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Plats och tid Kommunhuset Forum, torsdagen den 26 april 2018, kl. 17.00 – 19.45 
 

Beslutande Åsa Karlsson (S) Jäv § 42/1 
Rolf Berg (S) Jäv § 42/1 
Maria Sundell (S) Jäv § 42/1 
Said Lundin (S) Jäv § 42/3 
Caritha Jacobsson (S) Jäv § 42/4 
Håkan Bergqvist (S) Jäv § 42/2 
Regina Johansson (S) för Jenny Jansson (S) 
Jäv § 42/1 
Per-Arne Brink (S) Jäv § 42/2,4, Jäv § 43 
Liza Kettil (S) Jäv § 42/1 
Yvonne Martinsson (S) för Leif Högberg (S) 
Pia Hässlebräcke (S) Jäv § 42/1 
Christer Nilsson (C) Ordförande 
Lars-Göran Sunesson (C) Jäv § 42/1 
Barbro Gustavsson (C) för Helena Hansson (C) 
Karl-Anders Andersson (C) Jäv § 42/1 
Leif Svensson (C) för Birgitta Karlsson (C) Jäv 
§ 42/2 
Carina Thorstensson (C) Jäv § 42/1,3, Jäv 
§ 43 
Hans-Joachim Isenheim (MP) Jäv § 42/1 
Nina Isenheim (MP) för Hans-Joachim Isenheim 
(MP) § 42/1 
 

Ann-Sofie Alm (M) Jäv § 42/1, Jäv § 43 
Ulla Gustafsson (M) för Ann-Sofie Alm (M) § 43 
Christer Börjesson 
Jan Hognert (M) Jäv § 42/2,4, Jäv § 43 
Bo Ericsson 
Malin Corner (M) 
Camilla Espenkrona (M) Jäv § 42/1 
Heikki Klaavuniemi (SD) Jäv § 42/1 
Matheus Enholm (SD) Jäv § 42/1,2 
Per Nilsen (SD) 
Tony Hansson (SD) Jäv § 42/1 
Christoffer Wallin (SD) §§ 33-44 
Christoffer Wallin (SD) §§ 45-50 
Iréne Barfoot Ekelund (V) för Kasper Gustavsson (V) 
Ove Göransson (V) Jäv § 42/1 
Nina Andersson (KD) Jäv § 42/4 
Inger Holgersson (KD) 
Karin Blomstrand (L) Jäv § 42/1 

   
Ej tjänst-
görande 
ersättare 

 

   
Övriga 
deltagare 

Håkan Sundberg, kommunchef 
Linda Ökvist, sekreterare 

  
Utses att 
justera 

 

  
Justeringens 
tid och plats 

2018-04-30, kl. 08.00, Kommunhuset Forum 

 
Sekreterare 
 

   
Paragrafer 33-50 

 Linda Ökvist   
Ordförande 
 

   

 Christer Nilsson (C)   
Justerande 
 

   

 Barbro Gustavsson (C)  Iréne Barfoot Ekelund (V) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 33 
 
Anmälan av nya motioner 
 
Ann-Sofie Alm (M) inkom 2018-03-27 med motion om förbud mot tiggeri. 
 
Ann-Sofie Alm (M) föredrar sin motion. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 34    Dnr: KS 2018-14 
 
Medborgarförslag – Dressiner på Lysekilsbanan 
 
Sammanfattning 
 
Markus Dauksz, Munkedal föreslår i ett medborgarförslag att ”Munkedals 
kommun ser över möjligheten att i samarbete med Lysekils kommun att köpa in 
dressiner eller utlysa möjlighet för privat aktör att erbjuda dressiner längs 
Lysekilsbanan”. 
 
Trafikverket översände under sommaren 2017 ett förslag att upphöra med 
underhåll på Lysekilsbanan till bl a Munkedals kommun för synpunkter. I 
yttrandet från kommunstyrelsen i september 2017 anger kommunen: ” 
Munkedals kommun avvaktar med ställningstagande tills Trafikverket lämnat den 
samhällskonsekvensanalys som tidigare utlovats”. 
 
Trafikverket har fattat beslut om att underhållet på banan upphör den 9 
december 2018. Beslut om nedläggning kan fattas tidigast tre år senare, dvs i 
december 2021. Trafikverket genomför varken upprustning eller nedmontering 
innan beslut om nedläggning såvida inte annan part åtar sig upprustning och 
underhåll. 
 
Bakgrunden är att Lysekilsbanan inte trafikerats med reguljär persontrafik sedan 
1983 och att ansträngningarna att öka godsmängderna inte lett till ökad trafik. 
På bandelen förekommer endast sporadisk trafik.  
 
Nedlagda bandelar har på andra håll i landet blivit lyckade turistsatsningar. Att i 
någon regi erbjuda dressinkörning är en möjlighet. En annan är att 
Lysekilsbanan skulle kunna bli en cykelled som lockar turister till området och 
som erbjuder en säker och tilltalande gång- och cykelväg. 
 
För att kunna nyttja banan under tiden fram till beslut om nedläggning krävs ett 
nyttjanderättsavtal med Trafikverket. 
 
Kommunen bör inte driva uthyrning av dressiner. Om det blir aktuellt bör 
uthyrning drivas av förening eller företag. 
 
Kommunen bör tillsammans med Lysekil och Trafikverket undersöka bästa 
användning av nuvarande Lysekilsbanan efter ett eventuellt nedläggningsbeslut. 
  
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-23. 
Medborgarförslag, daterat 2017-12-19. Information från Trafikverkets hemsida 
om att underhållet av Lysekilsbanan ska upphöra. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-03-27, § 65. Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 78. 
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Forts § 34 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om dressiner på 

Lysekilsbanan. 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bevaka vad som 
händer med Lysekilsbanan efter ett eventuellt nedläggningsbeslut. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag i första stjärnsatsen. 
Avslag till kommunstyrelsens förslag i andra stjärnsatsen. 
 
Ann-Sofie Alm (M) och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Åsa Karlssons (S) 
yrkande. 
 
Karin Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Åsa Karlssons 
(S) yrkande om bifall till första stjärnsatsen och avslag på andra stjärnsatsen 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åsa Karlssons (S) yrkande. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om dressiner på 

Lysekilsbanan. 
 

Reservation 
 
Karin Blomstrand (L) 
 
Expediering 
Markus Dauksz 
Akten  
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§ 35    Dnr: KS 2018-27 
 
Medborgarförslag – Utomhuspool och informationsskylt vid avfart 99 
 
Sammanfattning 
 
Monika Johansson föreslår i ett medborgarförslag att en infoskylt sätts upp vid 
avfart 99. Skylten ska enligt förslagsställaren informera om badplatsen i Gårvik. 
En pool på grusparkeringen vid Folkets park ingår även i förslaget. 
 
Skylt 
Gårvik finns på vägvisare i och i anslutning till avfart 99, Munkedalsmotet. 
Trafikverket och Länsstyrelsen är restriktiva mot att godkänna infoskyltar utefter 
de allmänna vägarna. Kommunen har antagit ett program som syftar till att få 
bort olovliga skyltar utmed vägarna.  
 
Gårvik är en populär och trevlig badplats. Fina sommardagar är badplatsen 
välbesökt. Bästa sättet att informera om badplatsen är genom olika former av 
turistinfo, inte infoskyltar utmed väg E6. Medborgarförslaget bör avslås i denna 
del. 
 
Pool 
Förslaget avser en pool på grusparkeringen vid Folkets park bland annat för att 
kunna utnyttja överskottsenergi från Munkedals Bruk.  
 
Den aktuella marken ägs av kommunen. Att utnyttja överskottsvärme från 
Bruket har utretts tidigare och visade sig då vara en kostnadskrävande åtgärd. 
 
En annan möjlighet är att placera en pool i Örekilsparken. Kommunens ambition 
är att göra Örekilsparken mer besökt. 
 
En utepool kräver, förutom investeringen, skötsel, drift och underhåll. Dessutom 
krävs personal som badvakt och för att hålla ordning och reda inom området. 
Uppvärmning av poolen kan ske genom att utnyttja bergvärme eller solenergi. 
  
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-23. 
Medborgarförslag, daterat 13 januari 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-03-27, § 66. Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 79. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva medborgarförslaget då det inte 

följer reglerna som säger att medborgarförslag inte får ta upp fler ämnen än 
ett. 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva medborgarförslaget då det inte 

följer reglerna som säger att medborgarförslag inte får ta upp fler ämnen än 
ett. 
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Forts § 35 
 
Expediering 
Monika Johansson 
Akten  
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§ 36    Dnr: KS 2016-132 
 
Medborgarförslag – Toalett för tiggare 
 
Sammanfattning 
 
Monica Rosqvist föreslår i ett medborgarförslag från mars 2016 att en ”Baja-
maja” sätts upp på torget eller att ett städavtal etableras med den lokala 
pizzerian. 
 
Kommunfullmäktige har anslagit medel för en offentlig toalett 2019. 
Förvaltningen har i detta ärende fått några kompletterande uppdrag att utreda 
alternativa lösningar på toalettfrågan i kommunens samhällen. 
 
Intentionen i medborgarförslaget anses uppfyllt då fullmäktige anslagit 
budgetmedel 2019 för en offentlig toalett.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-11. 
Medborgarförslag, daterat 2016-03-29. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
03-27, § 67. Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 80. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Expedieras 
Monica Rosqvist 
Akten  
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§ 37    Dnr: KS 2017-300 
 
Svar på motion av Karin Blomstrand (L) om den kommunala 
musikskolan 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand, Liberalerna, inkom den 24 maj 2017 med en motion angående 
den kommunala musikskolan med önskemål om följande: 
- att en genomgripande ekonomisk analys görs avseende om den kommunala 

musikskolan behålls i befintlig verksamhet eller avvecklas. 
- att en genomgripande analys görs bland annat avseende konsekvenserna av 

en ev avveckling för elever, anställd personal i musikskolan, måluppfyllelse 
av skolplan, verksamheten i kulturskolan, konsekvenser för fritids, 
skolskjutsar med mera. 

- att ett underlag för att i stället växla upp verksamheten tas fram, gällande 
ekonomi och konsekvenser; hur kan det bli en kulturskola fullt ut, hur 
musikskolan istället kan integreras i den ”vanliga skolan”, för att ge 
Munkedal den kvalité och särställning som kan lyfta hela skolundervisningen 
på kommunens alla skolenheter. 
 

Sektorn har en pågående utredning i syfte att redovisa hur kommunen skulle 
kunna utveckla nuvarande musikskola till en kulturskola med bredare utbud med 
förslag på olika finansieringsmodeller. Utredningen ska även visa på hur 
kulturskolan skulle kunna integreras i skolans verksamhet på olika sätt. 
 
Utifrån pågående utredning föreslås därför att motionens önskemål tas i 
beaktande inom utredningen och att i samband med slutredovisningen också 
redogöra för motionens frågeställningar.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-16. Motion, daterad 
24 maj 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 68. 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 81. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
 
Expedieras 
Karin Blomstrand (L) 
Enhetschef Musikskolan 
Sektorchef barn- och utbildning  



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

9(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-26 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 38    Dnr: KS 2018-127 
 
Årsredovisning 2017 för Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 
2017. Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från 
kommunens verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag.  
 
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 50,8 mnkr för 2017. 
Kommunens budgeterade resultat var 12,7 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar 
ett mindre underskott gentemot budget om -2,6 mnkr. Kommunledningskontoret 
och sektorerna Samhällsbyggnad samt Barn-och utbildning redovisar 
tillsammans överskott med 20,7 mnkr medan sektor Omsorg redovisar 
underskott med 23,3 mnkr. Byggnadsnämndens överskott uppgår till 0,7 mnkr. 
Lönenämnden redovisar ett nollresultat. Årets starka resultat för kommunen 
beror till största del på vinster vid försäljning av fastigheter. 
 
Verksamheten nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 91,8 % av 
summan av skatter och generella statsbidrag (93,1 % 2016). 
Nettoinvesteringarna uppgick till 51,3 mnkr (20,9 mnkr 2016).  
Självfinansieringsgraden är tack vare det starka resultatet fortsatt betydligt över 
100 % och uppgick till 142 % för samtliga investeringar och till 349 % för 
reinvesteringar. 
 
Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2017, är 
samtliga tre finansiella mål helt uppfyllda. Av de sju verksamhetsmålen bedöms 
två vara uppfyllda och resterande delvis uppfyllda.  
 
För 2017 uppfylldes det lagstadgade balanskravet då resultatet efter 
balanskravsjusteringar uppgick till 13,3 mnkr. För 2017 föreslås ingen avsättning 
till resultatutjämningsreserven då denna uppnått maximal avsättning på 10 
mnkr.   
 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 47,7 mnkr. I kommunkoncernen ingår 
Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB, Dingle industrilokaler AB, Rambo 
AB, Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt Hyresrättsföreningen Sörbygården och 
Dinglegården.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Årsredovisning 
2017 för Munkedals kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 
69. Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 82. 
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Forts § 38 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer 2017 års bokslut med redovisad 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med 26,0 mnkr. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Hans-Joachim Isenheim (MP) och Karl-Anders Andersson (C): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer 2017 års bokslut med redovisad 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med 26,0 mnkr. 

 
Expedieras 
Ekonomienheten 
Kommunledningsgruppen 
Akten  
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§ 39    Dnr: KS 2018-147 
 
Bokslut 2017 för Lönenämnden 
 
Sammanfattning 
 
Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande 
kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i 
lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, 
Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och 
försäkringsadministration. 
 
Lönenämnden har översänt bokslut 2017 för godkännande och beviljande av 
ansvarsfrihet.  
 
Under året har digitala anställningsavtal, ändringsmeddelande och avslut införts. 
Syftet är att effektivisera men även en åtgärd för att minska pappersmängden ur 
ett miljömässigt perspektiv.  Under 2017 har en fortsatt stor personalomsättning 
bland personalen inom de tre kommunerna och särskilt inom chefsleden har 
inneburit att mer resurser har behövts läggas på introduktion och utbildning. 
Under året övertogs pensionsadministrationen för Lysekils kommun. 
 
Lönenämnden har en god måluppfyllelse under 2017. Nämnden har i stort 
uppnått alla målen under 2017. För att verka för en minskning av 
pappersförbrukningen inom verksamheten har en fortsatt digitalisering av 
processer skett och anställningsavtal, ändringsmeddelande samt avslut av 
anställning är nu digitala. Verksamheten arbetar fortlöpande med ständiga 
förbättringar. Arbetet pågår med att få fler arbetsprocesser och flöden likartade 
inom samverkanskommunerna.  
 
Lönenämndens ekonomiska resultat för 2017 uppgår till 26 tkr. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. 
Lönenämndens Årsbokslut 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, 
§ 70. Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 83. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslut för lönenämnden. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslut för lönenämnden. 
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
Lönenämnden, akten  



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

12(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-26 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 40    Dnr: KS 2016-170 
 
Bokslut 2017 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Sammanfattning 
 
2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal 
med säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en 
verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2017.  
 
Verksamhetsberättelsen antogs i Miljönämnden 2018-02-20. 
 
Inom Miljöverksamheten har ett stort arbete skett under året för att 
kvalitetssäkra verksamheten. Revision har skett av verksamheten både gällande 
livsmedelskontroll och miljöenhetens arbete med målstyrning, utvärdering och 
internkontroll. Ny målstyrningsstruktur har arbetats fram. Under året deltog 
medarbetarna i arbetet med oljesanering på kusten. 
 
Miljönämnden redovisar ett överskott på 0,01 mnkr för 2017.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Bokslut för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
2018-02-20, § 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 71. 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 84. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse.  
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse.  
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Akten  
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§ 41    Dnr: KS 2018-128 
 
Bokslut 2017 för IT-nämnden 
 
Sammanfattning 
 
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 verksamhetsåret 2017 är upprättad och hanteras i 
IT-nämnden den 26 mars 2017. 
 
Under 2017 har införandet av fritt wifi (trådlöst internet) påbörjats i 
kommunerna. Ett införande i linje med den fortsatta digitaliseringen av 
kommunerna. Under året har en flytt till nya lokaler skett som innebär att 
arbetsmiljön förbättrats avsevärt. Inga större incidenter har skett utan 
verksamheten har fungerat tillfredställande i för hållande till uppdraget. 
 
IT-nämnden redovisar ett överskott på 0,14 mnkr för 2017. 
  
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Årsrapport 
2017 för IT-nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 72. 
Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 85. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
IT-nämnden 
Akten  
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§ 42    Dnr: KS 2017-261 
 
Revisionsberättelse 2017 – Granskningsarbete och prövning av 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 
 
Sammanfattning 
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har det den 13 april 2018 inkommit en 
revisionsberättelse för 2017. Revisorerna har granskat den verksamhet som 
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.  
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt kommunens revisionsreglemente. 
 
Revisorerna vill mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen rikta 
kritik mot kommunstyrelsen för brister i kommunens fastighetsunderhåll.  
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i 
Munkedals kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna noterar särskilt att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 
säkerställt ändamålsenlig styrning och uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet både på övergripande nivå och avseende arbetet med att 
minska ohälsan i utsatta verksamheter. 
 
Revisorerna noterar även särskilt att det finns brister i kommunstyrelsen uppsikt 
över Munkedals Bostäder AB. Bolaget redovisar negativt resultat och lever inte 
upp till kraven i ägardirektiv. Kommunstyrelsen har inte vidtagit åtgärder. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Revisorerna bedömer att styrelsens, övriga nämnder och beredningarnas interna 
kontroll har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt. 
 
Revisorerna tillstyrker  
 
att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt 
enskilda ledamöter i dessa organ, och 
 
att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017. 
 
Beredning 
Revisionsberättelse för år 2017. 
Rapport avseenden granskning av bokslut för räkenskapsår 2017 (EY). 
 
Jäv 
 
Ledamöter och ersättare med uppdrag i gällande styrelse och nämnder under 
2017 anmäler jäv och deltar inte i beslutet gällande egen nämnd eller styrelse. 
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Forts § 42 
 
Revisionens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder 

och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen 
samt enskilda ledamöter i dessa organ 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 

Byggnadsnämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Lönenämnden 

samt enskilda ledamöter i dessa organ 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän samt enskilda ledamöter i dessa organ 
 
5. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för IT-nämnden samt 

enskilda ledamöter i dessa organ 
 
Expedieras 
Revisionen 
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§ 43    Dnr: KS 2016-147 
 
Årsredovisning 2017 för Räddningstjänsten mitt Bohuslän samt fråga 
om ansvarsfrihet för direktionen 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2017 för 
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.  
 
Förbundets resultat uppgår till 1 155 tkr (2016: 4 379). Intäkterna uppgår till 
78 510 tkr (79 306) inkl. finansiella intäkter och är 1 152 tkr högre än budget. 
Kostnaderna uppgår till 77 355 tkr (74 927) inkl. finansiella kostnader och är 3 
tkr lägre än budget. Soliditeten uppgår till 36,8 % (41,4).  
 
Av förbundets 30 uppsatta säkerhetsmål (inkl. ”undermål”) nås 22. I 
årsredovisningen framgår att ”förbundet anses ha god ekonomisk hushållning 
när de 23 (grundläggande) målsättningarna visar på god måluppfyllelse.” Av 
årsredovisningen framgår dock inte i vad mån förbundet självt anser att man 
uppnått god ekonomisk hushållning eller inte under året. Detta är samma 
notering som ekonomiavdelningen gjorde vid behandlingen av årsredovisningen 
för 2016. Yrkesrevisorerna (PwC) skriver i sitt yttrande att de anser att 
förbundet uppnått god ekonomisk hushållning både ur ett finansiellt och ett 
verksamhetsmässigt perspektiv.  
 
Ekonomienheten föreslår nu kommunfullmäktige att uppmana förbundet att 
klara ut vad ”god måluppfyllelse” står för samt från och med årsredovisningen 
för 2018 ange i vad mån förbundet anser att man uppnått god ekonomisk 
hushållning eller inte.  
 
Revisorerna har inte funnit skäl till någon anmärkning och tillstyrker att 
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Årsbokslut 
2017 för Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän. Revisionsberättelse för år 
2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 73. Kommunstyrelsen 
2018-04-11, § 86. 

 
Jäv 
 
Ann-Sofie Alm (M), Per-Arne Brink (S), Carina Thorstensson (C) och Jan Hognert 
(M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
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Forts § 43 
 
 Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att från och med 

årsredovisningen för 2018 ange i vad mån man anser att förbundet når god 
ekonomisk hushållning eller inte. 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

 Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att från och med 
årsredovisningen för 2018 ange i vad mån man anser att förbundet når god 
ekonomisk hushållning eller inte. 

 
Expediering 
Ekonomienheten 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Akten 
  



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

18(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-26 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 44    Dnr: KS 2018-148 
 
Renhållningstaxa för nytt insamlingssystem för hushållsavfall i 
Munkedals kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör 
fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar och tidningar via 
Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av kommunfullmäktige 2017-02-08.  
Medföljande taxeskiss visade då en taxenivå för ett helårhushåll på en samlad 
renhållningsavgift på 3 200 kr inkl moms. Taxeskissen baserades på 2015 års 
kostnadsnivå och Indexförändring sedan dess är ca 6 %. Det motsvarar 3 400 kr 
för 2019. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, 
enligt denna föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Munkedals kommun 
från 2019-10-01. Fastighetsägarna kommer att under våren 2019 få information 
för val av insamlingssystem och abonnemang för sin fastighet.  
 
Rambo har under 2017 och i början av 2018 genomfört två 
upphandlingsomgångar av dels insamling av hushållsavfall med system 
Hemsortering i 4-fack och insamling av endast matavfall och restavfall. Båda 
upphandlingarna har avbrutits p.g.a. av bristande konkurrens och oacceptabla 
priser. 
 
Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna 
upphandlingen, gett Rambo i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för 
Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4-fack, där insamlingen sker i Rambo 
regi. Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, 
är framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i 
Lysekils kommun.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-19. Förslag till 
Renhållningstaxa för Munkedals kommun. Bilaga B, Munkedals kommun 
Jämförelse av de vanligast förekommande avgifterna mellan föreslagen 
renhållningsavgift 2019 och nuvarande avgifter 2018. Rambo AB:s Förslag till 
Renhållningstaxa för Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Munkedals 
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 74. Kommunstyrelsen 
2018-04-11, § 87. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för 

Munkedals kommun. 
 

 Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år justera 
taxan med Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, punkt 4.3. 
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Forts § 44 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Renhållningstaxan gäller från och med 
2019-01-01, med tillämpning av övergångsbestämmelser för nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25 – 26 §§; 43 §) enligt 
Avfallsföreskrifterna, för etappvis införande för ett nytt insamlingssystem, 
tills nytt insamlingssystem införts i hela kommunen samt 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals 

kommun som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-24 med 
justering/komplettering, 2012-02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23 upphör 
att gälla i sin helhet när nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen. 

 
Yrkande 
 
Jan Hognert (M): Återremiss för komplettering med en konsekvensbeskrivning 
av hur många som kan ta del av tjänsten. 
 
Åsa Karlsson (S), Said Lundin (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Karl-Anders 
Andersson (C) och Ove Göransson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Matheus Enholm (SD): Avslag. 
 
Ann-Sofie Alm (M), Karin Blomstrand (L): Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande. 
 
Ajournering 
 
Åsa Karlsson (S) begär ajournering vilken verkställs. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst: Återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 20 
Nej-röster: 12 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för en komplettering 

av konsekvensbeskrivning av hur många som kan ta del av tjänsten. 



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

Summa 
 

20 
 

12 
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§ 45    Dnr: KS 2018-144 
 
Kommunstyrelsens redovisning av pågående medborgarförslag. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska kommunstyrelsen två gånger 
per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 
 
Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att medborgarförslaget väcktes. 
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Beredning 
 
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. 
Förteckning över pågående medborgarförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-03-27, § 75. Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 88. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som ej 

beretts färdigt. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som ej 

beretts färdigt. 
 
Expediering 
Akten  
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§ 46    Dnr: KS 2018-144 
 
Kommunstyrelsens redovisning av pågående motioner 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två gånger 
per år till fullmäktige redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 
 
En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.  
 
Beredning 
 
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Lista 
över pågående motioner samt motionerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-03-27, § 76. Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 89. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som ej beretts 

färdigt. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motion från Ove Göransson (V) om 
ensamkommande flyktingbarn då motionen inte innehåller något förslag. 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som ej beretts 

färdigt. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motion från Ove Göransson (V) om 
ensamkommande flyktingbarn då motionen inte innehåller något förslag. 

 
Expediering 
Ove Göransson (V) 
Akten  
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§ 47    Dnr: KS 2018-145 
 
Reviderade regler för kommunalt partistöd 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-01 § 21 att inget nytt partistöd ska 
betalas ut före redovisningen av det kommunala partistödet från föregående år 
inkommit samt att regler för kommunalt partistöd skulle revideras. 
 
Efter kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-14 sammankallades 
gruppledarna för dialog om intentionen i fullmäktiges beslut om revideringar i 
Reglerna för kommunalt partistöd. 
 
I samband med revideringen har även rättning gjorts gällande laghänvisning.
  
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-13. Förslag till 
Regler för kommunalt partistöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 
77. Kommunstyrelsen 2018-04-11, § 90. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar reviderade Regler för kommunalt partistöd med 

ändringar enligt nedan; 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja grundstöd och mandatstöd så att 
partistödet består av: 
- ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
- ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbeloppet per mandat 

och år. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar om ändring av 4 §, tredje stycket, första och 

andra meningen, till: 
Kommunfullmäktige ska godkänna redovisningen innan beslut om 
utbetalning. Kommunstyrelsen ska begära kompletteringar om inte 
redovisningen är fullgod. 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar reviderade Regler för kommunalt partistöd med 

ändringar enligt nedan; 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja grundstöd och mandatstöd så att 

partistödet består av: 
- ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
- ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbeloppet per mandat och 

år. 
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Forts § 47 
 
 Kommunfullmäktige beslutar om ändring av 4 §, tredje stycket, första och 

andra meningen, till: 
Kommunfullmäktige ska godkänna redovisningen innan beslut om 
utbetalning. Kommunstyrelsen ska begära kompletteringar om inte 
redovisningen är fullgod. 

 
Expediering 
Gruppledarna 
Författningssamling 
Kommunsekreterare  
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§ 48    Dnr: KS 2018-146 
 
Utbetalning av partistöd för 2018 – Centerpartiet 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Centerpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-02. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 78. Kommunstyrelsen 2018-04-
11, § 91. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27 300 31 850 
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Forts § 48 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27 300 31 850 

 
Expedieras 
Centerpartiet i Munkedal 
Kommunsekreterare  
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§ 49    Dnr: KS 2018-146 
 
Utbetalning av partistöd för 2018 – Sverigedemokraterna 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Enligt KL § 30 ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna 
för det. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. Vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Sverigedemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-01-
08. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
2016-03-01 meddelade Länsstyrelsen att ny ledamot ej kunde utses efter att en 
fullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna avsagt sig sitt uppdrag. 
Sverigedemokraterna har då fem av sex mandat tillsatta. Enligt Regler för 
kommunalt partistöd ska endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
beaktas.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 79. Kommunstyrelsen 2018-04-
11, § 92. 
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Forts § 49 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 5 (6) 22 750 27 300 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 5 (6) 22 750 27 300 

 
Expedieras 
Sverigedemokraterna i Munkedal 
Kommunsekreterare  
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§ 50   Dnr: KS 2014-521 
 
Val till kommunala förtroendeuppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Christoffer Rungberg (M) har inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som 
revisor i Munkedals kommun. 
 
Laila Moberg (MP) har inkommit med avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i 
arvodesberedningen. 
 
Bo Ericson (-) har inkommit med avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i 
arvodesberedningen. 
 
Ordförande i valberedningen har beslutat att inte sammankalla valberedningen 
för dessa ärenden utan att nominering istället sker från berörda partier på 
fullmäktiges sammanträde 2018-04-26. 
 
Förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Rungberg (M) välja ny 

ledamot i revisionen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Laila Moberg (MP) välja ny ledamot i 
arvodesberedningen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (-) välja ny ledamot i 
arvodesberedningen. 

 
Yrkande 
 
Per-Arne Brink (S):  
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Rungberg (M) välja Dexter 
Gillberg (M) som ny ledamot i revisionen. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Laila Moberg (MP) välja Hans-Joachim 
Isenheim (MP) som ny ledamot i arvodesberedningen. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (-) välja Camilla Espenkrona 
(M) som ny ledamot i arvodesberedningen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Rungberg (M) välja Dexter 

Gillberg (M) som ny ledamot i revisionen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Laila Moberg (MP) välja Hans-Joachim 
Isenheim (MP) som ny ledamot i arvodesberedningen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (-) välja Camilla 
Espenkrona (M) som ny ledamot i arvodesberedningen. 
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Forts § 50 
 
Expedieras 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 


