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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 27 september 
2021 kl 17:30 - 22:36 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande 
Johnny Ernflykt (M), 1:e vice ordförande 
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 
Matheus Enholm (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Jan Peterson (SD) 
Christer Börjesson (-) 
Tony Hansson (SD) §§ 78-81 
Peter Andersson (SD) §§ 82-91 
Mathias Johansson (SD) 
Linn Hermansson (SD) 
Bo Ericson (SD) 
Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Ausra Karlsson (M) 
Linda Wighed (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Ulla Gustafsson (M) 
Göran Nyberg (L) 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Carina Thorstensson (C) 
Olle Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 

Ej tjänstgörande  
ersättare 
 

 

Övriga närvarande Håkan Sundberg, kommundirektör 
Fredrick Göthberg, kommunsekreterare 
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Justerare Karl- Anders Andersson (C) och Linda Wighed (M)  

Justering sker Digital justering, 2021-10-01, senast kl. 10:00. 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital justering  §§ 78-91 

 Fredrick Göthberg  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Heikki Klaavuniemi (SD)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Karl- Anders Andersson (C)   
   
 Digital justering  
 Linda Wighed (M)  
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§ 78 Dnr 2021-000107   

Val av justerare  
 
Yrkande 
Liza Kettil (S) föreslår Karl-Anders Andersson (C) 
 
Martin Svenberg Rödin (M) föreslår Linda Wighed (M) 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om fullmäktige kan välja Karl-Anders 
Andersson (C) och Linda Wighed (M) till justerare och finner att 
kommunfullmäktige väljer Karl-Anders Andersson (C) och Linda Wighed 
(M) till justerare. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Att välja Karl- Anders Andersson (C) och Linda Wighed (M) till justerare 
 
Expedieras 
Slutarkiv 
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§ 79 Dnr 76408   

Inkomna avsägelse till Kommunfullmäktige 2021-09-27 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lene Matysiak (S) inkom 2021-06-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Christoffer Rungberg (M) inkom 2021-07-05 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Lovisa Svensson (C) inkom 2021-08-23 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt 
välfärdsnämnden. 
 
Martina Fivelsdal (V) inkom 2021-08-31 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Pontus Reuterbratt (SD) inkom 2021-09-07 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Said Lundin (S) inkom 2021-09-15 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har att befria Lene Matysiak (S) från sitt uppdrag 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att befria Christoffer Rungberg (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att befria Lovisa Svensson (C) från sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att befria Martina Fivelsdal (V) från sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att befria Pontus Reuterbratt (SD) från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att befria Said Lundin (S) från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning 
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§ 80 Dnr 2021-000165   

Medborgarförslag från Birgitta Karlsson gällande byggåtervinning 

 
Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag gällande att 
Munkedals kommun startar en återvinning för byggmaterial.      
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Birgitta Karlsson 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om medborgarförslaget sänds till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget sänds till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
 

 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(34) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Dnr 2020-000292   

Budget (MRP) 2022, plan 2023-2024 Munkedals kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger två förslag till budget 2022, plan 2023-2024. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, sammanfattning.  
 
Mål- och resursplanen bygger på Moderaternas och 
Sverigedemokraternas prioriteringar och satsningar för budget 2022 och 
planperioden 2023-2024. 
Förutsättningar 2022 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 630 invånare.  
 
1. Årets resultat   
skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
2. Investeringsmål   
självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 100 % 
3. Skuldsättning  
under 2022 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas 
till  
att amortera på låneskulden. 
 
Skattesats  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2021. I budgetförslaget för 2022 
föreslås en sänkning med 0,25 kr till 23,38. 
Skatter och bidrag 
Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Det 
viktigaste måttet på skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 
2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den historiska utvecklingen 
under 2000-talet. Men det förutsätter konjunkturell återhämtning samt 
att pris- och löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela 
vägen fram till 2024. Invånarna i Munkedal ökar vilket ger möjlighet att 
budgetera upp invånarantalet med 80 invånare till 10 630 invånare totalt 
som förstärker budgeten under 2022. Under 2022 ökar intäkterna med 
totalt 22,4 mnkr. 
 
Budgeterat resultat 2 % 
Budgeterat resultat är 15 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och 
generella statsbidrag.   
Centrala avsättningar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras 
även för året. Avsättning görs även till volymbufferten för fler invånare. 
Budgetramar till nämnderna 
 
För budget 2022 utökas ramen totalt med 4,7 mnkr till nämnderna och 
den totala ramen uppgår till 688,3 mnkr. Medel är avsatt centralt för 
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löneökningar, prisuppräkning samt kapitalkostnader som kompenseras ut 
till nämnderna under året. 
Förändringar jämfört med föregående år enligt nedan: 
 
Barn- och Utbildningsnämnden  3,6 mnkr  
Välfärdsnämnden  -1,7 mnkr 
Samhällsbyggnadsnämnden  2,0 mnkr 
Kultur- och Fritidsnämnden  0,9 mnkr 
Kommunstyrelsen  -0,4 mnkr 
Övriga nämnder   0,4 mnkr 
 
Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 
2022 uppgår till 103 mnkr. Av dessa klassas 25 mnkr som reinvestering. 
Planåren 2023 är investeringsvolymen 219 mnkr och år 2024 184 mnkr. 
Det innebär en självfinansiering av reinvesteringar på 178 procent 2022. 
Långsiktiga målet på 100 procent i genomsnitt 2020–2023 kommer att 
uppgå till 82 procent. För planperioden 2022–2024 kommer investerings-
utgiften vara 506 mnkr.  
Målsättningar verksamhet 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både 
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 
Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 
 
1. Alla ska vara anställningsbara  
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen  
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
 
Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för budget 2022 
utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. 
 
 
Socialdemokraterna och Centerpartiet, sammanfattning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2022, med plan för 2023-2024 enligt S+C:s förslag. 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2022 till 23,63kr 
enligt förslaget. 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt S+C:s 
förslag till budget 2022 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2022 till 
103 mnkr.  
Samtliga investeringsprojekten redovisas i S+C:s förslag.  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2022 på 58 mnkr.  
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,8 mnkr år 2022.  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,7 
mnkr i Budget 2022.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-09-13 § 137 
Mål och resursplan (MRP) budget 2022 plan 2023-2024 
Bilaga Beskrivning av investeringar budget 2022 
Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till budget 2022 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Moderaterna och Sverigedemokraterna är kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2022, med plan för 2023-2024 enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2022 till 23,38 kr 
enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 
förslaget till budget 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2022 till 
103 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2022 på 58 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,8 mnkr år 2022.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag 
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,7 mnkr i Budget 2022   
 
Yrkande 
Jan Petersson (SD), Johnny Erenflykt (M):   
Bifall Moderaterna och Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Christoffer Wallin (SD): 
Bifall Moderaterna och Sverigedemokraternas budgetförslag med 
ändringsyrkande: Att kommunfullmäktige tillför 2 miljoner för projekt 
1092 Dingle utvecklingscentrum för 2022. 
 
Göran Nyberg (L):  
Bifall Moderaterna och Sverigedemokraternas budgetförslag, Christoffer 
Wallin (SD) ändringsyrkande och med tillägg av ytterligare ett 
ändringsyrkande: Jag yrkar på att förslaget om miljöstrateg ändras så 
att den istället hamnar på kommunstyrelsen i stället för 
samhällsbyggnadsnämnden och att anslaget på 750.000 kr för att 
finansiera den också i stället flyttas över till kommunstyrelsens budget.  
 
Martin Rödin (M), Karin Blomstrand (L), Ann-Sofie Alm (M):  
Bifall Moderaterna och Sverigedemokraternas budgetförslag med Göran 
Nyberg (L) ändringsyrkande och Christoffer Wallin (SD) 
ändringsyrkande. 
 
Jan Hognert (M): 
Bifall Moderaterna och Sverigedemokraternas budgetförslag med Göran 
Nybergs (L) tilläggsyrkande. 
 
Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Lars Göran Sunesson (S), Malin 
Svedjenäs (v) för hela V, Per Arne Bring (S), Karl Anders Andersson (C), 
Yvonne Martinsson (S), Carita Jacobsson (S), Regina Johansson (S): 
Bifall Socialdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag.  
 
Olle Olsson (KD): 
Yrkar på Kristdemokraternas budgetförslag: 
För att markera ett trendbrott och en ny viljeinriktning föreslår vi en 
skattesänkning på 10 öre. De pengar som, jämfört med den större 
skattesänkningen, på detta sätt frigörs läggs till VFN med uppdrag enligt 
nedan.  
Under 2022 genomföra en arbetstidsförkortning på 1h/vecka för 
vårdpersonalen inom VFN. 
Ge VFN i uppdrag att ta fram åtgärder för att motverka ensamheten 
samt att under året genomföra dessa. 
Utreda möjligheterna att till all vårdpersonal inom VFN ge en 
löneförhöjning på 5% 
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Christer Börjesson (-): 
Ändringsyrkande på Moderaterna och Sverigedemokraternas 
budgetförslag: ta bort besparing på nämnder och styrelser.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Moderaterna och 
Sverigedemokraternas budgetförslag, Socialdemokraterna och 
Centerpartiets budgetförslag och Kristdemokraternas budgetförslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaterna och 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande beslutar att Moderaterna och 
Sverigedemokraternas förslag är huvudförslag. 
 
Kommunfullmäktige har att utse motförslag till huvudförslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på om Socialdemokraterna och 
Centerpartiets budgetförslag eller Kristdemokraternas budgetförslag ska 
vara motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige 
besluta att Socialdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag ska 
vara motförslag till huvudförslaget 
 
Omröstning mellan huvudförslag och motförslag till huvudförslag ska 
genomföras och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Moderaterna och Sverigedemokraternas budgetförslag 
Nej-röst: Bifall till Socialdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst: 17 
Nej-röst: 15 
Avstod: 3 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta Moderaterna och 
Sverigedemokraternas budgetförslag. Omröstningslistan bifogas till 
paragrafen. 
 
Ordförande ställer nu proposition på ändringsyrkanden. 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallin (SD) ändringsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Christoffer Wallin (SD) 
ändringsyrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nyberg (L) ändringsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Göran Nyberg (L) 
ändringsyrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Christer Börjesson (-) ändringsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår Christer Börjesson (-) 
ändringsyrkande. 
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Omröstning har begärts och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Christer Börjesson (-) ändringsyrkande 
Nej-röst: Avslå Christer Börjesson (-) ändringsyrkande 
 
Omröstningsresultat  
Ja-röst: 10 
Nej-röst: 17 
Avstod: 8 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Christer Börjesson (-) 
ändringsyrkande. Omröstningslistan bifogas till paragrafen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2022, med plan för 2023-2024 enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2022 till 23,38 kr 
enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 
förslaget till budget 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2022 till 
103 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2022 på 58 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,8 mnkr år 2022.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,7 mnkr i Budget 2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tillför 2 miljoner för 
projekt 1092 Dingle utvecklingscentrum för 2022. 
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Kommunfullmäktige beslutar att förslaget om miljöstrateg ändras så att 
den istället hamnar på kommunstyrelsen i stället för 
samhällsbyggnadsnämnden och att anslaget på 750.000 kr för att 
finansiera den också i stället flyttas över till kommunstyrelsens budget.   
 
Reservation 
Liza Kettil (S) för S-gruppen 
Carina Thorstensson för Centerpartiet 
Hans Joachim Isenheim för Miljöpartiet 
Malin Svedjenäs för V-gruppen 
 
Expedieras 
Förvaltningschefer för kännedom 
Kommundirektör för kännedom 
Ekonomiavdelning för kännedom 
Personalavdelning för kännedom 

 

 

 

 

 



 
Röstningsbilaga 1. Ärende: 4 Mål och resultatplan 2021. 
propositionsordning: 
JA-röst: Bifall till Moderaterna och Sverigedemokraternas budgetförslag 
Nej-röst: Bifall till Socialdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Pontus Reuterbratt (SD) Jan Peterson (SD)  X   
Christer Börjesson (-)   X 
Tony Hansson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Bo Ericson (SD) X   
Ann-Sofie Alm (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Ausra Karlsson (M) X   
Gunnar Fredriksson (M) Linda Wighed (M) X   
Martin Svenberg Rödin (M) X   
Ulla Gustafsson (M) X   
Johnny Ernflykt (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Karin Blomstrand (L) X   
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Maria Sundell (S)  X  
Per-Arne Brink (S)  X  
Regina Johansson (S)  X  
Caritha Jacobsson (S)  X  
Pia Hässlebräcke (S)  X  
Leif Karlsson (S) Yvonne Martinsson (S)  X  
Christer Nilsson (C)  X  
Karl-Anders Andersson (C)  X  
Lars-Göran Sunesson (C)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Fredrik Olsson (KD) Olle Olsson (KD)   X 
Rolf Jacobsson (KD)   X 
Malin Svedjenäs (V)  X  
Ove Göransson (V)  X  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD) X   
Resultat 17 15 3 

 



Röstningsbilaga 2. Ärende: 4 Mål och resultatplan 2021 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Christer Börjesson (-) ändringsyrkande 
Nej-röst: Avslå Christer Börjesson (-) ändringsyrkande 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  X  
Christoffer Wallin (SD)  X  
Pontus Reuterbratt (SD) Jan Peterson (SD)   X  
Christer Börjesson (-) X   
Tony Hansson (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Linn Hermansson (SD)  X  
Bo Ericson (SD)  X  
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Jan Hognert (M) X   
Ausra Karlsson (M)  X  
Gunnar Fredriksson (M) Linda Wighed (M)  X  
Martin Svenberg Rödin (M)  X  
Ulla Gustafsson (M)  X  
Johnny Ernflykt (M)  X  
Göran Nyberg (L)  X  
Karin Blomstrand (L) X   
Liza Kettil (S)   X 
Rolf Berg (S)   X 
Maria Sundell (S)   X 
Per-Arne Brink (S)  X  
Regina Johansson (S)   X 
Caritha Jacobsson (S)   X 
Pia Hässlebräcke (S)   X 
Leif Karlsson (S) Yvonne Martinsson (S)  X  
Christer Nilsson (C)   X 
Karl-Anders Andersson (C) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Carina Thorstensson (C)   X 
Fredrik Olsson (KD) Olle Olsson (KD) X   
Rolf Jacobsson (KD) X   
Malin Svedjenäs (V) X   
Ove Göransson (V) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Resultat 10 17 8 
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§ 82 Dnr 76409   

Budget 2022, plan 2023-2024 för revisionen 

 
Sammanfattning av ärendet 
 Enligt KL kap 11 8 § Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet 
ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 
 
Revisorernas förslag till budgetram för år 2022 är en utökad ram med 
prisuppräkning med 0,017 mnkr. 
 
Revisionens ram 2021 0,855 mnkr  
Revisionens ram 2022 0,872 mnkr      
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas budget 2022, plan 2023-2024 
Tjänsteskrivelse 2021-08-27 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 
2022, med plan för 2023-2024 
      
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunfullmäktigespresidiums förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunfullmäktigespresidiums förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 
2022, med plan för 2023-2024.       
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
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§ 83 Dnr 2021-000136   

Välfärdsnämndens äskande om ett tillfälligt tilläggsanslag - 
Försörjningsstöd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har 2021-05-20 §45 beslutat följande: 
”Välfärdsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om ett 
tillfälligt tilläggsanslag på 3000 tkr på grund av försörjningsstödets 
kraftiga ökning som ligger utanför välfärdsnämndens möjlighet att 
ensam ta ansvar för.” 
Detta innebär att nämnden begär att få en ökad budgetram med 3 mnkr 
för 2021. 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsregler ska 
ekonomiavdelningen avge ett yttrande vid varje enskild nämnds begäran 
om tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige.  Ekonomiavdelningen ska 
göra en bedömning utifrån Munkedals kommuns ekonomiska ställning 
och kraven på god ekonomisk hushållning.  
Med hänsyn till de kommande utmaningar kommunen står inför med 
stora investeringsutgifter, samt att kommunens kostnadsnivå inom 
välfärdsnämndens verksamhetsområde är hög jämfört med andra 
kommuner, finner ekonomiavdelningen att det inte är rimligt att utöka 
budgetramen för Välfärdsnämnden enligt deras beslutade förslag. 
Utöver de ekonomiska förutsättningar kommunen står inför har 
Välfärdsnämnden kommunfullmäktiges uppdrag att sänka sin 
kostnadsnivå till jämförbara kommuner inom individ- och 
familjeomsorgen samt äldreomsorgen. De senaste jämförelserna visar 
att Munkedals äldreomsorg ligger 14 mnkr högre och individ- och 
familjeomsorg 9 mnkr högre i kostnadsnivå än liknande kommuner.  Det 
visar på att det är möjligt att bedriva verksamheten till en lägre kostnad 
än idag och att den tilldelade budgetramen inte är oskäligt låg. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2021-05-20 § 45 - Delårsrapport, bokslut i april och augusti 
2021 Välfärdsnämnden bokslut för 2020 för Välfärdsnämnden 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Delårsrapport april 2021 Välfärdsnämnden 
Yttrande från ekonomiavdelningen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Ekonomiavdelningens bedömning är att kommunfullmäktige ska avslå 
äskandet från Välfärdsnämnden om utökad budgetram. Det är 
nämndernas ansvar att genomföra åtgärder så att budgetunderskott 
undviks vid årets slut. Vid en jämförelse med andra kommuner så kan 
det konstateras att kommunens kostnadsnivå inom Välfärdnämndens är 
område högre än de flesta.   
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Yrkande 
Christoffer Wallin (SD), Karin Blomstrand (L), Martin Rödin (M): 
yrkar på kommunstyrelsens förslag 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet från Välfärdsnämnden 
om utökad budgetram. Det är nämndernas ansvar att genomföra 
åtgärder så att budgetunderskott undviks vid årets slut. Vid en 
jämförelse med andra kommuner så kan det konstateras att kommunens 
kostnadsnivå inom Välfärdnämndens är område högre än de flesta. 
 
Expedieras 
Välfärdsnämnden för kännedom 
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§ 84 Dnr 2021-000154   

Kompensation för kostnader för förstudie med två alternativ 
gällande bygge av ny 4-6 skola på Kungsmarksområdet eller 
renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 
2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående bygget av 
ny skola på Kungsmarksområdet, kompletterat med ett alternativ till 
nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 
skolor i Munkedal. Beslutsunderlaget skall innehålla 
konsekvensbeskrivningar av både alternativen, såväl 
verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska, för nämnden 
och för kommunen som helhet. 
 
Arbetet med förstudien startar snarast och förväntas löpa in på 2022 och 
uppskattas kosta Barn- och utbildningsnämnden runt 2 mnkr. En kostnad 
som inte ryms inom tilldelad ram. Som stöd till förstudien finns den av 
KS beställda Volymstudie Bruksskolan och Munkedalsskolan, beslut KS 
2021-01-18, § 7. Likaså kommer delar av den redan genomförda 
förstudien för Kungsmarksskolan 4-6 användas för att rationalisera 
arbetsprocessen 
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2021-06-16 § 67 Kompensation för kostnader för förstudie 
med två alternativ gällande bygge av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet eller renovering av befintliga F-6 skolor i Munkedal  
Kompensation för kostnader kopplade till förstudie 
Bilaga 1 Uppskattning av kostnader förstudie 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige  
kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 som är  
kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 4-6 skola  
på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av befintliga F-6  
skolor i Munkedal. 
 
Att kostnaderna skrivs av BOUN resultat 2021-2022 vid årsbokslut.   
 
Yrkande 
Liza Kettil (S): 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Barn och utbildningsnämndens 
begäran om kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 
2022 som är kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget 
av ny 4-6 skola på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad 
av befintliga F-6 skolor i Munkedal. 
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Kommunfullmäktige beslutar att KF:s beslut 2021-05-31 §56 i och med 
detta beslut är upphävt då kommunen saknar finansiering för 
utredningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att BUN ska återuppta den tidigare 
beslutade byggnationen av en ny 4-6 skola på Kungsmarksområdet. 
 
Malin Svedjenäs (V), Carina Thorstensson (C), Ove Göransson (V), Karin 
Blomstrand (L): 
Bifall till Lizas Kettils (S) yrkande 
 
Christoffer Wallin (SD), Martin Svenberg Rödin (M), Hans Joacim 
Isenheim (MP), Mattias Johansson (SD), Olle Olsson (KD): 
Bifall kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn och utbildningsnämndens 
äskande, kommunstyrelsens förslag och Liza Kettils (S) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar att kommunstyrelsens 
förslag är huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen har att utse motförslag till huvudförslaget. 
 
Ordförande ställer proposition om Liza Kettils (S) yrkande eller Barn och 
utbildningsnämndens äskande ska vara motförslag till huvudförslaget 
och finner att kommunfullmäktige väljer Liza Kettils (S) yrkande till 
motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning mellan huvudförslag och motförslag till huvudförslag ska 
genomföras och kommunfullmäktige beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens yttrande 
Nej-röst: Liza Kettils (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst: 19 
Nej-röst: 15 
Avstod: 1 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens yttrande. 
Omröstningslistan bifogas till paragrafen.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kompensera Barn- och 
utbildningsnämnden för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 
som är kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 
4-6 skola på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av 
befintliga F-6 skolor i Munkedal. 
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Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna skrivs av Barn- och 
utbildningsnämnden resultat 2021-2022 vid årsbokslut. 
 
Reservation/protokollsanteckning 
Reservation 
S-gruppen 
Centerpartiet 
Vänsterpartier 
 
Karin Blomstrand (L) begär ajournering av mötet i 10 minuter vilket 
beviljas och mötet ajournerades mellan kl. 20:48-21:00 under aktuell 
punkt.  
 
Expedieras 
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom 
Förvaltningschef för kännedom 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
 

 

 

 

 

 
 

 



Röstningsbilaga 3. propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens yttrande 
Nej-röst: Liza Kettils (S) yrkande 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Pontus Reuterbratt (SD) Jan Peterson (SD)  X   
Christer Börjesson (-)   X 
Tony Hansson (SD) Peter Andersson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Bo Ericson (SD) X   
Ann-Sofie Alm (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Ausra Karlsson (M) X   
Gunnar Fredriksson (M) Linda Wighed (M) X   
Martin Svenberg Rödin (M) X   
Ulla Gustafsson (M) X   
Johnny Ernflykt (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Karin Blomstrand (L)  X  
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Maria Sundell (S)  X  
Per-Arne Brink (S)  X  
Regina Johansson (S)  X  
Caritha Jacobsson (S)  X  
Pia Hässlebräcke (S)  X  
Leif Karlsson (S) Yvonne Martinsson (S)  X  
Christer Nilsson (C)  X  
Karl-Anders Andersson (C)  X  
Lars-Göran Sunesson (C)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Fredrik Olsson (KD) Olle Olsson (KD) X   
Rolf Jacobsson (KD) X   
Malin Svedjenäs (V)  X  
Ove Göransson (V)  X  
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Heikki Klaavuniemi (SD) X   
Resultat 19 15 1 
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§ 85 Dnr 2021-000138   

Kultur- och fritidsnämndens äskande om ett tillfälligt 
investeringsbidrag till Munkedals BK 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsregler ska 
ekonomiavdelningen avge ett yttrande vid varje enskild nämnds begäran 
om tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige som är beslutsinstans.  
Ekonomiavdelningen ska göra en bedömning utifrån Munkedals 
kommuns ekonomiska ställning och kraven på god ekonomisk 
hushållning. 
Kultur- o fritidsnämnden beslutade 2021-05-28 §31, att begära en 
utökad budgetram om 650 tkr 2021 för att kunna ge ett 
investeringsbidrag till Munkedals BK. Frän Kultur- och Fritidsnämnden 
mötesprotokoll i ärendet framgår följande: 
”På Kultur- och fritidsnämndens möte 12 maj beslutades att stödja MBK 
med 200 tkr inom egen ram. Med stöd från Kommunfullmäktige om 
ytterligare förstärkning på 650 tkr möjliggörs för föreningen att erhålla 
hälften av den sökta summan. Munkedals kommun kommer därmed att 
bidra till ett vi får Sveriges första ”gröna” ishall. En återredovisning av 
projektet föreslås ske senast januari 2022.” 
Det kan konstateras att kommunens investeringsbidrag inte täcker hela 
kostnaden för solcellssatsningen. Det kommer krävas andra finansiärer. 
Att kommunen är med och finansierar satsningen ökar chanserna för att 
föreningen ska få stöd från till exempel Thordénstiftelsen. Men det finns 
en osäkerhet i genomförandet så länge all finansiering inte är på plats. 
Kultur- och fritidsnämnden har diskuterat hanteringen av kommande 
ansökningar om investeringsbidrag till föreningar som vill göra liknande 
investeringar. Nämnden anser att energibesparande investeringar ska 
premieras. Varje ansökan ska prövas i särskild ordning.  Det är viktigt 
att nämnden gör en översyn av processen kring investeringsbidrag så att 
det blir transparant för alla föreningar hur prioriteringar görs samt att 
äskande till fullmäktige undviks 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2021-05-28 § 31 Beslut om bidrag till solceller - Munkedals 
BK 
Ansökan om medel till investering i Solceller/ledbelysning 
Beslut om bidrag till solceller - Munkedals BK 
Yttrande från ekonomiavdelningen angående kultur och fritidsnämndens 
äskande. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 
äskande om ett tillfälligt bidrag till Munkedals BK 2021 motsvarande 650 
tkr för deras satsning på solceller. 
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Kommunstyrelsens yttrande 
Kultur- och fritidsnämndens äskande om höjd budgetram kan finansieras 
genom att nollställa kommunfullmäktiges förfogandepost om 204 tkr 
samt att minska anslaget för kapitalkostnader med 446 tkr inom 
finansverksamheten.  
Om fullmäktige beviljar anslaget minskar utrymmet för andra satsningar 
samt minskar kommunens resultat i motsvarande grad. 
Kultur- och fritidsnämnden måste göra en översyn av processen kring 
investeringsbidrag så att det blir transparant för alla föreningar hur 
prioriteringar görs samt att äskande till fullmäktige undviks.   
 
Yrkande 
Mattis Johansson (SD): 
Återremiss för att klargöra vilka fler föreningar som vill ansöka om 
investeringsbidrag för energibesparande åtgärder, samt för ytterligare 
redovisning från MBK gällande investeringens påverkan på klubbens och 
kommunens framtida kostnader för verksamheten. 
 
Göran Nyberg (L):  
yrkar bifall till Mattis Johansson (SD) Återremissyrkande 
 
Martin Svenberg Rödin (M), Hans Joacim Isenheim (MP), Jan Hognert 
(M), Lars Göran Sunesson (C), Karl-Anders Andersson (C), Liza Kettil 
(S), Ove Göransson (V) för hela V, Olle Olsson (KD): 
Bifall till kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och om 
ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Avgöra ärendet idag 
Nej-röst:  Återremittera ärendet 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst: 24 
Nej-röst: 10 
Avstod: 1 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
Omröstningslistan bifogas till paragrafen. 
 
Ordförande ställer proposition på Kultur- och fritidsnämndens förslag på 
beslut och finner att kommunfullmäktige fattar beslut enligt Kultur- och 
fritidsnämndens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens yttrande och finner 
att kommunfullmäktige fattar beslut enligt kommunstyrelsens yttrande. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 
äskande om ett tillfälligt bidrag till Munkedals BK 2021 motsvarande 650 
tkr för deras satsning på solceller. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kultur- och fritidsnämndens äskande om 
höjd budgetram kan finansieras genom att nollställa 
kommunfullmäktiges förfogandepost om 204 tkr samt att minska 
anslaget för kapitalkostnader med 446 tkr inom finansverksamheten.  
 
Reservation 
Reservation från SD-gruppen 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadschefen för kännedom 
Kultur- och fritidschefen för hantering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Röstningsbilaga 4. Ärende 8 
propositionsordning: 
Ja-röst: Avgöra ärendet idag 
Nej-röst:  Återremittera ärendet 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  X  
Christoffer Wallin (SD)  X  
Pontus Reuterbratt (SD) Jan Peterson (SD)   X  
Christer Börjesson (-) X   
Tony Hansson (SD) Peter Andersson (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Linn Hermansson (SD)  X  
Bo Ericson (SD)  X  
Ann-Sofie Alm (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Ausra Karlsson (M) X   
Gunnar Fredriksson (M) Linda Wighed (M) X   
Martin Svenberg Rödin (M) X   
Ulla Gustafsson (M) X   
Johnny Ernflykt (M) X   
Göran Nyberg (L)  X  
Karin Blomstrand (L) X   
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S) X   
Per-Arne Brink (S) X   
Regina Johansson (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Leif Karlsson (S) Yvonne Martinsson (S)  X  
Christer Nilsson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Fredrik Olsson (KD) Olle Olsson (KD) X   
Rolf Jacobsson (KD)   X 
Malin Svedjenäs (V) X   
Ove Göransson (V) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Resultat 24 10 1 
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§ 86 Dnr 2021-000095   

Allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten - 
Saltkällan, etapp 3 

 
Sammanfattning av ärendet 
Området är beläget i södra delen av Saltkällan längst in i 
Gullmarsfjorden. Området består av totalt 15 st. fastigheter och 
förteckning över ingående fastigheter i föreslaget verksamhetsområde 
för Saltkällan etapp 3 framgår av bilagd handling.  
 
Dessa 15 fastigheter är bebyggda och har i dagsläget enskilda vatten och 
avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt 
för kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning för framtiden 
och samtliga fastigheters enskilda avloppsanläggningar, med sin 
recipient i Gullmarsfjorden och även till den närliggande badplatsen 
Saltkällan, slopas.  
 
Munkedal vatten planerar att starta entreprenadarbetet för anläggande 
av vatten och spillvatten under hösten 2021 och planeras färdigställas 
under våren 2022. 
 
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska 
bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  
 
Samråd har skett med Västvatten.  
   
Beslutsunderlag   
Tjänsteskrivelse 20210825 
Protokoll nr 2 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB, daterat 20210415 
Tjänsteskrivelse Saltkällan etapp 3, daterad 20210415 
 
Beslutsunderlag 
Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Saltkällan etapp 3 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Saltkällan etapp 3 i enlighet med styrelsebeslut 
av Munkedal Vatten AB daterat 20210415.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsen förslag på beslut 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Saltkällan etapp 3 i enlighet med styrelsebeslut 
av Munkedal Vatten AB daterat 20210415. 
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Expedieras 
Munkedal Vatten AB för kännedom 
Västvatten, Martin West för kännedom 
Samhällsbyggnadschefen för kännedom 
Miljöchefen för kännedom 
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§ 87 Dnr 2021-000198   

Initiativärende från Rolf Jacobsson Kristdemokraterna att ge 
kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig i frågan om 
vindkraftsetablering på Skottefjället 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson inkom till kommunstyrelsen med ett initiativärende 
gällande frågan om vindkraftsetablering och att kommunfullmäktige bör 
få ta ställning i frågan. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lyfta frågan om vindkraftsetablering om 
vindkraftsetablering om 8 verk på Skottfjället till kommunfullmäktige för 
beslut/ställningstagande. 
 
Yrkande 
Ove Göransson (V): 
Yrkar att kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut att tillåta 
byggnationen av vindkraftverk på skottfjället ska bestå. 
 
Liza Kettil (S), Karl Anders Andersson (C), Per Arne Brink (S), Jan 
Hognert (M), Karin Blomstrand (L), Göran Nyberg (L): 
Bifall enligt Ove Göransson (V) förslag. 
 
Matheus Enholm (SD): 
 -att kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 4 § miljöbalken,  
beslutar att avslå ansökan om tillstånd till vindkraftsetablering om 8 verk 
på 
Skottfjället. 
-att beslutet översänds till kommunstyrelsen för beredning och delger 
Länsstyrelsen detta beslut. 
 
Martin Svenberg Rödin (M) och Moderaterna, Malin Svedjenäs (V), Rolf 
Jacobsson (KD), Christer Börjesson (-), Hans Joachim Isenheim (MP): 
Bifall Matheus Enholm (SD) förslag.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Matheus Enholm (SD) yrkande och Ove 
Göranssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Matheus Enholm (SD) yrkande. 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Matheus Enholm (SD) yrkande 
Nej-röst: Ove Göranssons (V) yrkande 
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Omröstningsresultat 
Ja-röst: 18 
Nej-röst: 15 
Avstod: 2 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Matheus Enholm (SD) yrkande. 
Omröstningslistan bifogas till paragrafen.     
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med 16 kap. 4 § miljöbalken,  
att avslå ansökan om tillstånd till vindkraftsetablering om 8 verk på 
Skottfjället. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att beslutet översänds till kommunstyrelsen 
för beredning och delge Länsstyrelsen detta beslut. 
 
Reservation 
Reservationer  
Liza Kettil (S) för S-gruppen 
Göran Nyberg (L) och Karin Blomstrand (L) Liberalerna 
Jan Hognert (M) 
Carina Thorstensson (C) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Christer Nilsson (C) 
Ove Göransson (V) - skriftlig 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen för hantering 

 

 

 

 

 



Omröstningsbilaga 5. Ärende 10 
Propositionsordning 
Ja-röst: Matheus Enholm (SD) yrkande 
Nej-röst: Ove Göranssons (V) yrkande 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Pontus Reuterbratt (SD) Jan Peterson (SD)  X   
Christer Börjesson (-) X   
Tony Hansson (SD) Peter Andersson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Bo Ericson (SD) X   
Ann-Sofie Alm (M) X   
Jan Hognert (M)  X  
Ausra Karlsson (M) X   
Gunnar Fredriksson (M) Linda Wighed (M) X   
Martin Svenberg Rödin (M) X   
Ulla Gustafsson (M)  X  
Johnny Ernflykt (M) X   
Göran Nyberg (L)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Maria Sundell (S)   X 
Per-Arne Brink (S)  X  
Regina Johansson (S)  X  
Caritha Jacobsson (S)  X  
Pia Hässlebräcke (S)  X  
Leif Karlsson (S) Yvonne Martinsson (S)  X  
Christer Nilsson (C)  X  
Karl-Anders Andersson (C)  X  
Lars-Göran Sunesson (C)   X 
Carina Thorstensson (C)  X  
Fredrik Olsson (KD) Olle Olsson (KD) X   
Rolf Jacobsson (KD) X   
Malin Svedjenäs (V) X   
Ove Göransson (V)  X  
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Heikki Klaavuniemi (SD) X   
Resultat 18 15 2 
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§ 88 Dnr 2021-000064   

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om naturreservat i 
Örekilsälven 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20210406 att sända Göran Nybergs (L) 
inlämnade motion ”Nej till naturreservat i Örekilsälven”, daterad 
20210316 till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen 
behandlar bildandet av naturreservat vid Örekilsälven och attsatserna i 
motionen framgår nedan:  
– att kommunen inte medverkar i bildandet av naturreservat utan att 
först utreda och presentera för kommunfullmäktige konsekvenserna för 
fortsatt industriutveckling och boende i och vid naturreservatet, samt 
 
– att kommunen arbetar för att vattenkraftverket vid Torp skall finnas 
kvar och att förbättringar för laxens och ålens vandringar i stället sker 
genom byggandet av bättre omlöp, laxtrappor och ålvägar. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har länge arbetat med att bilda ett 
naturreservat vid Örekilsälven från Kärnsjön och söderut till Gullmarn. 
Området för det nya Naturreservatet är lite större i omfång än det 
område som redan idag omfattas av Natura-2000. I och med ett 
bildande av naturreservat får nu samtliga markägare också ersättning för 
de inskränkningar i skogsbruket som Natura-2000 skyddet inneburit. Det 
som återstår av bildandet av naturreservatet gällande markfrågan är nu 
två markavtal. 
Bildandet av naturreservatet har kommit till den punkt att de samråd, 
dialoger och information som har föregått markförhandlingar och 
markavtal har visat att det är lämpligt att bilda naturreservatet och att 
de kvarstående frågeställningarna hanteras inom ramen för direkta 
kontakter och dialoger mellan berörda parter och länsstyrelsen. I det här 
skedet av processen är det inte aktuellt att utreda något ytterligare utan 
den dialog som återstår kommer att ske mellan berörda parter och 
länsstyrelsen som också fattar det formella beslutet i slutändan.  
Parallellt med bildandet av naturreservatet pågår även en ny 
tillståndsprocess för kraftverksdammen vid Torp. Det sker inom ramen 
för, den av regeringen beslutade, nationella planen för moderna 
miljövillkor för dammar och ska enligt den fastställda tidplanen prövas i 
mark- och miljödomstolen under 2022. I arbetet ingår bland annat 
utredningar för att riva kraftverksdammen vid Torp och ersätta denna 
med en för laxen, ändamålsenlig laxtrappa. Detta är ett projekt som 
involverar markägare, kraftverksdammens ägare samt Lysekils kommun 
som innehar vattendomen för Kärnsjön. Då Munkedals kommun varken 
är markägare, ägare av kraftverksdammen eller innehar vattendomen så 
är vi inte en naturlig part i projektet. Dock är det viktigt att vi, via 
Munkedals vatten, bevakar våra intressen vad gäller Munkedals 
grundvattentäkt då den inte får påverkas negativt. 
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Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-08-23 § 81 
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna i Munkedal om naturreservat i 
Örekilsälven 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna i motionen.   
 
Yrkande 
Göran Nyberg (L):  
yrkar bifall på motionen 
 
Rolf Jacobsson (KD), Christer Börjesson (-): 
Bifall Göran Nybergs (L) yrkande 
 
Martin Svenberg Rödin (M), Matheus Enholm (SD), Hans-Joachim 
Isenheim (MP), Jan Hognert (M): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och Göran 
Nyberg (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsen förslag. 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej-röst: Bifall till motionen  
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst: 27 
Nej-röst: 7 
Avstår: 1 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Omröstningslistan bifogas till paragrafen.     
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna i motionen. 
 
Reservation 
Reservation från Liberalerna skriftlig 
 
Expedieras 
Till slutarkiv 
 

 

 



Omröstningsbilaga 6. Ärende 11 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej-röst: Bifall till motionen 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Pontus Reuterbratt (SD) Jan Peterson (SD)  X   
Christer Börjesson (-)  X  
Tony Hansson (SD) Peter Andersson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Bo Ericson (SD) X   
Ann-Sofie Alm (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Ausra Karlsson (M) X   
Gunnar Fredriksson (M) Linda Wighed (M) X   
Martin Svenberg Rödin (M) X   
Ulla Gustafsson (M) X   
Johnny Ernflykt (M) X   
Göran Nyberg (L)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)   X 
Per-Arne Brink (S) X   
Regina Johansson (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Leif Karlsson (S) Yvonne Martinsson (S) X   
Christer Nilsson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Fredrik Olsson (KD) Olle Olsson (KD)  X  
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Malin Svedjenäs (V)  X  
Ove Göransson (V)  X  
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Heikki Klaavuniemi (SD) X   
Resultat 27 7 1 
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§ 89 Dnr 2021-000143   

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand, 
Liberalerna om tillgänglighet för alla 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att godkänna inkommen  
motion från Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ”Motion om  
tillgänglighet för alla”.  
Motionen behandlar tillgänglighet för alla och vikten av att alla oavsett  
nedsättning skall ha möjlighet att rör sig fritt på ett bra sätt i  
kommunen. Motionärerna yrkar på:  
* att i varje nytt byggprojekt som kommunen ansvarar för, skall det ingå  
anpassningar för alla. 
* att i alla projekt skall ingå att Kommunala pensionärsrådet samt  
Kommunala Handikapprådet utgör remissinstans vad gäller  
anpassningar. Hos dessa kommunala råd finns all den kompetens för att  
ge möjlighet till rätt anpassning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga  
projekt som hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav  
som ställs i samband med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och  
byggnader för alla utöver det som är lagstadgat kommer innebära  
utökade kostnader som inte går att uppskatta på förhand. Det gäller tex  
att anpassa alla lokaler för hörselnedsatt, då lokaler och byggnader idag  
inte alls förses med den typen av utrustning förens behovet uppstår.  
Dock krävs det ständig utveckling inom orådet och förbättringar kan  
alltid göras för att höja tillgängligheten inom kommunen ytterligare i alla  
delar, både inom nybyggnation och befintliga lokaler, men viss  
anpassning av lokaler utöver vad som är lagstadgat kan med fördel  
implementeras då behov uppstår.  
Ytterligare stöd från det kommunala pensionärsrådet samt  
handikapprådet välkomnas. En rutin, via en informell remiss till en av  
råden utpekad ansvarig person kan implementeras, där förvaltningen  
inhämtar rådens kunskap och synpunkter inom projektet som eventuellt  
kan komma att genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-08-23 § 82 
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand om 
tillgänglighet för alla 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna.  
Dock kommer samhällsbyggnadsnämnden ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för utökat 
samarbete med pensionärsrådet och handikapprådet då utökat 
samarbete är välkommet   
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Yrkande 
Matheus Enholm (SD), Martin Svenberg Rödin (M): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna.  
 
Expedieras 
Till slutarkiv. 
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§ 90 Dnr 2021-000142   

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand, 
Liberalerna om Naturbruksutbildningen i Dingle 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att sända Karin Blomstrands  
och Göran Nybergs (L) inlämnade motion ” Slå vakt om  
naturbruksutbildningen”, daterad 20210602 till  
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen behandlar  
lantbruksutbildningen som har funnits i Dingle i olika former i 100 år  
samt att livsmedelsproduktion i form av jordbruk i alla tider varit en  
viktig del av Munkedals kommunen och dess näringsliv. Motionen menar  
också att allt talar för att detta område kommer att få en allt större  
betydelse i framtiden.  
Liberalerna i Munkedal anser att livsmedelsförsörjningen har en stark  
förankring i Dingle och i bygden och att det är ett viktigt ben att bygga  
vidare på när det gäller Utvecklingscentrums verksamhet. Det kan bli en  
stark profilfråga i en tid då världens livsmedelsförsörjning och vår egen  
självförsörjning allt mer kommer i fokus. 
Liberalerna i Munkedal vill därför att kommunfullmäktige beslutar att:  
* naturbruksutbildning prioriteras av Barn- och utbildningsnämnden och  
av Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller tillgång till  
verksamhetslokaler på Utvecklingscentrum. 
Kommunens Vision för Utvecklingscentrum Munkedal (UM) antogs 2019.  
Visionens syfte sammanfattas – ”Utvecklingscentrum i Munkedal ska,  
genom att vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring och  
kunskapsutveckling, bidra till att individer och verksamheter utvecklas  
till att möta samhällets behov”. Detta utvecklas vidare i visionen där UM  
ses som ett verktyg för att nå kommunens Vision och inriktningsmål.  
Verksamheten på UM ska öka förutsättningarna för att alla i arbetsför  
ålder ska vara anställningsbara, människor och verksamheter ska  
utvecklas för att möta samhällets behov av kunskap. Det ska ske via  
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling och med kunskapsöverföring  
menas varierande utbildningar och med kunskapsutveckling menas olika  
former av utbyte, innovation och uppväxling. UM ses som en attraktiv  
mötesplats för både utbildningssektorn och näringsliv och ska skapa  
förutsättningar för att samverkan kan vidareutvecklas oc h nå större  
uppväxling.  
På UM i Dingle inryms flera olika verksamheter utöver Dinglegymnasiet  
så som Yrkeshögskola, Munkedals kommunala gymnasium, kommunens  
arbetsmarknadsenhet, löneenehet, hemtjänst Svarteborg, kontor för  
arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet samt en 
konferensanläggning öppen för allmän bokning. Ambitionen för UM i  
Dingle är absolut att främja utvecklingen för samtliga verksamheter  
inom Visionens intentioner. En bredd på utbildningar ligger också i linje  
med kommunfullmäktiges mål ”Alla ska vara anställningsbara”. Som  
fastighetsägare försöker Munkedals kommun tillgodose allas behov på  
ett så bra sätt som möjligt. Dock är det viktigt att likabehandling  
eftersträvas mot samtliga hyresgäster och inom samtliga gällande  



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(34) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

hyreskontrakt. Via främjandet av en hyresgäst är likabehandling svårt  
att uppnå då det riskerar att ge undanträngningseffekter för andra  
hyresgäster och dess verksamheter samt dess möjlighet för utveckling.  
Sedan 2017 när kommunen förvärvade fastigheten har  
lantbruksutbildningen fortsatt och bedrivs av friskolan Dinglegymnasiet.  
Verksamheten inryms nu i ett gemensamt bolag för skolorna i Nuntorp  
och i Dingle. Elevantalet för skolan har gått upp och ned under åren men  
ökar återigen inför hösten 2021 vilket är väldigt positivt. Detta medför  
också att behov av lokaler ökar vilket hittills har fått en lösning via  
samnyttjande av lokaler med andra utbildningsverksamheter på  
området.  
Utvecklingen för befintliga verksamheter, oavsett vilken, är absolut  
möjlig och välkommen men med framförhållning som möjliggör planering  
för en genomtänkt expansion av lokaler då området har potential för  
utveckling. Expansion av en enskild verksamhet möjliggör i sin tur  
utveckling av hela området i enlighet med gällande Vision. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-08-23 § 83 
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand om 
Naturbruksutbildningen i Dingle 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkande 
Matheus Enholm (SD), Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Göran Nyberg (L):  
Bifall till motionen 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och Göran 
Nybergs (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsen förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Reservation Liberalerna skriftlig 
 
Expedieras 
Till slutarkiv 
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§ 91 Dnr 2021-000099   

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lene Matysiak (S) inkom 2021-06-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Christoffer Rungberg (M) inkom 2021-07-05 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Lovisa Svensson (C) inkom 2021-08-23 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt 
välfärdsnämnden. 
 
Martina Fivelsdal (V) inkom 2021-08-31 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Pontus Reuterbratt (SD) inkom 2021-09-07 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Said Lundin (S) inkom 2021-09-15 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2021-09-17 § 5 Val till kommunala förtroendeuppdrag 
Avsägelse från Christoffer Rungberg (M) 
Avsägelse från Lovisa Svensson (C) 
Avsägelse från Pontus Reuterbratt (SD) 
Avsägelse från Said Lundin (S) 
Avsägelse från Lene Matysiak (S) 
Avsägelse från Martina Fivelsdal (V) 
       
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer att efter Christoffer Rungberg (M) välja 
Christina Tedehag (M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer att efter Lovisa Svensson (C) välja välja 
Monica Rodin (C) som ersättare i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Lovisa Svensson (C) välja Karl-
Anders Andersson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige väljer att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja Sabina 
Fremark (KD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
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Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige väljer att efter Said Lundin (S) välja Jenny Jansson 
(S) som ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Lene Matysiak (S) välja Mikael 
Carlsson som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mikael Carlson (S) välja Pia 
Hässlebräcke som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer att efter Martina Fivelsdal (V) välja Gustav 
Svedjenäs (V) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.   
 
Yrkande 
Per Arne Brink (S) - Yrkar bifall till valberedningens förslag med rättelsen 
av partibeteckning för Sabina Fremark (KD) 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag med rättelse 
av partibeteckning för Sabina och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt valberedningens förslag med rättelsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer att efter Christoffer Rungberg (M) välja 
Christina Tedehag (M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer att efter Lovisa Svensson (C) välja välja 
Monica Rodin (C) som ersättare i välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Lovisa Svensson (C) välja Karl-
Anders Andersson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige väljer att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja Sabina 
Fremark (KD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige väljer att efter Said Lundin (S) välja Jenny Jansson 
(S) som ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Lene Matysiak (S) välja Mikael 
Carlsson (S) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mikael Carlson (S) välja Pia 
Hässlebräcke (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
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Kommunfullmäktige väljer att efter Martina Fivelsdal (V) välja Gustav 
Svedjenäs (V) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Expedieras 
Berörd förtroendevald för kännedom 
Förtroendemannaregistret för registrering 
Sekreterare för berörda nämnder för kännedom 
Löneenheten för kännedom 
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