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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Plats och tid Kommunhuset Forum, torsdagen den 15 februari 2018, kl. 17.00 – 18.20.
 

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

Ann-Sofie Alm (M) 
Malin Östman (M) 
Jan Hognert (M) 
Bo Ericsson (M) 
Malin Corner (M) 
Camilla Espenkrona (M) 
Heikki Klaavuniemi (SD) 
Matheus Enholm (SD) 
Per Nilsen (SD) 
Tony Hansson (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Kasper Gustavsson (V) 
Iréne Barfoot Ekelund (V) för Ove Göransson (V) 
Olle Olsson (KD) för Nina Andersson (KD) 
Inger Holgersson (KD) 
Karin Blomstrand (L) 

   
Ej tjänst-
görande 
ersättare 

Yvonne Martinsson (S) 

   
Övriga 
deltagare 

Håkan Sundberg, kommunchef 
Linda Ökvist, sekreterare 

  
Utses att 
justera 

 

  
Justeringens 
tid och plats 

2018-02-20, kl. 07.00, Kommunhuset Forum 

 
Sekreterare 
 

   
Paragrafer 1-14 

 Linda Ökvist   
Ordförande 
 

   

 Christer Nilsson (C)   
Justerande 
 

   

 Maria Sundell (S)  Karin Blomstrand (L) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 1 
 
Anmälan av nya medborgarförslag 
 
Olle Sandén inkom 2017-11-16 med en begäran om att återkalla sitt 
medborgarförslag om näringslivsråd. 
 
Markus Dauksz inkom 2018-01-08 med medborgarförslag om dressiner på 
Lysekilsbanan, dnr KS 2018-14. 
 
Monika Johansson inkom 2018-01-15 med medborgarförslag om att det ska 
göras en pool på grusparkeringen mitt emot Folkets park, dnr KS 2018-27. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar återkallelsen av medborgarförslaget gällande 

näringslivsråd. 

 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslagen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 
Expedieras till 
Ansvarig handläggare 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 2 
 
Redovisning av beslut tagna på delegation - Medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 70 att delegera beslutanderätten 
avseende medborgarförslag om offentlig toalett till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 § 87 att delegera beslutanderätten 
avseende medborgarförslag om återvinningsstation på vägen mot Torreby till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut i ovanstående ärenden redovisas. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 

Expedieras till 
Ansvarig handläggare 
Förslagsställare 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 3 
 
Anmälan av nya motioner 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2018-01-18 med motion om information och 
tillgänglighet. 
 
Karin Blomstrand (L) föredrar sin motion. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 
Expedieras till 
Ansvarig handläggare 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 4    Dnr: KS 2016-114 
 
Omdisponering av anslag för ”Skatten”. 
 
Sammanfattning 
 
”Skatten” fd Kunskapens hus på Bruksvägen 4 byggs om för ca 10 mnkr. 
Anbudet som antogs av arbetsutskottet 7 juli 2017 är på 8,127 mnkr. Till detta 
kommer kostnader för projektering, projektledning, besiktningar och oförutsett 
på ca 1,8 mnkr. 
 
De ursprungliga planerna var att ställa om Skatten till administrativ verksamhet. 
Efter beslut om Äldreomsorgsplanen har planerna för Skatten istället inriktats 
mot Rehab som flyttas från Allégården och familjecentralen som är trångbodda. 
Den nya inriktningen har inneburit större kostnader för 
verksamhetsanpassningar. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-21, 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28, § 203. Kommunstyrelsen 2017-
12-14, § 178. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att omföra 5,0 mnkr från projekt 1097, 

Brandstationen, till projekt 1109, fd kunskapens hus numera ”Skatten”. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att omföra 5,0 mnkr från projekt 1097, 

Brandstationen, till projekt 1109, fd kunskapens hus numera ”Skatten”. 
 
Expedieras 
Ekonomienheten  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 5    Dnr: KS 2016-114 
 
Omdisponering av anslag för kollektivtrafikåtgärder. 
 
Sammanfattning 
 
Trafikverket har i juni 2017 beviljat Munkedals kommun 1 mnkr för ombyggnad 
och upprustning av den centrala kollektivtrafikhållplatsen vid Munkedals station. 
Marken är i kommunal ägo och enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen/Västtrafik är det ett kommunalt ansvar att tillhandahålla, 
sköta och underhålla hållplatsen. 
 
Föreslagna åtgärder innebär att användningen av ytorna effektiviseras, snyggas 
upp, handikappanpassas samt att fler parkeringsplatser tillskapas. 
 
Projektering har skett under 2017 i samråd med Västtrafik. Åtgärderna planeras 
utföras under 2018. 
 
Beredning 
 
Trafikverkets beslut 2017-06-22 om Statlig medfinansiering till smärre 
kollektivtrafikåtgärder i Västra Götaland 2018, förslagna åtgärder på Munkedals 
station samt samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 
2017-10-19, kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28, § 205, 
Kommunstyrelsen 2017-12-14 § 180. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföra 1000 tkr från projekt 1097 

”ombyggnad Munkedals brandstation” till projektet ”ombyggnad Munkedals 
station”. 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföra 1000 tkr från projekt 1097 

”ombyggnad Munkedals brandstation” till projektet ”ombyggnad Munkedals 
station”. 

 
Expedieras 
Samhällsbyggnadssektorn  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 6    Dnr: KS 2017-512 
 
Förändring av egenavgift för färdtjänst. 
 
Sammanfattning 
 
I dagsläget kostar en enkelresa för vuxen person med färdtjänst inom Munkedals 
tätort 58 kr. Inom övriga delar och tätorter i Munkedals kommun kostar en 
motsvarande enkelresa 86 kr.  
Systemet med lägre egenavgift för färdtjänst inom Munkedals tätort har funnits 
sedan många år tillbaka. Alltfler kommuninnevånare och intresseföreningar 
ifrågasätter varför det är så mycket dyrare att åka en kort sträcka inom Dingle, 
Hedekas eller Hällevadsholms tätorter, än vad det kostar inom Munkedals tätort. 
Systemet följer inte principen om likabehandling av kommunens invånare.  
Genom att ta bort tätortszonen i färdtjänsttaxan, så blir egenavgiften enhetlig 
för alla kommuninvånare, oavsett var i kommunen man bor och oavsett 
reslängden inom kommunen.  
 
Beräkning av egenavgift för färdtjänst görs i dagsläget genom att tillämpa 
Västtrafiks baspris + ett påslag på 75 %. Detta genomfördes 2009 genom beslut 
av kommunfullmäktige. Innan dess hade egenavgiften inte höjts på 7 år och 
höjningen blev då marginell. Tanums och Strömstads kommun införde vid denna 
tid samma procentuella påslag. Sedan dess har flera kommuner inom Fyrbodal 
förändrat sin egenavgift. 
  
I dagsläget har de flesta kommuner i området ett procentuellt påslag på 
Västtrafiks baspris med 50 %. Undantaget är Trollhättan, Uddevalla och 
Vänersborgs kommuner som har ett påslag på 15 %.  
Munkedal, Tanum och Strömstads kommuner ligger högst i området med sina 75 
%. Se bifogad tabell. 
   
Genom att sänka det procentuella påslaget från 75 % till 50 %, skulle Munkedals 
kommun lägga sig på samma nivå som de flesta landsbygdskommunerna i 
området. Med dagens baspris skulle då en enkelresa med färdtjänst för vuxen 
person inom Munkedals kommun kosta 74 kr istället för 86 kr. 
 
Beredning 
 
Redovisning procentuella påslag för andra kommuner, redovisning av 
färdtjänstresor januari till juli 2017 samt sektorchefens och kommunchefens 
tjänsteskrivelse 2017-10-30, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28, § 
206. Kommunstyrelsen 2017-12-14, § 181. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att förändra färdtjänstens egenavgift, genom 

att sänka det procentuella påslaget på Västtrafiks baspris, från 75 % till  
50 %. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar också att ta bort tätortszonen i färdtjänsttaxan, 
vilket innebär att egenavgiften för färdtjänst blir likvärdig för alla 
färdtjänstberättigade inom hela kommunens geografiska område.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 6 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att förändra färdtjänstens egenavgift, genom 

att sänka det procentuella påslaget på Västtrafiks baspris, från 75 % till  
50 %. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar också att ta bort tätortszonen i färdtjänsttaxan, 
vilket innebär att egenavgiften för färdtjänst blir likvärdig för alla 
färdtjänstberättigade inom hela kommunens geografiska område.  

 
Beslutet expedieras till: 
Sektorschef, sektor Omsorg 
Färdtjänsthandläggare 
Akten  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 7    Dnr: KS 2018-12 
 
Investeringar 2018 med plan 2019-2020 för Munkedal Vatten AB 
 
Sammanfattning 
  
Munkedal Vatten AB har vid styrelsemöte den 20 oktober 2017 beslutat om 
investeringar för 2018, plan 2019-2020. 
 

Sammanställning 
investeringar (tkr) 

Prognos 2017  Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020  

Reinvesteringar samt 
utbyggnad av nät  
(inkl verk, nät, 
processförbättring etc) 

6 864 7 550  8 550 9 700 

Omvandlingsområden 3 348 433 14 500 17 567 

Omvandlingsområden 
Tungenäset 
överföringsledning 

470 26 273 100  

Exploateringsområden 3 245 1 384 11 530 2 648 
Bruttoinvesteringar 13 927 35 640 34 680 29 915 

Fakturerade 
anläggningsavgifter 

-3 139 -3 900 -9 777 -15 266 

Nettoinvesteringar 10 788 31 740  24 903 14 649 

 
 
Reinvesteringar omfattar omläggningar samt kapacitets- och säkerhetshöjande 
åtgärder i befintligt ledningsnät samt investeringar i befintliga verk, reservoarer 
etc. 
 
Omvandlingsområden omfattar VA-utbyggnad som påkallats efter länsstyrelsens 
beslut eller som definierades i samband med tillsynsmyndighetens inventeringar. 
VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med en ny detaljplan som ändrar 
områdets förutsättningar. Här finns också stor osäkerhet och stor potentiell risk 
för ökade kostnader då fastighetsägare i ”mindre bebyggelseområden” kan 
begära kommunal lösning av VA-frågorna. Dessa frågor avgörs av länsstyrelsen.  
De omvandlingsområden som ligger i budget och plan är inom Saltkällan och 
Tungenäset. 
 
Exploateringsområden avser ett antal detaljplaner som redan är antagna där det 
finns möjlighet att exploatörer påbörjar exploateringen och därmed efterfrågar 
VA-anläggningar. De kommunala projekten kan dock styras genom politiska 
beslut. 
 
Överföringsledning till Tungenäset är beslutad enligt KF 2017-02-08 men är inte 
med i ovan budget med plan.  
 
Investeringar inom områdena omvandling samt exploatering genererar 
anläggnings-intäkter då dessa investeringar innebär att fastigheter ansluts till 
det allmänna vatten- och avloppsnätet.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 7 
 
Debitering av anläggningsavgift sker då investeringen färdigställts medan 
utgiften ofta löper under flera år. Det blir därför en förskjutning mellan ett 
projekts utgifter och inkomster. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-21. Munkedal Vatten 
AB Budget 2018 samt plan 2019-2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17, § 4. Kommunstyrelsen 2018-01-
31, § 9. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till investeringsbudget för 

Munkedal Vatten AB för 2018, plan 2019-2020 
 
Protokollsanteckning 
 
V-gruppen deltar ej i beslutet. 
 
Yrkande 
 
Christoffer Wallin (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD): Avslag 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Christoffer 
Wallin (SD) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till investeringsbudget för 

Munkedal Vatten AB för 2018, plan 2019-2020 
 
Reservation 
 
SD-gruppen 
 
Beslutet expedieras till: 
Munkedal Vatten AB  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 8    Dnr: KS 2017-81 
 
Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
  
Torghandel är under ordnade former ett välkommet inslag i den offentliga miljön 
och bidrar till ett levande centrum.  
De nya torghandelsföreskrifterna redovisar hur och var torghandel får bedrivas. 
Ambitionen är att, med utgångspunkt från torghandelns positiva effekter ska, 
hantering och tillsyn av tillstånd ske så enkelt och effektivt som möjligt.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-04. 
Föreskrifter för torghandel, karta över torget i centrala Munkedal. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17, § 11. Kommunstyrelsen 2018-01-
31, § 16. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Torghandelsföreskrifter 

med ändring under § 5: ”Försäljning får börja tidigast kl 8.00 och sluta 
senast kl 20.00 på vardagar, lördagar och helgdagar”. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att under en prövotid om ett år inte ta ut avgift 
för saluplats. 
 

 Kommunfullmäktige upphäver därmed nu gällande Torghandelsföreskrifter 
för Munkedals kommun, antagna 2012-04-26, § 32. 

 
Yrkande 
 
Karin Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Torghandelsföreskrifter 

med ändring under § 5: ”Försäljning får börja tidigast kl 8.00 och sluta 
senast kl 20.00 på vardagar, lördagar och helgdagar”. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att under en prövotid om ett år inte ta ut avgift 
för saluplats. 
 

 Kommunfullmäktige upphäver därmed nu gällande Torghandelsföreskrifter 
för Munkedals kommun, antagna 2012-04-26, § 32. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Näringslivsutvecklaren 
Sektor samhällsbyggnad 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
§ 9    Dnr: KS 2018-16 
 
VA-taxa 2018 för Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
  
Munkedal Vatten AB har på styrelsemöte 20 oktober 2017 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige anta VA-taxa för 2018. Förslaget till taxa för 2018 är en 
höjning av 2017 års anläggningstaxa med totalt 2,0%. Dessa beror på allmänna 
kostnadsökningar, lön, investeringar etc. 
 
Brukningstaxan föreslås vara oförändrad. 
 
I övrigt har kostnader för extratjänster höjts med index och vissa föreskrifter 
förändrats redaktionellt. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-21. VA-taxa för 
Munkedal Vatten AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17, § 5. 
Kommunstyrelsen 2018-01-31, § 10. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar förslag till VA-taxa för Munkedals kommun att 

gälla fr o m 2018-04-01  
 
Yrkande 
 
Kasper Gustafsson (V), Christoffer Wallin (SD): Avslag 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Kasper Gustafsson (V) med fleras 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar förslag till VA-taxa för Munkedals kommun att 

gälla fr o m 2018-04-01  
 
Reservation 
 
SD-gruppen och V-gruppen. 
 
Beslutet expedieras till: 
Munkedal Vatten AB  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 10    Dnr: KS 2017-414 
 
Förslag till ny taxa om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i 
Munkedals kommun. 
 
Sammanfattning 
  
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk 
cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga 
via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en 
tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som 
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk 
cigarett. 
 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en 
anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är 
kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. 
 
För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en 
avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga tillsynstiden i medeltal för varje 
tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor per år.  
 
Beredning 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-09-06, § 34, Taxa för tillsyn enligt Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Munkedals 
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17, § 6. Kommunstyrelsen 
2018-01-31, § 11 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för tillsyn enligt ”Lag (2017:425) 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” som motsvarar två 
timmars handläggning. 
 

 Kommunfullmäktige antar en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn 
enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att avgiften vid tillsyn enligt ”Lag (2017:425) 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” och tillsyn enligt 
”Tobakslagen (1993:581)” ska sättas ned till max tre timmars 
handläggningstid samt att tillsynen sker vid samma besök. 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för tillsyn enligt ”Lag (2017:425) 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” som motsvarar två 
timmars handläggning. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 10 
 
 Kommunfullmäktige antar en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn 

enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avgiften vid tillsyn enligt ”Lag (2017:425) 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” och tillsyn enligt 
”Tobakslagen (1993:581)” ska sättas ned till max tre timmars 
handläggningstid samt att tillsynen sker vid samma besök. 

 
Beslutet expedieras till: 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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§ 11    Dnr: KS 2017-415 
 
Förslag till ny taxa för tobak i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
  
Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen 
innebär besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För 
tillfället har miljöenheten 76 stycken registrerade verksamheter som säljer tobak 
i de tre kommuner som Miljönämnden representerar.  
Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För 
att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att vi behöver utöka 
tillsynstiden från en till två timmar. 
Avgiften skulle då totalt hamna på 1972 kr/år. 
 
Beredning 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-09-06, § 32, Taxa för tillsyn enligt 
Tobakslagen inom Munkedals kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
01-17, § 7. Kommunstyrelsen 2018-01-31, § 12. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ändra Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen så 

att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avgiften vid tillsyn enligt ”Lag (2017:425) 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” och tillsyn enligt 
”Tobakslagen (1993:581)” ska sättas ned till max tre timmars 
handläggningstid samt att tillsynen sker vid samma besök. 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ändra Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen så 

att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avgiften vid tillsyn enligt ”Lag (2017:425) 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” och tillsyn enligt 
”Tobakslagen (1993:581)” ska sättas ned till max tre timmars 
handläggningstid samt att tillsynen sker vid samma besök. 

 
Beslutet expedieras till: 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 12    Dnr: KS 2017-57 
 
Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) och Matheus Enholm (SD) 
om utökning av tidsintervaller inom närtrafiken 
 
Sammanfattning 
  
Heikki Klaavuniemi och Matheus Enholm (SD) inkom 2017-01-24 med motion 
om utökad Närtrafik under helgerna. Syftet är att redovisa kostnaderna för en 
eventuell utökning av Närtrafiken till helgerna i Munkedals kommun. 
 
Närtrafiken finansieras av Västra Götalandsregionen och är tillgänglig vardagar 
mellan 09.30 till 22.00. Om kommunen önskar kan servicen utökas till helgerna 
mot kommunal finansiering.  
 
På begäran har Västtrafik inkommit med offert på dels 150 respektive 200 resor 
per år under lördagar och söndagar med tidsintervall 9.30 -10.30, 12.30 -13.30 
och 15.00 -16.00. beräkningen är gjord med följande utgångspunkter;  
 
a) Direkta trafikkostnader: baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik 
anlitade trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.  
 
b) Kostnader för beställningscentral och drift samt administration: en bedömd 
snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för 
genomförande och säkerställande av varje enskild resa.  
 
c) Beräknade biljettintäkter: intäkterna beräknas utifrån en fast snittintäkt per 
resenär.  
 
d) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala 
administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den 
direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta 
trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta 
trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20 
mkr är kostnaden 30 tkr.  
 
Kostnader under punkt a och b är preliminära, och kommer att slutregleras 
utifrån faktisk kostnad för de resor som utförts.  
 
Intäkter under punkt c är angivna i 2017 års prisnivå och är föremål för justering 
i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren. Inför varje trafikår 
fastställer Västtrafik en budget för kommande år utifrån tidigare års utfall. 
 
Beräknad nettokostnad     
150 resor per år   
Direkta trafikkostnader  1100 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa) 165 000  
Beställning, drift & adm  28 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)  4 200  
Beräknade biljettintäkter  39 kr per resenär (fast intäkt per resenär)  -5 850  
Administrationskostnad  Fast avgift per år  6 000  
Total beräknad nettokostnad  169 350  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 12 
 
Beräknad nettokostnad     
200 resor per år  
Direkta trafikkostnader  1100 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa) 220 000  
Beställning, drift & adm  28 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)  5 600  
Beräknade biljettintäkter  39 kr per resenär (fast intäkt per resenär)  -7 800  
Administrationskostnad  Fast avgift per år  6 000  
Total beräknad nettokostnad  223 800  
 
 
Västtrafik uppger i sin kalkyl att det bedömda priset per resa och antalet resor är 
högst osäkra faktorer 
 
Anledningen till att det är så svårbedömt att kunna ge ett exakt pris är att 
Västtrafik inte har några fordon i Munkedal på helger vilket medför att det blir 
väldigt dyrt per resa då de måste hämta fordon från exempelvis Uddevalla. 
1100 kr ett uppskattat pris utifrån de provbokningar de gjort när de tagit fram 
kalkylen.  
Kostnaden är preliminär och kommer årligen att slutregleras utifrån faktisk 
kostnad för de resor som utförts 
När Västtrafik provbokade resorna så hamnade resorna på allt mellan 500 kr till 
2000 kr per resa.  
Årskostnaden kan alltså snabbt bli dyrare än vad som står i kalkylen - dels om 
det blir dyrare trafikkostnader och dels om resandet blir större än i dessa 
kalkyler. 
 
Under 2017 har totalt 900 resor nyttjats med Närtrafiken i Munkedals kommun. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-02, Motion från 
Heikki Klaavuniemi (SD) och Matheus Enholm (SD) om utökning av 
tidsintervaller inom närtrafiken. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17, § 14. Kommunstyrelsen 2018-01-
31, § 18. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Yrkande 
 
Heikki Klaavuniemi (SD): Bifall till motionen 
 
Åsa Karlsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Heikki Klaavuniemis (SD) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 12 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Bifall till Heikki Klaavuniemis (SD) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 23 
Nej-röster: 6 
Avstår: 2 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
 
SD-gruppen 
 
Beslutet expedieras till: 
Sverigedemokraterna i Munkedal 
Handläggare Sektor barn- och utbildning 



§ 12 
 
Omröstningslista kommunfullmäktige 2018-02-15 
 
Ledamöter 
 
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) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (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   
Malin Östman (M)    
Jan Hognert (M) X   
Bo Ericsson (M)   X 
Malin Corner (M)    
Camilla Espenkrona (M) X   
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
Christoffer Wallin (SD)  X  
Kasper Gustafsson (V) X   
Ove Göransson (V) Iréne Barfoot Ekelund (V) X   
Nina Andersson (KD) Olle Olsson (KD)   X 
Inger Holgersson (KD)    
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

23 
 

6 
 

2 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 13    Dnr: KS 2018-3 
 
Utredning föreningslokaler och skola 
 
Sammanfattning 
  
Frågan om föreningslivets lokalbehov har diskuterats vid ett flertal tillfällen och 
senast på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2017. Sport- och 
idrottshallar utnyttjas fullt ut och många föreningar är ”hemlösa” eller har svårt 
att få till tider för sin verksamhet. 
 
En ny sport- och idrottshall med lokaler för annan verksamhet, ”multihall”, kan 
efter ändring av detaljplanen placeras på Kungsmarken. 
 
En multihall bedöms kosta 50-60 mnkr beroende på volym och innehåll. 
Investeringen bör prövas i kommande års investeringsbudget. 
 
I skolutredningen som presenterades våren 2017 föreslogs utbyggnader på 
Munkedalsskolan och Bruksskolan för att kunna ta hand om de större 
barnkullarna. Dessa utbyggnader är föreslagna inom befintliga skolområden och 
kommer att inkräkta på de lek- och vistelseområden som nu finns. Förvaltningen 
föreslår att effekterna av en ny 0-6-skola studeras. Denna skola kan placeras i 
anslutning till en eventuell multihall på Kungsmarken. 
Kommunikationsmöjligheterna mellan Kungsmarksskolan/Munkedalsskolan och 
den nya skolan studeras särskilt. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17, § 15. Kommunstyrelsen 2018-01-
31, § 19. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr för utredning av ett flexibelt 

aktivitetshus med möjlighet till kultur och sport med syfte att tillskapa 
lokaler för föreningslivet.  

 
 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 500 tkr från projekt 1104 

”sprinkler” till utredningen om multihall/skola. 
 
Yrkande 
 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
föreningarna ska involveras och vara delaktiga i utredningen. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Deltar inte i beslutet gällande andra stjärnsatsen. 
Bifall till Karl-Anders Anderssons (C) tilläggsyrkande. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr för 
utredning om multihall med syfte att tillskapa lokaler för föreningslivet samt se 
på framtida möjligheter att bygga simhall och ishall i anslutning. Föreningarna 
ska involveras och vara delaktiga i utredningen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snabbutreda för- och nackdelar 
med en förskola och skola för årskurserna 0-6 på Kungsmarken. Ekonomiska 
konsekvenser ska redovisas. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 500 tkr från projekt 1104 
”sprinkler” till utredningen om multihall/skola. 
 
Heikki Klaavuniemi (SD): Avslag. 
 
Ajournering 
 
Ajournering begärs och verkställs. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Liza Kettil (S): Bifall till Karl-Anders Anderssons (C) förslag. 
 
Karin Blomstrand (L): Bifall till Karl-Anders Anderssons (C) förslag med tillägg 
att arenan ska göras tillgänglig för alla oavsett handikapp. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Heikki Klaavuniemis (SD) avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Avslag på Heikki Klaavuniemis (SD) yrkande. 
Nej-röst: Bifall till Heikki Klaavuniemis (SD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 24 
Nej-röster: 6 
Avstår: 1 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ann-Sofie Alms 
(M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 13 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr för utredning av ett flexibelt 

aktivitetshus med möjlighet till kultur och sport med syfte att tillskapa 
lokaler för föreningslivet.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att föreningarna ska involveras och vara 
delaktiga i utredningen 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att arenan ska göras tillgänglig för alla oavsett 

handikapp. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 500 tkr från projekt 1104 

”sprinkler” till utredningen om multihall/skola. 
 
Expedieras 
Sektor samhällsbyggnad 
  



§ 13 
 
Omröstningslista kommunfullmäktige 2018-02-15 
 
Ledamöter 
 
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) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Regina Johansson (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   
Malin Östman (M)    
Jan Hognert (M) X   
Bo Ericsson (M) X   
Malin Corner (M)    
Camilla Espenkrona (M) X   
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)  X  
Christoffer Wallin (SD)  X  
Kasper Gustafsson (V) X   
Ove Göransson (V) Iréne Barfoot Ekelund (V) X   
Nina Andersson (KD) Olle Olsson (KD)  X  
Inger Holgersson (KD)    
Karin Blomstrand (L) X   
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

24 
 

6 
 

1 
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§ 14     Dnr: KS 2014-521 
 
Val till kommunala förtroendemannauppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Magnus Karlsson (C) har avlidit. Kommunfullmäktige har efter honom att välja 
ersättare i Miljönämnden i mellersta Bohuslän och ersättare i styrelsen för 
Rambo AB. 
 
Malin Östman (M) har avlidit. Kommunfullmäktige har efter henne att välja 
ersättare som överförmyndare, vice ordförande i fullmäktiges valberedning, 
ersättare i krisledningsnämnden och som ledamot i kommunstyrelsen. 
Fullmäktige ska också begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen. 
 
Moderaterna har lät till valberedningens meddela att de inkommer med 
nomineringar till fullmäktiges sammanträde. 
   
Valberedningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Magnus Karlsson (C) välja Tomas 

Utbult (C) som ny ersättare i Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

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

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny ersättare 

för överförmyndaren. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny vice 

ordförande i fullmäktiges valberedning. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny ersättare i 

krisledningsnämnden. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny ledamot i 

kommunstyrelsen 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman begära en ny 
sammanräkning från Länsstyrelsen. 

 
Yrkande 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag till beslut. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Jan Hognert (M) som ersättare för överförmyndaren, Ann-
Sofie Alm (M) som vice ordförande i fullmäktiges valberedning, Camilla 
Espenkrona (M) som ersättare i krisledningsnämnden, Ulla Gustafsson (M) som 
ledamot i kommunstyrelsen. Efter Ulla Gustafsson (M) välja Ausra Karlsson (M) 
som ersättare i kommunstyrelsen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 14 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Magnus Karlsson (C) välja Tomas 

Utbult (C) som ny ersättare i Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

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

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman (M) välja Jan Hognert 

(M) som ny ersättare för överförmyndaren. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman (M) välja Ann-Sofie Alm 

(M) som ny vice ordförande i fullmäktiges valberedning. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman (M) välja Camilla 

Espenkrona (M) som ny ersättare i krisledningsnämnden. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman (M) välja Ulla 

Gustafsson (M) som ny ledamot i kommunstyrelsen 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Ulla Gustafsson (M) välja Ausra 

Karlsson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Östman begära en ny 
sammanräkning från Länsstyrelsen. 

 
Expediering 
Respektive vald 
Kommunsekreteraren 
Förtroendemannaregistret 
 
 


