det är av allmänt intresse. Övriga begränsningar i den kommunala kompetensen 
fastslås i anknytningskompetensen och lokaliseringsprincipen. Allmänintresset 
får bedömas med utgångspunkt om det är lämpligt, ändamålsenligt och/eller 
skäligt att kommunen befattar sig med angelägenheten. Kommunal kompetens 
kan också bestå av anknytningskompetens. Med detta avser att en kommunal 
verksamhet, trots att det normalt skulle falla utanför den kommunala 
kompetensen, har en såda anknytning till redan befintlig och erkänd kommunal 
verksamhet, att det skulle vara opraktiskt eller verksamhetsfrämjande att inte 
tillåta det. Lokaliseringsprincipen innebär att en kommunal åtgärd måste vara 
knuten till kommunens eget område eller dess invånare för att den ska anses 
som laglig. 

Från rättspraxis kan nämnas följande fall där kommunala beslut med 
internationell anknytning ansetts otillåten; 

 Riksåklagaren (RÅ) 1968:613 anslag om 5000 kronor till Svenska Röda 
korset FNL insamling för humanitär hjälp till Vietnams befolkning 

 RÅ 1971:296 anvisning av 91000 kronor till bostadsbaracker att 
överlämna som gåva till den jordbävningsdrabbade staden Banja Luka i 
tidigare Jugoslavien 

 RÅ 1973:64 anslag om 6000 kronor för inköp av läkarväska till Vietnam 
genom Svenska Röda Korsets försorg  

 
Beredning 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-18 samt motion från Heikki 
Klaavuniemi (SD) om stöd till UNHCR, inkommen 2015-04-29. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 160. Kommunstyrelsen 2017-
10-11 § 144. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
 
Yrkande 
 
Heikki Klaavuniemi (SD): Bifall till motionen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 72 
 
Liza Kettil (S), Rolf Berg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ajournering 
 
Åsa Karlsson (S) begär ajournering, vilket verkställs. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
 
KD-gruppen: Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Heikki 
Klaavuniemis (SD) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
 
Reservation 
 
SD-gruppen 
KD-gruppen 
 
 
Expedieras 
Heikki Klaavuniemi (SD)  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 73   Dnr KS 2016-84 
 
Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om översyn av reglerna för 
torghandel 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand inkom 2016-02-23 med motion om översyn av regelverket för 
torghandel i kommunen. Syftet med motionen är att utarbeta ett tydligt 
regelverk som samtidigt kan bidra till en utveckling av torghandeln för att 
därigenom tillskapa ett levande torg. 
 
En kommun kan meddela lokala föreskrifter enligt ordningsstadgan vilket bland 
annat inkluderar torghanhandelsföreskrifter. 
  
Befintligt regelverk antogs av kommunfullmäktige 2012-04-26 § 32. Det finns 
anledning att anpassa föreskrifterna utifrån nuvarande och framtida 
förutsättningar. Förvaltningen har påbörjat en revidering av föreskrifterna med 
syfte att anpassa föreskrifterna i enlighet med motionens intentioner.  
 
Beredning 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-22 samt motion från Karin 
Blomstrand (L) om översyn av reglerna för torghandel, inkommen 2016-02-23. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 159. Kommunstyrelsen 2017-
10-11 § 143. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Yrkande 
 
Karin Blomstrand (L), Ann-Sofie Alm (M) och Ove Göransson (V): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Expedieras 
Karin Blomstrand (L) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 74   Dnr KS 2016-373 
 
Förslag till ny politisk organisation 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en 
översyn av den politiska organisationen. Syftet är att undersöka möjligheterna 
att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 
verksamheten. Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I 
uppdraget ligger att se till följande delar:  
 

 Vitalisering av kommunfullmäktige 
 Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 
 Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 
 Sträva mot ökad maktdelning 
 sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska 

agendan 
 
Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer har varit referensgrupp. 
Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott fått fortlöpande information om 
uppdragets fortskridande. Utredningsarbetet har vid tre tillfällen presenterats för 
referensgruppen och arbetsutskottet.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-
14, Missiv daterad 2017-06-02, Uppdragshandling daterad 2016-10-26 samt 
Rapporten Översyn av den politiska organisationen daterad 2017-06-01. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30, § 120. Kommunstyrelsen 2017-
10-11 § 130. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals politiska organisation från den 

1/1 2019 ska utgöras av följande politiska organ med antal ledamöter: 
 Kommunfullmäktige, x ledamöter 
 Kommunstyrelse, x ledamöter 
 Välfärdsnämnd, x ledamöter 
 Kultur- och fritidsnämnd, x ledamöter 
 Barn- och utbildningsnämnd, x ledamöter 
 Samhällsbyggnadsnämnd, x ledamöter 
 Jävsnämnd, x ledamöter 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att valnämnd, valberedning och revisorer 
behålls oförändrade i den nya politiska organisationen. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att följande fullmäktigeberedningar inrättas 

från den 1/1 2019: 
 Beredningen för hållbar utveckling, x ledamöter 
 Beredningen för samhällsdialog, x ledamöter 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 74 
 
 Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fastställa utredningens förslag till 

ansvarsfördelning mellan nämnderna. 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen (kommunchefen) att vidta de 
förberedelser och anpassningar som behövs för att de nya politiska 
organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag men med ändring i 
stjärnsats 4: Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fortsätta utreda förslag till 
ansvarsfördelning mellan nämnderna. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Åsa Karlssons 
(S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åsa 
Karlssons (S) ändringsyrkande. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals politiska organisation från den 

1/1 2019 ska utgöras av följande politiska organ med antal ledamöter: 
 Kommunfullmäktige, x ledamöter 
 Kommunstyrelse, x ledamöter 
 Välfärdsnämnd, x ledamöter 
 Kultur- och fritidsnämnd, x ledamöter 
 Barn- och utbildningsnämnd, x ledamöter 
 Samhällsbyggnadsnämnd, x ledamöter 
 Jävsnämnd, x ledamöter 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att valnämnd, valberedning och revisorer 
behålls oförändrade i den nya politiska organisationen. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att följande fullmäktigeberedningar inrättas 

från den 1/1 2019: 
 Beredningen för hållbar utveckling, x ledamöter 
 Beredningen för samhällsdialog, x ledamöter 

 
 Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fortsätta utreda förslag till 

ansvarsfördelning mellan nämnderna. 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen (kommunchefen) att vidta de 
förberedelser och anpassningar som behövs för att de nya politiska 
organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Gruppledarna 
Kommunchefen  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 75   Dnr KS 2017-334 
 
Munkedals kommuns delårsbokslut augusti 2017 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 41,6 mnkr för perioden januari-
augusti 2017. Helårsprognosen för kommunen 2017 uppgår till 62,6 mnkr vilket 
är 50,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,6 mnkr. Överskottet 
beror i huvudsak på vinst vid försäljning av fastigheter, förfogandeposter och 
överskott på finansiella poster.  

Drift 
Nämnderna redovisar ett överskott mot budget på 10,6 mnkr för perioden 
januari-augusti. För helåret är prognosen 5,6 mnkr, varav 5,0 mnkr är medel till 
kommunstyrelsens förfogande. Under hösten 2016 antogs ett åtgärdsprogram 
inom kommunstyrelsen som beräkna ge minskade kostnader om 9,2 mnkr.  
Skatteprognosen för 2017 är positiv och visar på ett överskott på 2,5 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 40,8 mnkr. Dessa poster 
består av bland annat anslag till kommunfullmäktiges förfogande, överskott på 
kapitalkostnader samt överskott på reavinst. 
Balansräkningen har förbättrats under året genom att skulderna minskat och det 
egna kapitalet förstärkts.  

Investeringar 
Under perioden jan-aug har det investerats för 36,1 mnkr, varav 28,0 mnkr för 
köp av tidigare Dingle naturbruksgymnasium. Kommunens totala 
investeringsutgifter beräknas uppgå till 56,0 mnkr för hela 2017 vilket är lägre 
än budget som uppgår till 60,8 mnkr inklusive överföring från föregående års 
budget. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är god för året och bedömningen som kommunstyrelsen gör är 
att för verksamhetsår 2017 uppfylls målen för god ekonomisk hushållning. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 75 
 

 
 
Beredning 
 
Tf ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-24 
samt Munkedals kommuns delårsrapport januari-augusti 2017. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 144, Kommunstyrelsen 2017-
10-11 § 127. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-

augusti 2017. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-

augusti 2017. 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 
 
 

Resultaträkning Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2016 2017 2017 2017
Nämnd/Verksamhet
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd 
och överförmyndarnämnd -2,2 -2,6 -2,6 0,0
Kommunstyrelsen -557,5 -590,6 -595,7 5,1
varav
 - Kommunledningsstab -39,3 -50,4 -58,7 8,3
 - Sektor samhällsbyggnad -89,2 -97,9 -99,0 1,1
 - Sektor Barn & Utbildning -204,0 -207,4 -213,3 5,9
 - Sektor Omsorg -225,0 -234,9 -224,7 -10,2
Byggnadsnämnden -0,9 -1,5 -2,0 0,5
Lönenämnden -2,6 -2,5 -2,5 0,0
Summa nämndverksamhet -563,2 -597,2 -602,8 5,6

Gemensamma kostnader och intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8

Summa verksamhetens nettokostnad -566,4 -570,8 -617,1 46,3

Skatteintäkter 438,5 461,1 458,5 2,6
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 169,7 173,8 173,9 -0,1
Finansiella intäkter 2,8 3,5 2,9 0,6
Finansiella kostnader -5,0 -5,0 -5,6 0,6
Summa Skatter och finansnetto 606,0 633,4 629,7 3,7

Jämförelsestörande post
Årets resultat 39,6 62,6 12,63 50,0
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 76   Dnr KS 2017-248 
 
Årsredovisning 2016 för Fyrbodals kommunalförbund samt fråga om 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 
Sammanfattning 
Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2017-05-10 med årsredovisning för 2016. 
Denna antogs av direktionen 2016-03-16. Förbundets revisorer (daterat 2016-
03-24) meddelar att de granskat kommunalförbundets verksamhet och att 
granskningen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente.  
 
Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) 
inte uppnåtts under 2016. I årsredovisningen framgår att avvikelser kan 
förekomma och att det beror på åtaganden som direktionen finner angelägna. 
De påpekar att avvikelser bör kommenteras i årsredovisningen. Vidare skriver 
revisorerna att direktionen tagit beslut om arvodering till ordförande utan stöd i 
förbundsordningen och har efterfrågat utvärdering avseende arvodering av 
ordförande men inte erhållit någon sådan. Revisorerna noterar att en omarbetad 
förbundsordning är ute på förslag under 2017. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Ekonomi 
Resultatet för 2016 landade på -0,8 mnkr (2015 -0,6). Det egna kapitalet 
sjunker åter och uppgår nu till 2,4 mnkr. Enligt kommunallagen ska en 
avstämning av balanskravet göras och redovisa i förvaltningsberättelsen. Ev 
negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre 
år. Förbundet har inte gjort någon avstämning av balanskravet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2016 inte medför några anmärkningar.  
 
Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål samt 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.  
 
Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål både för 
finansiella mål och verksamhetsmål. Det långsiktiga finansiella målet uppfylls 
inte. Avseende verksamhetsmålen är de många. Det framgår inte vilka av dessa 
mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Någon sammantagen 
bedömning görs inte avseende resultatet av målen, som kommunalförbundet 
fastställt, lever upp till god ekonomisk hushållning.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-24. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 123. Kommunstyrelsen 2017-09-
13 § 109. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 76 
 
Jäv 
 
Åsa Karlsson (S) och Ann-Sofie Alm (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Fyrbodals Kommunalförbund 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 

 
 Kommunfullmäktige uppmanar kommunalförbundet att upprätta en plan för 

hur det egna kapitalet ska återställas. 
 

 Kommunfullmäktige uppmanar kommunalförbundet att ta hänsyn till 
revisionens notering avseende beslut om arvodering och att hänsyn tas i 
kommande förändring i förbundsordningen. 

 
Yrkande 
 
Rolf Jacobsson (KD): Att Kommunalförbundet Fyrbodals budget ska minska med 
40 %. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf Jacobssons 
(KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Fyrbodals Kommunalförbund 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 

 
 Kommunfullmäktige uppmanar kommunalförbundet att upprätta en plan för 

hur det egna kapitalet ska återställas. 
 

 Kommunfullmäktige uppmanar kommunalförbundet att ta hänsyn till 
revisionens notering avseende beslut om arvodering och att hänsyn tas i 
kommande förändring i förbundsordningen. 

 
Reservation 
 
KD-gruppen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 76 
 
Expedieras 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
Ekonomienheten 
Kommunchefen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 77   Dnr KS 2017-366 
 
Ramborgen för Munkedals Vatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals Vatten AB (MVAB) ägs till 100 % av Munkedals kommun. Vid 
övertagandet beslutade Kommunfullmäktige 2012-12-20 § 89 om en ramborgen 
på 100 mnkr. Då inkluderades behov av nyinvesteringar under de kommande 
åren. Därefter skedde finansieringen genom en utställd revers. Totalt uppgick 
reversen till 76,2 mnkr. I beslutet förutsattes att MVAB själva, redan under 
2013, skulle genomföra upphandling för egen finansiering.  
 
MVAB har nu en större investering framför sig avseende utbyggnad av VA på 
Tungenäset. Kommunfullmäktige beslutade om genomförande av investeringen 
2017-02-08 § 6. I samma beslut uppdrog man åt förvaltningen att återkomma 
med förslag till kommunfullmäktige med frågan om borgen, revers eller annan 
lösning.  
 
Förvaltningen föreslår nu ett ökat borgensåtagande och att kommande 
investering sker genom att MVAB upphandlar finansiering själva. Förvaltningen 
föreslår också att upprättad revers återbetalas till Munkedals kommun senast 
2020-11-01. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-14 samt 
underlag till tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-08-30 § 125. Kommunstyrelsen 2017-09-13 § 111. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om borgen på 100 

mnkr.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Munkedals Vatten AB 
låneförpliktelser med högsta lånebelopp, inklusive utställd revers, om 125 
mnkr.   
 

 Kommunfullmäktige godkänner borgen enligt kommunens borgenspolicy. 
Borgensåtagande gäller tom 2027-11-30. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals Vatten AB genomför egen 
upphandling för finansiering. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utställd revers till Munkedals Vatten AB ska 
lösas in till Munkedals kommun 2020-11-01. 

 
Yrkande 
 
Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson (V), Karin Blomstrand (L) och Matheus 
Enholm (SD): avslag 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 77 
 
Åsa Karlsson (S), Ann-Sofie Alm (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf Jacobssons 
(KD) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: avslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 21 
Nej-röster: 9 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om borgen på 100 

mnkr.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Munkedals Vatten AB 
låneförpliktelser med högsta lånebelopp, inklusive utställd revers, om 125 
mnkr.   
 

 Kommunfullmäktige godkänner borgen enligt kommunens borgenspolicy. 
Borgensåtagande gäller tom 2027-11-30. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals Vatten AB genomför egen 
upphandling för finansiering. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utställd revers till Munkedals Vatten AB ska 
lösas in till Munkedals kommun 2020-11-01. 

 
 
Reservation 
 
Ove Göransson (V), Karin Blomstrand (L), SD-gruppen och KD-gruppen 
 
Expedieras 
Munkedal Vatten AB 
Sektorchef samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
Kommunchefen  



Omröstningslista kommunfullmäktige  
 
§ 77 – Ramborgen för Munkedals Vatten AB 
 
Ledamöter 
 
Namn Omröstning 
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S) Regina Johansson (S) X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S)  X   
Håkan Bergqvist (S) Yvonne Martinsson (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S)    
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) Barbro Gustavsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) Leif Svensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M) X   
Malin Östman (M) Ulla Gustafsson (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Bo Ericsson (M)    
Malin Corner (M)    
Camilla Espenkrona (M) X   
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
Christoffer Wallin (SD)  X  
Kasper Gustafsson (V)    
Ove Göransson (V)  X  
Nina Andersson (KD)  X  
Inger Holgersson (KD) Rolf Jacobsson (KD)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

21 
 

9 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 78   Dnr KS 2017-250 
 
Plan för arbete mot våldsbejakande extremism 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2017, § 67, att återremittera ärendet 
för förtydligande av definitioner. 
 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har 
upprättats utifrån de tolv rekommendationer som Sveriges nationella 
samordnare mot våldsbejakande extremism har tagit fram. Planen är framtagen 
för att konkretisera kommunens arbete och tydliggöra samverkansstrukturer och 
kontaktvägar. 
 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har ett 
helhetsperspektiv. Den omfattar det generella förebyggande arbetet inom 
Munkedals kommun som bland annat handlar om att bedriva 
demokratifrämjande arbete och motverka utanförskap. Detta för att undvika att 
ungdomar radikaliseras och blir våldsbejakande. 
  
Planen tar även fasta på befintliga samverkansstrukturer inom Munkedals 
kommun för att identifiera ungdomar med riskbeteende. Inom dessa strukturer 
finns redan ett gemensamt arbete för att hjälpa dessa ungdomar och deras 
anhöriga utifrån individens specifika behov. 
 
Slutligen tydliggör planen upprättade kontaktvägar för att hantera oro och 
upptäckt av en radikaliserad individ. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-15 
samt Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 121. Kommunstyrelsen 2017-09-
13, § 107. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad plan för Munkedals 

kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.  
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad plan för Munkedals 

kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.  
 
Expedieras 
Samtliga sektorer 
Säkerhetssamordnaren   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 79   Dnr KS 2017-397 
 
Policy för inköp och upphandling 
 
Sammanfattning 
 
Vid årsskiftet trädde nya lagar i kraft gällande upphandling, vilket kräver en 
justering av dokumentet Policy för inköp och upphandling.  
 
Nya lagar som avses är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 
lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt den 
helt nya lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Inga större 
förändringar har gjorts i den nya LOU eller den nya LUF. Dokumentet Policy för 
inköp och upphandling har uppdaterats med laghänvisning till de nya lagarna 
samt uppdaterats under rubrikerna 4.2. Upphandlingsfunktionens roll, 4.3 
Nämnderna och sektorernas roll och 5.7. Direktupphandling.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-07 samt 
Policy för inköp och upphandling. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, 
§ 146. Kommunstyrelsen 2017-10-11 § 132. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för inköp och 

upphandling samt upphäver Policy för inköp och upphandling antagen 2015-
06-04 § 34. 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för inköp och 

upphandling samt upphäver Policy för inköp och upphandling antagen 2015-
06-04 § 34. 

 
 
Expedieras 
Ekonomienheten  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 80   Dnr KS 2016-114 
 
Omflyttning av investeringsanslag 
 
Sammanfattning 
Den planerade utbyggnaden av Brandstationen i Munkedal, för att inrymma en 
större ambulansstation, har ”pausats” av Västra Götalandsregionen. Projektet 
var kostnadsbedömt till 21 mnkr (anslag 15 mnkr 2017 och 6 mnkr 2018).  
 
Utbyggnaden av 24 (av 28) byggrätter på Tegelverket pågår. VA-utbyggnaden 
är avslutad och arbetet med gator, p-plats inom området pågår. Bygglov har 
sökts för 16 av byggrätterna och 8 nya ansökningar är på gång. Anslaget på 1 
mnkr för 2017 avsåg 12 byggrätter. Priset på byggrätterna är 150 tkr per styck. 
 
Utbyggnaden av Tegelverket bedöms kosta ca 3,5 mnkr. Då inkluderas gator, p-
plats, belysning mm. Arbetet avslutas när byggnaderna uppförts. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
09-11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 150, Kommunstyrelsen 
2017-10-11, § 135. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige överför 2,5 mnkr från anslaget för ”tillbyggnad 

brandstation” till ”utbyggnad Tegelverket” 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige överför 2,5 mnkr från anslaget för ”tillbyggnad 

brandstation” till ”utbyggnad Tegelverket” 
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadssektorn 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 81   Dnr KS 2016-114 
 
Slutredovisning av investeringar 2016 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under 2016 genomfört en rad investeringar, beslutade av 
Kommunfullmäktige. Investeringar där anslaget överstiger 300 tkr redovisas. 
 
Beläggning och broarbete (tkr) 
Anslag 2016   1000  
Överfört från 2015    240 
Förbrukat     787 
Överskott     453 
 
Åtgärder har genomförts i Centrum, på Bruksvägen och på Östra 
Jonsängsvägen. 
 
Beläggning Västergård 
Anslag 2016   1000 
Förbrukat     759 
Överskott     241 
 
Gatorna inom Västergård, etapp 5, har fått en toppbeläggning. Området har 
överlämnats till en vägförening för fortsatt drift och underhåll. 
 
Sprinkler LSS 
Anslag 2016    500 
Överfört från 2015   346 
Förbrukat     490 
Överskott    356 
 
Sprinklersystem har installerats på LSS-boende på Frejvägen i Munkedal. 
 
Byte av armaturer gatubelysning 
Anslag 2016     300 
Överfört från 2015    200 
Förbrukat     331 
Överskott     169 
 
Belysningen på Torget har bytts ut, kvicksilverlampor har ersatts samt 
lågenergilampor ersatt lampor med högre energiförbrukning.  
 
Tillbyggnad Önnebacka förskola 
Anslag 2016   15000 
Överfört från 2015   -7298 
Förbrukat     6759 
Överskott       943 
 
Förskolan byggdes till med tre avdelningar och har nu 7 avdelningar 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 81 
 
Bruksvägen vägförbättring 
Anslag 2016   1000 
Förbrukat     939 
Överskott       61 
 
Vägen byggdes om i anslutning till Möevägen och Hedevägen. Säkra 
övergångsställen och gc-bana har anlagts. 
 
Energiåtgärder 
Anslag 2016     500 
Överfört från 2015    798 
Förbrukat   1056 
Överskott     242 
 
Nytt ventilationsaggregat till nya gymnastiken på Kungsmarksskolan. 
Närvarostyrd belysning i korridorer, trapphus och klassrum i Bruksskolan, 
Centrumskolan och Munkedalsskolan.  
 
Möevägen GC och vägförbättring 
Anslag   1500 
Överfört från 2015    182 
Förbrukat   1866 
Underskott     184 
 
Gc-bana anlades från Bruksvägen till Möeområdet och vägen justerades, räcken 
åtgärdades mm, allt för att förbättra trafiksäkerheten. 
 
Utbyggnad tomter Hällevadsholm 
Anslag      0 
Förbrukat   393 
Underskott   393 
 
Tre tomter har tagits fram, varav en har sålts. Tomterna finansieras genom 
försäljningen. Munkedal Vatten har anlagt VA. 
 
Servicekontor 
Anslag      0 
Överfört från 2015  477 
Förbrukat   666 
Underskott   189 
 
Servicekontor, ett medborgarcentrum, har samlokaliserats med bibliotek och 
växel i kommunhuset för att kunna erbjuda medborgare och besökare bättre 
service. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
08-29. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 154. Kommunstyrelsen 
2017-10-11, § 138. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Forts § 81 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 
 
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
  



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

24(30) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-26 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 82   Dnr KS 2016-114 
 
Äskande ur fullmäktiges förfogandepost för Utvecklingscentrum 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen erhöll ett ökat anslag med 5,4 mnkr inför budget 2017 
avseende driftskostnader för Munkedals Utvecklingscentrum (tidigare Dingle 
Naturbruksgymnasium). I kommunfullmäktiges anslag ”till förfogande” 
öronmärktes 0,6 mnkr för eventuella avvikelser mot budget för 
Utvecklingscentrum. Då budgeten beslutades var det fortfarande osäkert hur 
driftkostnaderna skulle utvecklas.  
Årets uppföljning av kostnaderna visar att det inom kostverksamheten tillkommit 
merkostnader som tidigare inte varit kända. Dessa avser ökat personalbehov på 
grund av utökning av övriga verksamheter.  
Kommunstyrelsen äskar nu från Kommunfullmäktiges förfogandepost på ett ökat 
kommunbidrag med 0,250 mnkr. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
09-05. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 155, Kommunstyrelsen 
2017-10-11, § 139. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens ram med 0,250 

mnkr. Finansiering sker ut kommunfullmäktiges förfogandepost. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens ram med 0,250 

mnkr. Finansiering sker ur kommunfullmäktiges förfogandepost. 
 
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 83   Dnr KS 2014-377 
 
Revidering av bolagsordning Västvatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Det kommungemensamma bolaget Västvatten AB har utökats med fler ägare det 
senaste året. Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer (två från varje 
ägarkommun). Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av 
antalet revisorer i syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere 
kostnaderna. Antalet revisorer styrs av bolagsordningen.   
 
Förslag till ändring i bolagsordning för Västvatten AB har kommunicerats med 
bolaget, samtliga ägarkommuner samt revisorerna. De har beretts tillfälle att 
inkomma med synpunkter. 
 
Förslaget gäller en ändring av § 10 i bolagsordningen. Ny lydelse föreslås bli: 
    
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av 
samtliga ägarkommuner. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
09-18, bolagsordning Västvatten AB samt förslag till bolagsordning för 
Västvatten AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 156, 
Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 140. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning 

för Västvatten AB 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 
januari 2018 eller den senare dag då föreslagen bolagsordning beslutats av 
bolagsstämman. 

 
Protokollsanteckning 
 
Rolf Jacobsson (KD) deltar inte i beslutet 
 
Beslut 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning 

för Västvatten AB 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 
januari 2018 eller den senare dag då föreslagen bolagsordning beslutats av 
bolagsstämman. 

 
 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

26(30) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-26 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 83 
 
Expedieras 
Västvatten AB 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 84   Dnr KS 2017-405 
 
Delegering av tillsyn gällande elektroniska cigaretter 
 
Sammanfattning 
 
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk 
cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga 
via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en 
tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som 
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk 
cigarett. 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en 
anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är 
kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. 
 
Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigaretter ligger på kommunen. 
Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. 
 
Beredning 
 
Miljöhandläggarens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-25 samt beslut från 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-09-06 § 33. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-09-26, § 157, Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 141. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän. 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän. 

 
Expedieras 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 85   Dnr: KS 2014-521 
 
Val till kommunala förtroendeuppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Jan Hellsten (M) har inkommit med avsägelse från uppdrag som kommunrevisor. 
Kommunfullmäktige har efter honom att välja ledamot i revisionen samt 
ersättare i revisionen Vadholmen 2:81 m fl AB. 
 
Birgitta Karlsson (C) har inkommit med avsägelse från uppdrag i 
krisledningsnämnden och i styrelsen för Rambo AB. Kommunfullmäktige har 
efter henne att välja ersättare i krisledningsnämnden samt ersättare i styrelsen 
för Rambo AB 
 
Alf Sifversson (M) har avlidit. Kommunfullmäktige har efter honom att välja 
ersättare i kommunstyrelsen, vice ordförande i revisionsberedningen, ledamot i 
Munkedals skogsvårdsförening, god man enligt fastighetsbildningslagen – 
Sakkunskap i frågor om jord- och skogsbruk samt god man enligt 
fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor om tätortsförhållande. 
 
Beredning 
 
Fullmäktiges valberedning 2017-09-06, § 4. 
    
Valberedningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Jan Hellsten (M) från sina uppdrag 

som revisor i Munkedals kommun. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja ny ledamot i revisionen. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja ny ersättare i revisionen 

för Vadholmen 2:81 m fl. AB. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Birgitta Karlsson (C) från sina 

uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden samt ersättare i styrelsen för 
Rambo AB. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Lars-Göran Sunesson (C) 

som ny ersättare i krisledningsnämnden. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Magnus Karlsson (C) som 

ny ersättare i styrelsen för Rambo AB. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny vice 

ordförande i revisionsberedningen. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny ledamot i 

Munkedals skogsvårdsförening. 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

29(30) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-26 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Forts § 85 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny god man 

enligt fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor om jord- och 
skogsbruk. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny god man 

enligt fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor om tätortsförhållande. 
 
Yrkande 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Tilläggsyrkande att efter Jan Hellsten (M) välja Christoffer 
Rungberg (M) som ledamot i revisionen samt som ersättare i revisionen för 
Vadholmen 2:81 m fl. AB. Att efter Alf Sifversson (M) välja Robin Karlsson 
Dahlgren (M) som ersättare i kommunstyrelsen, Karin Blomstrand (L) som vice 
ordförande i revisionsberedningen, välja Karin Blomstrand (L) som ledamot i 
Munkedals skogsvårdsförening, välja Karin Blomstrand (L) som god man enligt 
fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor om jord- och skogsbruk samt 
välja Karin Blomstrand (L) som god man enligt fastighetsbildningslagen – 
Sakkunskap i frågor om tätortsförhållande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Ann-Sofie Alms (M) tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Jan Hellsten (M) från sina uppdrag 

som revisor i Munkedals kommun. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Christoffer Rungberg (M) 
som ledamot i revisionen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja Christoffer Rungberg (M) 
som ersättare i revisionen för Vadholmen 2:81 m fl. AB. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Birgitta Karlsson (C) från sina 
uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden samt ersättare i styrelsen för 
Rambo AB. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Lars-Göran Sunesson (C) 
som ny ersättare i krisledningsnämnden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Magnus Karlsson (C) som 
ny ersättare i styrelsen för Rambo AB. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja Robin Karlsson 
Dahlberg (M) som ersättare i kommunstyrelsen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 85 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja Karin 

Blomstrand (L) som vice ordförande i revisionsberedningen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja Karin 
Blomstrand (L) som ledamot i Munkedals skogsvårdsförening. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja Karin 
Blomstrand (L) som god man enligt fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i 
frågor om jord- och skogsbruk. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja Karin 
Blomstrand (L) som god man enligt fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i 
frågor om tätortsförhållande. 

 
Expediering 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 
Akten 
 
 


