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Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 8 juni 2016 
Kl. 17.00 – 21.40 

 
Beslutande Åsa Karlsson (S) jäv § 23 

Inger Orsbeck (S) ersätter Åsa Karlsson (S) § 23  
 Håkan Bergqvist (S) jäv § 24 ersätter Rolf Berg (S) 
 Maria Sundell (S) jäv § 23 p. 1-2 

Olle Strömberg (S) ersätter Maria Sundell (S) § 23 p. 1-2 
 Said Lundin (S) jäv § 25 
 Caritha Jacobsson (S) jäv § 27 
 Anna Norrgran (S) 
 Jenny Jansson (S) jäv § 23 p. 1-2 

Yvonne Martinsson (S) ersätter Jenny Jansson § 23 p. 1-2  
 Per-Arne Brink (S) jäv §§ 24, 27, 28, 29 
 Liza Kettil (S) jäv § 23 p. 1-2 

Åke Dahlbom (S) ersätter Liza Kettil § 23 p. 1-2 
 Leif Högberg (S) jäv § 23 p. 1-2 
 Pia Hässlebräcke (S) jäv § 23 p. 1-2 
 Christer Nilsson (C), ordförande 
 Lars-Göran Sunesson (C) jäv § 23 p. 1-2 

Barbro Gustavsson (C) ersätter Lars-Göran Sunesson (C) § 23 p. 1-2 
 Helena Hansson (C) jäv § 23 p. 1-2 

Leif Svensson (C) ersätter Helena Hansson (C) § 23 p. 1-2 
 Karl Anders Andersson (C) jäv § 23 p. 1-2 
 Birgitta Karlsson (C) jäv § 23 p. 1-2 
 Carina Thorstensson (C) jäv § 23 p. 1-2, § 25 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) jäv § 23 p. 1-2 

Nina Isenheim (MP) ersätter Hans-Joachim Isenheim (MP) § 23 p. 1-2 
 Ann-Sofie Alm (M) jäv § 23 p. 1-2, § 29 

Christer Börjesson (M) ersätter Ann-Sofie Alm (M) § 23 p. 1-2
 Malin Östman (M) jäv § 23 p. 1-2
 Jan Hognert (M) jäv §§ 24, 27
 Bo Ericsson (M) 
 Alf Sifversson (M) jäv § 23 p. 1-2 ersätter Markus Frostborn
 Camilla Espenkrona (M) jäv § 23 p. 1-2
 Heikki Klaavuniemi (SD) jäv § 23 p. 1-2
 Matheus Enholm (SD) jäv §§ 23 p. 1-2, 24 
 Per Nilsen (SD) jäv § 23 p. 1-2 
 Tony Hansson (SD) jäv § 23 p. 1-2 
 Christoffer Wallin (SD) 
 Ove Göransson (V) jäv § 23 p. 1-2 
 Nina Andersson (KD) 
 Olle Olsson (KD) jäv § 24 ersätter Clarence Holgersson 
 Karin Blomstrand (L) jäv § 23 p. 1-2 

Björn Jacobsson (L) ersätter Karin Blomstrand § 23 p. 1-2 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ej tjänst-
görande 
ersättare 

 
Regina Johansson (S), Björn Jacobsson (L) 
  

 
Övriga deltagare 

 
Håkan Sundberg, kommunchef 
Linda Ökvist, sekreterare 
Aya Norvell, bitr. sekreterare 

  
Utses att justera Lars-Göran Sunesson (C) och Karin Blomstrand (L) 

Justerare § 23: Christoffer Wallin (SD) och Barbro Gustavsson (C) 
  
Justeringens tid 
och plats 

2016-06-14, kl. 08.00, Kommunhuset Forum, Wikner 

 
Sekreterare 
 

   
Paragrafer 20 - 39 

 Linda Ökvist   

Ordförande 
 

   

 Christer Nilsson (C)   

Justerande 
 

   

 Lars-Göran Sunesson (C)  Karin Blomstrand (L) 

    

    

 § 23 Christoffer Wallin (SD)  § 23 Barbro Gustavsson (C) 

 
 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ och sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-06-08 
Protokollet anslaget under tiden 2016-06-14 – 2016-07-06 
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten, Forum Munkedal 
 
Underskrift 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
§ 20 
 
Ändring av föredragningslistan 
 
Ärende 17; Kommunstyrelsens budget 2017, dnr KS 2016-114, utgår. 
 
Ärende 21-28; Verksamhetsområde för VA i Foss-Västergård, dnr: KS 2016-128, 
Verksamhetsområde för VA i Hällevadsholm, dnr: KS 2016-129, Svar på motion 
från Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) om att minska antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige och –styrelse, dnr: KS 2015-323, Svar på 
motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om hanteringen av trådlösa nätverk i 
kommunen, dnr: KS 2014-181, Val till kommunala förtroendeuppdrag, dnr: KS 
2014-521, Entledigande för uppdrag i styrelsen för Mattias Hanssons m.fl. 
donationer samt uppdrag som revisorer för densamma, dnr: KS 2014-521, 
Redovisning av medborgarförslag som är under beredning samt Redovisning av 
motioner som är under beredning, behandlas på nästa fullmäktigesammanträde. 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med förändringen ovan. 
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§ 21 
 
Anmälan av nya medborgarförslag 
 
Monica Rosqvist inkom 2016-03-29 med medborgarförslag om hjälp och service 
till tiggare, dnr: KS 2016-132. 
 
Lena och Gunnar Fredriksson inkom 2016-03-29 med medborgarförslag om 
ställplatser för husbilar, dnr: KS 2016-133. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten avseende 

medborgarförslagen till kommunstyrelsen. 

 
Expedieras till 
Ansvarig handläggare 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 22 
 
Anmälan av nya motioner 
 
Ove Göransson (V) inkom 2016-05-23 om motion gällande möteslokaler, dnr: 
KS 2016-208. 
Ove Göransson (V) inkom 2016-05-23 om motion gällande införande av 
seniorkort inom Västtrafik, dnr: KS 2016-207. 
 
Ove Göransson (V) föredrar samtliga motioner. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 
Expedieras till 
Ansvarig handläggare 
Akten 
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§ 23 Dnr KS 2015-188 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda lekmannarevisorer, 
verksamheten i kommunens företag. 

 
Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen. 
 
Revisorerna tillstyrker också att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 
2015. 
 
Enligt KL 5 kap 25a § ska fullmäktige vid ett sammanträde innan juni månads 
utgång besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Om revisorerna enligt 9 kap 17 § riktat anmärkning mot en nämnd ska 
fullmäktige besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktiges 
sida. 
 
Enligt reglemente för Revisionsberedningen 2 § ansvarar beredningen för att 
inhämta förklaring från berörda över anmärkning som framställts i 
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 
tillstyrks. Förslag till beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. 
 
Revisionsberedningen beslutade 2016-04-18 att begära in förklaring från 
kommunstyrelsen. Förklaring inkom 2016-05-26. 
 
Beredning 
 
Kommunfullmäktiges revisionsberedning 2016-05-27 § 2. 
Kommunstyrelsen 2016-05-25 § 82. 
Revisionsberättelse för år 2015. 
Revisionsrapport 2015. 
 
Revisionsberedningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom revisionens bedömning och 

riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 

 
Jäv 
 
Kommunfullmäktigeledamöter som under granskningsåret varit ledamöter eller 
ersättare i Kommunstyrelsen anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
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Protokollsanteckning 
 
KD-gruppen deltar ej i beslutet enligt skriftlig motivering. 
 
Yrkande 
 
Jan-Hognert (M): Bifall till revisionsberedningens förslag till beslut med 
tilläggsyrkandet att som en följd av revisionens anmärkning inte bevilja 
kommunstyrelsens ordförande, Åsa Karlsson (S), ansvarsfrihet samt att 
kommunfullmäktige entledigar henne från sitt uppdrag som kommunstyrelsens 
ordförande. 
 
Caritha Jacobsson (S): Bifall till revisionsberedningens förslag till beslut. 
 
Bo Ericson (M): Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande. 
 
Christoffer Wallin (SD): Att inte bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 
 
Ajournering begärs. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på revisionsberedningens förslag och Christoffer 
Wallins (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
revisionsberedningens förslag. 
 
Jäv 
 
Kommunfullmäktigeledamöter som under granskningsåret varit ledamöter eller 
ersättare i Kommunstyrelsen återinträder. Åsa Karlsson (S) anmäler jäv och 
deltar inte i beslutet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på revisionsberedningens förslag och Jan Hognerts 
(M) m.fl. tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
revisionsberedningens förslag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: för att bifalla revisionsberedningens förslag 
Nej-röst: för att bifalla Jan Hognerts (M) m.fl. tilläggsyrkande. 
 
Sluten omröstning begärs vilket avslås av ordförande med hänvisning till 
Kommunallagens 5 kap. § 42. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 18 
Nej-röster: 13 
Avstår: 2 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom revisionens bedömning 
och riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 

 

Reservation 
SD-gruppen till förmån för eget yrkande. 
M-gruppen 
Ove Göransson (V) 
Karin Blomstrand (L) 

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 

 
  



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-08 § 23 
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) Inger Orsbeck (S) X   
Rolf Berg (S) Håkan Bergqvist (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S)  X   
Anna Norrgran (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Malin Östman (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M)  X  
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
    
Christoffer Wallin (SD)  X  
Tiina Hemberg (V)    
Ove Göransson (V)  X  
Nina Andersson (KD)   X 
Clarence Holgersson (KD) Olle Olsson (KD)   X 
Karin Blomstrand (L) Björn Jacobsson (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
18 13 2 
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§ 24 Dnr KS 2015-188 
 
Ansvarsfrihet för Byggnadsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda lekmannarevisorer, 
verksamheten i kommunens företag. 
 
Enligt KL 5 kap 25a § ska fullmäktige vid ett sammanträde innan juni månads 
utgång besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna bedömer att nämnder och beredningar i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Revisorerna bedömer att Byggnadsnämnden har brister i sin interna kontroll. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
Byggnadsnämnden. 
 
Revisorerna tillstyrker också att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 
2015. 
 

Beredning 

Revisionsberättelse för år 2015. 
 
Jäv 
 
Kommunfullmäktigeledamöter som under granskningsåret varit ledamöter eller 
ersättare i Byggnadsnämnden anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas bedömning att 
bevilja ansvarsfrihet för Byggnadsnämnden. 

 
 

Expedieras till 
Byggnadsnämnden 
Akten 
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§ 25 Dnr KS 2015-188 
 
Ansvarsfrihet för Lönenämnden 
 
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda lekmannarevisorer, 
verksamheten i kommunens företag. 
 
Enligt KL 5 kap 25a § ska fullmäktige vid ett sammanträde innan juni månads 
utgång besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna bedömer att nämnder och beredningar i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Lönenämnden. 
 
Revisorerna tillstyrker också att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 
2015. 
 
Beredning 

Revisionsberättelse för år 2015. 

Jäv 
 
Kommunfullmäktigeledamöter som under granskningsåret varit ledamöter eller 
ersättare i Lönenämnden anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 

Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas bedömning att 
bevilja ansvarsfrihet för Lönenämnden. 

 
 

Expedieras till 
Lönenämnden 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 26 Dnr KS 2015-188 
 
Ansvarsfrihet för IT-nämnden 
 
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda lekmannarevisorer, 
verksamheten i kommunens företag. 
 
Enligt KL 5 kap 25a § ska fullmäktige vid ett sammanträde innan juni månads 
utgång besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna bedömer att nämnder och beredningar i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för IT-nämnden. 
 
Revisorerna tillstyrker också att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 
2015. 
 
Beredning 

Revisionsberättelse för år 2015. 

Jäv 
 
Kommunfullmäktigeledamöter som under granskningsåret varit ledamöter eller 
ersättare i IT-nämnden anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 

Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas bedömning att 
bevilja ansvarsfrihet för IT-nämnden. 

 

Expedieras till 
IT-nämnden 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 27 Dnr KS 2015-188 
 
Ansvarsfrihet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda lekmannarevisorer, 
verksamheten i kommunens företag. 
 
Enligt KL 5 kap 25a § ska fullmäktige vid ett sammanträde innan juni månads 
utgång besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna bedömer att Miljönämnden i mellersta Bohuslän inte har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Genomförd granskning visar på 
bristande styrning och ledning. Revisorernas bedömning är att nämnden inte 
säkerställt en ändamålsenlig, likvärdig och rättssäker tillsynsprocess. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän. 
 
Revisorerna tillstyrker också att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 
2015. 
 
Beredning 

Revisionsberättelse för år 2015. 

Jäv 
 
Kommunfullmäktigeledamöter som under granskningsåret varit ledamöter eller 
ersättare i Miljönämnden i mellersta Bohuslän anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet. 

 
Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas bedömning att 
bevilja ansvarsfrihet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

 
 

Expedieras till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 28 Dnr KS 2015-188 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Väst. 
 
Revisorerna för Samordningsförbundet Väst har granskat den verksamhet som 
bedrivits. 
 
Enligt KL 5 kap 25a § ska fullmäktige vid ett sammanträde innan juni månads 
utgång besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 
dess ledamöter. 
 
Beredning 
 
Revisionsberättelse för år 2015. 
 
Jäv 
 
Kommunfullmäktigeledamöter som under granskningsåret varit ledamöter eller 
ersättare i Samordningsförbundet Väst anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 
Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas bedömning att 
bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Väst. 

 

Expedieras till 
Samordningsförbundet Väst 
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§ 29 Dnr KS 2015-188 
 
Ansvarsfrihet för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
Revisorerna för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har granskat den 
verksamhet som bedrivits. 
 
Enligt KL 5 kap 25a § ska fullmäktige vid ett sammanträde innan juni månads 
utgång besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna bedömer att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Men de riktar kritik mot 
förbundsdirektionen som inte upprättat; 

 Budget och verksamhetsplan med mål för 2015 
 Plan för intern kontroll för 2015 
 Föreskrifter för medelsförvaltningen 
 Bestämmelser för attest 
 Arkiv- och dokumenthanteringsplan 

 
Revisorerna har inte funnit skäl för anmärkning. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionens ledamöter. 
 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. 
 
Beredning 

Revisionsberättelse för år 2015. 

Jäv 
 
Kommunfullmäktigeledamöter som under granskningsåret varit ledamöter eller 
ersättare i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet. 

 
Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas bedömning att 
bevilja ansvarsfrihet för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

 

Expedieras till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Akten 
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§ 30 Dnr KS 2015-188 
 
Årsredovisning 2015 Munkedals kommun 
 
Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 
2015. Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från 
kommunens verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag. 
 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 3,3 mnkr. I årets kommunkoncern ingår 
koncernföretagen Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB och Dingle 
industrilokaler AB samt uppdragsföretagen Rambo AB och Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Sörbygården och Dinglegården. 
 
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 0,2 mnkr för år 2015. Trots 
det visar nämnderna ett underskott på -17,4 mnkr mot budget. Kommunens 
budgeterade resultat var 1,4 mnkr. Flera intäkter av engångskaraktär belastar 
2015, bla återbetalning av premier från AFA.   
 
Prognoserna under året har pekat på ett negativt resultat. Då kommunens 
resultat är positivt innebär det att någon plan inte behöver upprättas för att 
återställa negativt resultatet. Däremot är det mycket oroväckande att 
nämnderna visar på ett stort underskott.  
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-04-14 § 54 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 § 58 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Årsredovisning 2015 för Munkedals kommun inkl bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer 2015 års bokslut med redovisad 

resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 

kommunstyrelsen med -0,423 mnkr och byggnadsnämnden 0,900 mnkr.  
 
 Kommunfullmäktige godkänner Lönenämndens verksamhetsberättelse. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

 
 Kommunfullmäktige fastställer 2015 års bokslut med redovisad 

resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 

 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

16(32) 

Sammanträdesdatum 
2016-06-08 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med -0,423 mnkr och byggnadsnämnden 0,900 mnkr.  

 
 Kommunfullmäktige godkänner Lönenämndens verksamhetsberättelse. 
 
 
Reservation 
 
SD-gruppen 
M-gruppen 
Ove Göransson (V) 
Karin Blomstrand (L) 

Expedieras till 
Ekonomichefen 
Kommunchefen 
Akten 
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§ 31 Dnr KS 2015-340 
 
Årsredovisning 2015 IT-nämnden 
 
IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv 
och ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  

- Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster  
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov  
- Förvaltning av strategiska planer för IT  

 
En verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2015 är upprättad och antagen av 
nämnden. Verksamhetsberättelsen antogs 2016-02-11. 
 
Under första delen av 2015 färdigställdes Munkedals kommun till ny infrastruktur 
(domän). Vid årsskiftet så kvarstår det endast ett fåtal mindre enheter och allt 
planeras bli klart v7 2016.  
Licensrevisionen som startade hösten 2014 slutfördes under perioden, vilket 
resulterade i ett resultat om att kommunerna var 2.5% fellicensierade.  
Upphandling av trygghetslarm med annan teknisk utrustning har genomförts 
med nio andra kommuner. Dessa larm har sedan igångsatts och levereras till 
slutkund. 
 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 0,06 mnkr. 
 
En återrapport har godkänts av It-nämnden SML 2015-11-18 § 19. Det är svårt 
att få en helhetsbild över vilket utfall vad respektive granskningsområde 
resulterat i. Någon sammanfattande bild ges inte i verksamhetsberättelsen. 
Samtliga sex granskningspunkter flyttas över till 2016 års internkontrollplan. 
Kommunstyrelsen godkände återredovisning december 2015. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-04-14 § 58 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 § 63 
Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens 
tjänsteskrivelse. 
Bokslut 2015 för IT-nämnden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 
 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 
 
 

Expedieras till 
IT-nämnden 
Akten 
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§ 32 Dnr KS 2016-98 
 
Årsredovisning 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal 
med säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en 
verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2015. Verksamhetsberättelsen antogs 
2016-02-24. 
 
Under året har verksamheten prioriterat den fasta tillsynen inom livsmedel-, 
miljöskydds- samt hälsoskyddsområdena. Den avgiftsfinansierade tillsynen är 
utförd och är i balans. Däremot finns det fortfarande en ”kontrollskuld” från 2014 
kvar, den planeras att genomföras under 2016-2018. 
 
Projektet med sanering av enskilda avloppsanläggningar har utförts främst inom 
Munkedals kommun. Miljöstrategiska arbetet fortsätter i alla tre samverkande 
kommunerna. Ett första steg är antagande av miljöpolicy, införande av 
miljöledningssystem samt revidering av miljömål. Detta planeras ske våren 
2016. 
 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 1,6 mnkr. Resultatet beror främst på 
högre externa intäkter, lägre personalkostnader samt övriga kostnader. Ökade 
intäkterna beror på att all prioriterad verksamhet har utförts. Låga 
personalkostnader är hänförligt till en stor personalomsättning. Lägre övriga 
kostnader beror främst på lägre kostnader för IT, lokaler samt för externa 
tjänster.  
 
Munkedals kostnader 2015 uppgick till 1,5 mnkr vilket ger ett överskott jämfört 
med budget på 0,6 mnkr. 
 
Måluppfyllelsen av uppsatta mål är till största del god. 
 
Nämndens internkontrollplaner återredovisades på kommunstyrelsens möte i 
december 2015. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-04-14 § 59 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 § 64 
Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens 
tjänsteskrivelse. 
Verksamhetsberättelse 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 

verksamhetsberättelse. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 

verksamhetsberättelse. 
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Expedieras till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 33 Dnr KS 2015-7 
 
Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Väst 
 
Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av 
styrelsen 2016-03-11.  
Förbundets revisorer meddelar i revisionsberättelsen att de bedömer att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning 
och god redovisningssed. Revisorerna bedömer också att resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är 
uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015. 
 
2015 gjordes en sammanslagning av samordningsförbundet Norra Bohuslän och 
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbundet bytte också 
namn till Samordningsförbundet Väst. De två samordningsförbunden har haft ett 
nära samarbete sedan år 2010. 
 
Förbundet redovisar ett resultat på 0,8 mnkr. Sammanslagningen och årets 
resultat innebär att det egna kapitalet förstärks och uppgår nu till 3,2 mnkr. 
Revisorerna ser ingen grund för anmärkning efter sin granskning. 
 
Revisorerna noterar att budget för perioden 2016-2018 visar på ett underskott 
med drygt 8,0 mnkr. Revisorerna uppmanar förbundsstyrelsen att i kommande 
års budget följa reglerna i kommunallagen samt riktlinjerna från nationella rådet 
och därmed sträva efter en budget i balans för kommande tre-årsperiod. 
 
Styrelsen har antagit ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för 
verksamheten. Återredovisning sker i årsredovisningen. Revisorerna konstaterar 
i sin rapport att det är svårt att få en tydlig helhetsbild av måluppfyllelsen för 
2015 och att analys och bedömning av måluppfyllelsen i årsredovisningen kan 
utvecklas. 
 
Förbundsstyrelsen har under året antagit internkontrollplan. Uppföljning av 
planen har redovisats till styrelsen som godkänt uppföljningen. Någon 
återredovisning av intern kontroll har inte skett i årsredovisningen. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 § 60 
Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens 
tjänsteskrivelse. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 

Samordningsförbundet Väst 
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Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 

Samordningsförbundet Väst 
 
 

Expedieras till 
Samordningsförbundet Väst 
Akten 
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§ 34 Dnr KS 2015-241 
 
Årsredovisning 2015 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med årsredovisning, 
vilken antogs av Förbundsdirektionen 2015-03-04.  
 
Året som gått har präglats mycket av att övergången till ett större 
kommunalförbund. Uddevalla kommun ingår i förbundet fr.o.m. 2015 
tillsammans med Lysekil och Munkedal.  
 
Förbundet redovisar ett positivt resultat på 8,0 mnkr. Resultatet beror främst på 
Uddevalla kommuns inköp i förbundets egna kapital med 5,3 mnkr. Förbundet 
har under året haft vakanta tjänster, långtidssjukskrivningar samt låga 
driftskostnader för el- och fjärrvärme. Det innebär att det egna kapitalet har 
förstärkts och uppgår nu till 10,9 mnkr. Soliditeten uppgår till 34,5 %.  
 
Munkedals kostnader 2015 uppgick till 9,5 mnkr vilket är en ökning med 0,3 
mnkr jämfört med föregående år. 
 
Revisorerna tillstyrker förbundets årsredovisning godkänns.  
Däremot riktas kritik mot förbundsdirektionen för att de inte upprättat budget- 
och verksamhetsplan med mål 2015, plan för internkontroll för 2015, föreskrifter 
för medelsförvaltningen, bestämmelser för attest samt arkiv- och 
dokumenthanteringsplan. 
I övrigt har revisionen inte funnit skäl för anmärkning och tillstyrker att 
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Då förbundet inte har antagit varken finansiella mål eller verksamhetsplan med 
mål kan någon uppföljning därför inte göras om resultatet är förenligt med god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna konstaterar i sin rapport att det inte är 
möjligt att göra någon bedömning. 
 
Förbundet har inga antagna internkontrollplaner för 2015. Det är därför inte 
möjligt att bedöma hur arbetet med intern kontroll bedrivits. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-04-14 § 56 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 § 61 
Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens 
tjänsteskrivelse. 
Årsredovisning 2015 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän inkl bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 
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Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 
 
 

Expedieras till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Akten 
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§ 35 Dnr KS 2016-113 
 
Årsredovisning 2015 Västvatten AB 
 
Västvatten AB har inkommit med en årsredovisning för 2015.  
Årets resultat är 0 kr. Alla uppkomna kostnader har fakturerats ägarbolagen. 
Västvatten ABs föremål för sin verksamhet att driva och sköta den allmänna VA-
anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som har 
anknytning till denna verksamhet. 
 
Västvatten ska visa på 0-resultat eftersom uppkomna kostnader läggs över på 
respektive ägarbolag. 
Granskningar har genomförts inom fyra områden. Ett mindre antal brister har 
upptäckts. Dessa kommer att rättas till. 
 
På uppdrag av kommunen har en VA-utredning avseende Tungenäset 
genomförts. Arbetet med att ta fram förslag på skyddsområden och – 
föreskrifter pågår. Ett nytt förslag till taxekonstruktion kommer att presenteras 
under 2016. 
 
Översvämningar på grund av kraftigt och långvarigt regn drabbade Munkedal 
hösten 2014. Olika åtgärder behöver vidtas för att minska effekterna av stora 
flöden. 

Kommunens vattentäkter behöver få ett relevant och ändamålsenligt skydd. 
Därför behöver beslut fattas om skyddsområden för kommunens 
grundvattentäkter. 

Diskussioner har påbörjats avseende Sotenäs inträde i Västvatten. Munkedals 
kommun är positiv till diskussioner om fler delägare av Västvatten AB. 
 

Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-04-14 § 55 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 § 59 
Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens 
tjänsteskrivelse. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Västvatten AB 
 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Västvatten AB 
 
 

Expedieras till 
Västvatten AB 
Akten 
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§ 36 Dnr KS 2016-175 
 
Ansökan om delägarskap i Västvatten AB 
 
Munkedal, Färgelanda och Uddevalla bildade 2013 det gemensamma 
driftsbolaget Västvatten AB för kommunernas VA-verksamheter. 
 
Sotenäs kommun har utrett den framtida va-organisationen. Utredningen 
föreslår att kommunen ansöker om delägarskap i Västvatten AB eftersom det 
ger bäst förutsättningar att bedriva va-verksamheten i kommunen.  
 
Två möten med Västvatten AB:s nuvarande ägarkommuner och ägarbolag samt 
Sotenäs kommun har arrangerats. Såväl representanter från kommuner som 
bolag har vid dessa möten tillstyrkt att Sotenäs går in som delägare i Västvatten 
AB. 
 
Om respektive ägarbolags omsättning används för att beräkna ägarandel i det 
nya Västvatten AB blir resultatet följande: 
Uddevalla från 65 % till 53 %, Munkedal från 20 % till 11 %, Färgelanda från  
15 % till 7 % och Sotenäs 29 %. Förändringen genomförs genom att Sotenäs 
förvärvar aktier från de övriga kommunerna.  
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-05-25 § 74. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11. 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-02. 
Aktieägaravtal, samarbetsavtal, Bolagsordning Sotenäs Vatten AB, 
Bolagsordning Västvatten AB, Principer för översiktlig fördelning av intäkter och 
kostnader. 
 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner Sotenäs kommuns ansökan om delägarskap 

i Västvatten AB 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Bolagsordning för 
Västvatten AB 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Ägardirektiv för 
Västvatten AB 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Samarbetsavtal 

 

Beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner Sotenäs kommuns ansökan om delägarskap 

i Västvatten AB 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Bolagsordning för 
Västvatten AB 
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 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Ägardirektiv för 
Västvatten AB 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Samarbetsavtal 
 
 

Expedieras till 
Västvatten AB 
Munkedal Vatten AB 
Uddevalla kommun 
Färgelanda kommun 
Sotenäs kommun 
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§ 37 Dnr KS 2016-22 
 
Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 
 
Västra Götalandsregionen har beslutat att upphöra med naturbruksutbildningen i 
Dingle.  
Samtidigt togs beslut att avyttra de anläggningar som inte behövs för den 
fortsatta verksamheten. Munkedals kommun har meddelat intresse att förvärva 
fastigheten, Dingle 2:56, inklusive visst lösöre. 
 
Fastigheten Dingle 2:56 omfattar totalt 283 ha mark varav 101 ha produktiv 
skogsmark, 104 ha jordbruksmark, 28 ha skogsimpediment samt 50 ha vatten, 
gatumark, tomtmark mm. Fastigheten har värderats av LRF Konsult till 28 mnkr. 
Det finns ett 35-tal byggnader på totalt ca 25000 m². 
 
Kommunen har anmält intresse att överta lösöre, främst utrustning i 
utbildningssalar, elevrum, kök, matsal, kontor och viss annan utrustning för ca 3 
mnkr. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-05-25 § 77 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11. 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-01. 
Förslag till fastighetsregleringsavtal mellan Västra Götalandsregionen och 
Munkedals kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle 

2:56 från Västra Götalandsregionen för 28 mnkr 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13, 
del av Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och 
10, del av Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för 
investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget 
2016 med 45,3 mnkr. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
SD-gruppen, M-gruppen, Karin Blomstrand (L), KD-gruppen och Ove Göransson 
(V): Återremiss med motiveringen: 

- En analys och konsekvensbeskrivning av vad som är alternativet om 
kommunen inte förvärvar fastigheten ska göras. 
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- En beskrivning av vad effekterna för kommunen som helhet över tid, 
d.v.s. en finansiell långsiktig plan där konsekvenserna för kommunens 
verksamheter beskrivs ska göras. 

- Se över möjligheten att en annan aktör köper fastigheten där kommunen 
kan hyra lokaler efter behov. 

- Se över alternativa lösningar på kommunens lokalbehov. 
- Ta fram en redovisning av renoveringsbehovet och kostnader för 

renoveringen på fastigheten. 
 
Ajournering begärs. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst: för att ärendet ska avgöras idag 
Nej-röst: för att ärendet ska återremitteras. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 18 
Nej-röster: 15 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen: 

- En analys och konsekvensbeskrivning av vad som är alternativet om 
kommunen inte förvärvar fastigheten ska göras. 

- En beskrivning av vad effekterna för kommunen som helhet över tid, 
d.v.s. en finansiell långsiktig plan där konsekvenserna för kommunens 
verksamheter beskrivs ska göras. 

- Se över möjligheten att en annan aktör köper fastigheten där kommunen 
kan hyra lokaler efter behov. 

- Se över alternativa lösningar på kommunens lokalbehov. 
- Ta fram en redovisning av renoveringsbehovet och kostnader för 

renoveringen på fastigheten. 
 

Expedieras till 
Västra Götalandsregionen  
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomienheten 
 
 
  



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-08 § 37 
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S)  X   
Rolf Berg (S) Håkan Bergqvist (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S)  X   
Anna Norrgran (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Malin Östman (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson (M)  X  
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M)  X  
Camilla Espenkrona (M)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
    
Christoffer Wallin (SD)  X  
Tiina Hemberg (V)    
Ove Göransson (V)  X  
Nina Andersson (KD)  X  
Clarence Holgersson (KD) Olle Olsson (KD)  X  
Karin Blomstrand (FP)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

18 
 

15 
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§ 38 Dnr KS 2015-360 
 
Införande av ledningssystem för det miljöstrategiska arbetet samt 
antagande av miljöpolicy 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har tagit fram ett förslag till miljöpolicy för de 
tre samverkande kommunerna samt ett miljöledningssystem för att bl. a. bättre 
kunna följa upp och rapportera åtgärder och effekter. 

Det fortsatta miljömåls- och miljöstrategiska arbetet inom Sotenäs, Lysekil samt 
Munkedals kommuner bör ske utifrån ett ledningssystem. Ett beslut om att 
inrätta ett sådant system bör tas i de tre samverkande kommunerna.  

En miljöpolicy är ett strategiskt viktigt och övergripande dokument som styr 
ledningsarbetet och påvisar organisationens intention, vilja och åtaganden.  

 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-04-14 § 50 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 § 52 
Sektorchef samhällsbyggnad samt kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Miljöpolicy och miljöledningssystem. 
Detaljerade miljömål. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att 

- Införa ett ledningssystem för det miljöstrategiska arbetet 
- Anta upprättad Miljöpolicy för Munkedals kommun 
- Anta detaljerade miljömål med tilläggen: 
1.4: 2020-01-01 ska källsortering vara införd i alla kommunala 
verksamheter samt ändringen  
4.3: 100 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för 
uppvärmning av kommunala fastigheter ska komma från förnyelsebara 
källor. 
15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för 
transporter ska komma från förnyelsebara källor. Slutredovisas 2020-01-01 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att 

- Införa ett ledningssystem för det miljöstrategiska arbetet 
- Anta upprättad Miljöpolicy för Munkedals kommun 
- Anta detaljerade miljömål med tilläggen: 
1.4: 2020-01-01 ska källsortering vara införd i alla kommunala 
verksamheter samt ändringen  
4.3: 100 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för 
uppvärmning av kommunala fastigheter ska komma från förnyelsebara 
källor. 
15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för 
transporter ska komma från förnyelsebara källor. Slutredovisas 2020-01-01 

 

Expedieras till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Akten 
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§ 39 Dnr KS 2016-105 
 
VA-utredning Tungenäset 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 §§ 20 och 21 ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset.  
 
Denna utredning har genomförts av Munkedal Vatten AB på uppdrag av 
Kommunstyrelsen. Munkedal Vatten AB:s rekommendation är att bygga ut 
överföringsledningarna mellan Faleby och Gårvik. 
 
Utredningen har 2016-02-19 § 12 godkänts av styrelsen för Munkedal Vatten AB 
och har överlämnats till kommunstyrelsen. Utredningen föreslår att 
överföringsledningarna anläggs mellan Faleby och Gårvik.  
 
De ekonomiska beräkningarna har gjorts utifrån ett 50-års perspektiv. 
Kostnaderna för investeringen, drift, underhåll och skötsel har beräknats och 
sammanställningen visar att överföringsledningarna är ekonomiskt fördelaktigt 
jämfört med lokala lösningar. 
 
Investeringen finansieras inom ramen för den årliga brukningstaxan alternativt 
kommunalt bidrag och utbyggnaden av det lokala nätet i områdena med 
anläggningsavgifter. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2016-05-25 § 71. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26. 
Sektorchefen samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
VA-utredning Tungenäset. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för Tungenäset. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby och 

Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är ekonomiskt och 
driftsmässigt överlägset lokala lösningar. 

 
 Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB att redovisa hur 

överföringsledningen finansieras och hur det påverkar VA-taxorna. 

 
Yrkande 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
SD-gruppen: att kommunfullmäktige avslår att-sats 1 och 2 i kommunstyrelsens 
förslag till beslut, att förvaltningen får i uppdrag att utreda alternativet med att 
bygga upp lokala lösningar i etapper utefter faktiskt behov samt att de 
ekonomiska konsekvenserna för VA och skattekollektivet presenteras. 
 
Ove Göransson (V): Avslag. 
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Karin Blomstrand (L): Bifall till SD-gruppens yrkande. 
 
Olle Olsson (KD): Bifall till SD-gruppens yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Ove Göranssons (V) 
yrkande och SD-gruppen m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och ordförande anger att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag. Kommunfullmäktige har att utse motförslag till huvudförslaget. 
 
Propositionsordning motförslag 
 
Ordförande ställer proposition på Ove Göranssons (V) yrkande och SD-gruppens 
yrkande och beslutar att anta SD-gruppens yrkande som motförslag till 
huvudförslaget. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst: för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: för bifall till SD-gruppens yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 22 
Nej-röster: 10 
Avstår: 1 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för Tungenäset. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby och 

Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är ekonomiskt och 
driftsmässigt överlägset lokala lösningar. 

 
 Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB att redovisa hur 

överföringsledningen finansieras och hur det påverkar VA-taxorna. 
 
Reservation 
 
SD-gruppen enligt skriftlig reservation 
KD-gruppen enligt skriftlig reservation. 
Karin Blomstrand (L) 
Ove Göransson (V)  
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Expedieras till 
Munkedals Vatten AB 
Akten 
 



Omröstningslista Kommunfullmäktige 2016-06-08 § 39 
 
 
Namn Omröstning  
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S)  x   
Rolf Berg (S) Håkan Bergqvist (S) x   
Maria Sundell (S)  x   
Said Lundin (S) x   
Caritha Jacobsson (S)  x   
Anna Norrgran (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Per-Arne Brink(S) x   
Liza Kettil (S) x   
Leif Högberg (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   
Helena Hansson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Birgitta Karlsson (C) x   
Carina Thorstensson (C) x   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M) X   
Malin Östman (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Bo Ericsson (M)  x  
Markus Frostborn (M) Alf Sifversson (M) X   
Camilla Espenkrona (M)  x  
Heikki Klaavuniemi (SD)  x  
Matheus Enholm (SD)  x  
Per Nilsen (SD)  x  
Tony Hansson (SD)  x  
    
Christoffer Wallin (SD)  x  
Tiina Hemberg (V)    
Ove Göransson (V)   X 
Nina Andersson (KD)  x  
Clarence Holgersson (KD) Olle Olsson (KD)  x  
Karin Blomstrand (FP)  x  
Christer Nilsson (C) ordförande x   

Summa 
 

22 
 

10 
 

1 
 
  



 




