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Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kommunstyrelsen 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 
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Beslutande Christoffer Östling (M), Ordförande 
Karin Blomstrand (L) ersätter Thomas Högberg (L), 1:e 
vice ordförande 
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 
Jan Hognert (M) 
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Matheus Enholm (SD) ersätter Jan Petersson (SD) § 
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Rolf Berg (S) §§ 133, 138-139, 141, 145-156 
Pia Hässlebräcke (S) ersätter Rolf Berg (S) §§ 127-132, 
134-137, 140, 142-144. 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 
 
 

Ej 
tjänstgörande 
ersättare 

Pia Hässlebräcke (S) §§ 133, 138-139, 141, 145-156. 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Justerare Carina Thorstensson (C) 

Justering sker Digital justering, 2022-09-16 
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 Fredrick Göthberg  

Ordförande Digital justering  
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§ 127 Dnr 2022-000009  

Information från Kommunstyrelsens förvaltning 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Ylva Morén presenterar information från förvaltningen. 

Valet 
Valet är nu genomfört i stort och sista rösträkningen för kommunens del sker 
idag. Det har varit långa köer till vallokaler runt om i landet och även i 
Munkedals kommun. En utvärdering kommer göras och förbättringsförslag 
kommer tas fram till kommande val. 

Upplägg för hösten 
Kommunstyrelsen dialogdag 2022-09-19 – Varumärket Munkedal 
Kommunstyrelsen sammanträde 2022-10-10 – mål och vision 
Kommunfullmäktige dialogdag 2022-10-24 – omvärldsanalys och målarbete 

Förbättringsarbeten SML 
SML-IT: Rapporten från Atea klar. SML-IT behöver skifta fokus från IT till 
digitalisering för att hänga med i utvecklingen.  

SML lön: håller på att införa ett nytt HR- och lönesystem. Totalt ska 5 000 
personer inom SML-kommunerna utbildas i systemet. Införandet ska vara 
klart i november 2023. 

Miljönämnden: En utredning har gjorts och färdigställs. Den presenteras 
kortfattat och hela utredningen kommer gå ut med kallelsen till 
Kommunstyrelsens sammanträde i oktober. 

Övrigt 

• Arbetet med att bygga en samhällsbyggnadsmast fortsätter, en ny plats 
är klart och bygglov har sökts. 

• En rundresa för nyanställda i kommunen planeras att anordnas inom kort. 
• ÖP-2018 har varit överklagat och vann laga kraft 25 juli i år. 
• Kommunantalet för nyanlända är 4 för 2023. 
• Lärande bygg är ett samarbete med Brixley som kommunen startat upp. 
• RAMBO har gjort klart rekryteringen av processledare för att ta fram 

avfallsplaner i SML-kommunerna. 
• Mobiltelefoner beställda till samtliga medarbetare inom välfärd. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 
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§ 128 Dnr 2022-000008  

Information / rapporter från förtroendevalda 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens presidium har fattat ett delegationsbeslut gällande 
flaggning med den ukrainska flaggan på deras självständighetsdag den 24 
augusti. 

Bohusbanan 
En åtgärdsvalsstudie är inledd för norra delen av Bohusbanan och ett första 
möte hölls 15 juni tillsammans med Trafikverket. Nästa möte är den 5 
oktober och inleds då med en workshop. Studien förväntas vara klar under 
hösten 2023.  

Planerade åtgärder 2022-2030 
• Trädsäkring, 2023-2026 
• Plankorsningar Uddevalla-Överby, 2023-2027 
• Upprustning Skee-Överby, 2023-2025(plankorsningar, hastighet)  
• Byte av kontaktledning, 2024-2027 
• Upphörande av underhåll av sidospår i Rabbalshede 
• Ny optokabel längs banan 

Ägarsamråd Västvatten 21 juni 
Bolaget förbrukar ofta hela sitt aktiekapital för att hålla kassaflödet vilket 
innebär att det finns behov av att öka aktiekapitalet. I dagsläget nyttjar 
bolaget en checkkredit utställd av Uddevalla kommun.  

Ägarsamråd RAMBO 27 juni 
Genomlysningen av bolaget är klar och Rambo har själv presenterat sin 
analys för ägarna. Ett antal förbättringsförslag presenterade från EKAN som 
genomfört genomlysningen.  

Möte om Skagerrakbanan i Norge 30 juni 
Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande deltog i mötet 
tillsammans med kommundirektör och förvaltningschef på samhällsbyggnads 
förvaltningen. Ingen ny information utan repetition av det vi redan vet samt 
fokus på hur banan skulle påverka på den norska sidan.  

Möte med Trafikverket den 23 augusti 
Kommunen träffade vi Trafikverket på initiativ av Kommunstyrelsens 
ordförande och Åke Lindström från samhällsbyggnadsförvaltningen med 
anledning av det undermåliga underhållet av Strömstadsvägen och 
Kviströmsvägen. Kommunen lyfte också behovet av att plankorsningar 
åtgärdas. Frågan om diskussion och förhandling gällande övertagande av 
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vägar lyftes i sammanhanget och fortsatt diskussion kommer att föras mellan 
kommunen och Trafikverket.   

Besök på Artic paper 24 augusti 
Kommunstyrelsens ordförande besökte tillsammans med kommundirektör och 
näringslivsutvecklare, den nya VD:n på Arctic paper. Mötet gav ett bra intryck 
och VD:n framförde vikten av att kommunen i samarbete med bolaget lyfter 
varandra i olika forum.  

Styra och leda framtidens välfärd 18–19 augusti 
En konferens som var för både politiker och tjänstepersoner kring hur 
välfärden kan utvecklas och bedrivas mer effektivt. Med på konferensen från 
kommunen var 1:e och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen samt några 
olika tjänstepersoner. 

Beslutsunderlag 
Snabbprotokoll direktionen Fyrbodal 2022-06-17 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 



 Kommunstyrelsen  14 september 2022 

 Sida 8 av 59 

§ 129 Dnr 2022-000045  

Återrapportering ÖP 2040 - Information 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Presentation från samhällsbyggnadschef Peter Karlsson kring arbetet med ÖP 
2040 och hur arbetet fortskrider. 

Bostadsförsörjningsprogram håller på att tas fram och kommer vara en viktig 
del av ÖP:n. 

2022-09-05 hade den politiska styrgruppen för ÖP-arbetet en workshop kring 
markanvändning. Mer information kommer skickas ut när anteckningarna för 
workshopen är helt klara. Kulturmiljöprogrammet är klart för politisk 
behandling.  

Som en del av återkopplingen till medborgarna efter medborgardialoger kring 
ÖP 2040, kommer kommunen anordna en gratis drive in bio den 16 
september i Munkedals Folkets park.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 
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§ 130 Dnr 2021-000161  

Översiktsplan för Sotenäs kommun 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Granskningsförslaget för Sotenäs kommuns nya översiktsplan har legat ute på 
granskning under perioden 11 juni – 25 augusti. Munkedals kommun har 
begärt anstånd till den 14:de september. Förslaget till ny översiktsplan för 
Sotenäs kommun presenteras i nio delar med text och kartor i en digital 
plattform samt genom en utskrivbar rapport som komplement. 

I översiktsplanen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de 
närmsta 10 åren men också med riktlinjer för den långsiktiga utvecklingen 
med sikte på 2050. Översiktsplanen bygger på det antagna styrdokumentet 
Vision 2032 med målbilden ”Tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs 
kommun”. Visionen börjar gälla år 2022 för hela kommunkoncernen och 
helägda bolag, samma år som översiktsplanen förväntas antas.  

Huvudstrategin för översiktsplanen är ”Unikt landskap – unika orter”. 
Innebörden är att ta tillvara det unika landskapet som finns och bygga vidare 
på de lika unika ortskvalitéerna. Översiktsplanen redovisar kommunens syn 
på hur mark- och vattenområden ska användas med utgångspunkt i 
huvudstrategin samt temaområdena; boende, näringsliv och verksamheter, 
service och fritid, kommunikationer, besöksnäring och regionen.   

Ett större markområde för etablering av verksamheter planeras centralt i 
kommunen sydväst om Askum vilken nås österifrån via väg 171. Planeringen 
av området är ett första steg för att tillskapa företagsetableringar av en större 
skala, som på sikt tros leda till ett större antal och ökad bredd av 
arbetstillfällen inom kommunen och i närområdet. Förstärkningen av 
arbetstillfällen förväntas bidra till att öka antalet helårsboende samt behovet 
av nya bostäder i Sotenäs kommun. Majoriteten av dessa föreslås lokaliseras 
öster om kustvägen, som en vidareutveckling av redan befintliga orter. 

Förändrade ställningstaganden jämfört med ÖP 2010 är förutom ovannämnda 
placering av bostäder öster om kustvägen och nytt verksamhetsområde 
sydväst om Askum, en ändrad syn på hamnområdena. Utöver en huvudsaklig 
expansion av redan pågående hamnverksamhet föreslås nu även områdena 
nyttjas för blandändamål vilket möjliggör inslag av bostäder, restauranger, 
butiker, möteslokaler eller verksamheter med anknytning till turism. Vidare 
tar den nya översiktsplanen ett större grepp kring kustområdena, 
grönstrukturen, ekosystemtjänster samt klimatrelaterade risker i förhållande 
till ÖP 2010. 
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Bedömning 
Förslagen i Sotenäs nya översiktsplan har potential att generera en positiv 
tillväxt för befolkningsutveckling och företagande med sikte på 2050. Med 
utgångspunkt i samrådsförslaget spås en utveckling kunna ske efter två 
scenarier beroende på tillväxttakten för nya företagsetableringar samt 
efterfrågan på nya bostäder. 

I huvudscenariot förväntas en lyckad etablering av en större verksamhet med 
kringverksamheter ske vilket spås generera ett ökat antal helårsboenden. På 
lång sikt kan ett liknande pendlingsmönster som återfinns i andra jämförbara 
kommuner med större arbetsplatser förväntas. Detta innebär att största delen 
av arbetskraften kommer att bo i Sotenäs eller i närliggande grannkommuner. 

Det andra scenariot innebär att ett nytt verksamhetsområde etableras vid 
Askum men att genomslaget inte blir lika stort. Här etableras verksamheter 
efter hand i ett långsammare tempo och i mindre omfattning. I detta scenario 
minskar behovet av nya bostäder i jämförelse med huvudscenariot. 

Då samrådsförslaget bygger på utveckling och expansion av redan befintliga 
orter spås Sotenäs översiktsplan vara livskraftig över tid och kunna användas 
för båda scenariona. Möjligheten att ta etablera samtliga utbyggnadsområden 
för bostäder och verksamheter kommer i första hand vara beroende av 
befolkningsutvecklingen, vilken i tar sikte mot en ökning av 1000-2000 nya 
arbetstillfällen och 1 500-4 500 invånare år 2050. 

Översiktsplanens högsta scenario för befolkningsutveckling innebär behov av 
samverkan med grannkommuner kring frågor som bland annat rör 
bostadsutbyggnad, kollektivtrafik och annan pendling samt etablering av 
stödjande verksamheter och service framgent. Ett scenario som Munkedals 
kommun adresserar i arbete med ny översiktsplan, ÖP 2040. 

Munkedals kommun önskar särskilt samverka kring utbyggnad av bostäder, 
hållbart resande samt utbyggnad av planerat logistikcentra i Gläborg/Håby i 
direkt anslutning till E6:an och Bohusbanan i Munkedals kommun. 

I samrådsskedet belyste Munkedals kommun att barnperspektivet, 
barnrättsperspektivet och barns perspektiv saknades. Munkedals kommun ser 
positivt på den digitala dialog som genomförts med femteklassare från de två 
skolorna i Sotenäs samt att barn och ungas behov kopplat till rörelsefrihet, 
ökad trafiksäkerhet, nya mötesplatser och utveckling av de offentliga rummen 
förstärkts i granskningshandlingen. 

Sammanfattningsvis bedöms inga förslag som tas upp i Översiktsplan för 
Sotenäs kommun påverka Munkedals kommun negativt. 

Kommunstyrelsen uppmuntrar i stället till fortsatt mellankommunal 
samverkan kring bland annat planerings-, bostads- och näringslivsfrågor. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-01 
Sotenäs kommuns kungörelse - ny översiktsplan 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Munkedals kommunstyrelse beslutar att Munkedals kommun inte har något 
att erinra mot förslaget till ny översiktsplan för Sotenäs kommun i sin helhet.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Munkedals kommunstyrelse beslutar att Munkedals kommun inte har något 
att erinra mot förslaget till ny översiktsplan för Sotenäs kommun i sin helhet.  

Beslutet skickas till 

Sotenäs kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 131 Dnr 2022-000175  

Bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Sotenäs Bostadsförsörjningsprogram tas fram parallellt med kommunens 
översiktsplanearbete. Översiktsplanen bygger på det antagna styrdokumentet 
Vision 2032 med målbilden ”Tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs 
kommun”. Visionen börjar gälla år 2022 för hela kommunkoncernen och 
helägda bolag, samma år som översiktsplanen förväntas antas. 

Befolkningen i Sotenäs kommun har legat stabilt runt 9000 personer de 
senaste 50 åren, kommunen har en förhållandevis hög medelålder. 
Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver 2 olika scenarier för 
befolkningsutveckling.  

I Sotenäs översiktliga planering för framtiden visas att det kan ske en snabb 
befolkningsökning fram till år 2050 med ett ökat behov av bostäder som följd. 
En annan möjlig utveckling är en mer måttlig befolkningstillväxt. Genom att 
tillämpa de riktlinjer och verktyg som anges i programmet planerar Sotenäs 
kommun hur man ska klara sin bostadsförsörjning, oavsett vilken utveckling 
framtiden bär med sig. En anpassning av befintligt bostadsbestånd från 
delårsboende till helårsboende anges som centralt för att klara en ökad 
befolkning.  

För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar att tillhandahålla 
boenden, Sotenäs bostadsförsörjningsprogram beskriver väl hur bostäder för 
dessa grupper ska tillhandahållas.  

Programmet beskriver även väl hur befintliga och pågående detaljplaner ska 
kunna tillgodose befolkningsökningen. 

Sammantaget anser Kommunstyrelsen att Sotenäs kommuns bostads-
försörjningsprogram är ett väl genomarbetat dokument som tydligt beskriver 
hur framtidens bostadssituation ska lösas och bedöms inte i något avseende 
påverka Munkedals kommun negativt. 

Kommunstyrelsen uppmuntrar i stället till fortsatt mellankommunal 
samverkan kring bostads- och planeringsfrågor.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-01 
Samråd bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun inte har någonting att 
erinra mot förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun 
som en del i ny ÖP. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun inte har någonting att 
erinra mot förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram för Sotenäs kommun 
som en del i ny ÖP. 
 
Beslutet skickas till 

Sotenäs kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 132 Dnr 2022-000200  

Flaggning med den ukrainska flaggan på 
kommunens officiella flaggstänger 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-16 § 93 att börja flagga med Ukrainas 
flagga varje fredag till dess fredsavtal undertecknats, eller som längst till och 
med den 30 juni 2022. Kommunstyrelsens presidie förlängde sedan beslutet 
till och med den 30 september 2022. 

Kommunens riktlinje för flaggning anger vid vilka tillfälle det ska flaggas, 
exempelvis vid allmänna flaggdagar. Vidare ges möjlighet att flagga vid annat 
tillfälle, exempelvis vid utländskt besök, statsbegravning eller liknande. Denna 
möjlighet bedöms inrymma den nu föreslagna flaggningen till stöd för 
Ukraina. 

Riktlinjen för flaggning anger vidare hur utländsk flagga ska hissas i relation 
till den svenska flaggan. Det innebär att de båda flaggorna ska vara hissade 
samtidigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att flaggning med Ukrainas flagga ska ske varje 
fredag på den officiella flaggstången på Centrumtorget i Munkedal till dess att 
fredsavtal undertecknats, eller som längst till och med den 31 december 
2022.  

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens presidie att besluta om 
eventuell ändring av flaggningen om fredsavtal inte har undertecknats.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att flaggning med Ukrainas flagga ska ske varje 
fredag på den officiella flaggstången på Centrumtorget i Munkedal till dess att 
fredsavtal undertecknats, eller som längst till och med den 31 december 
2022.  

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens presidie att besluta om 
eventuell ändring av flaggningen om fredsavtal inte har undertecknats.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltning, för genomförande 
Kommunstyrelsens presidium, för kännedom 
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§ 133 Dnr 2022-000193  

Handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, 
framtagen i samverkan mellan länets kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Den länsgemensamma handlingsplanen har därefter 
brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner. Med jämna mellanrum 
ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter 
beslut om planen fattas för två år i taget.  

Efter en fördjupad analys under 2019 beslutades att förlänga handlingsplanen 
till och med 2022. I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i 
uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring 
psykisk hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag 
till nationell strategi och nationell handlingsplan. På grund av detta, föreslås 
att det inte görs någon revidering denna gång utan att handlingsplanen 
förlängs i två år, att gälla 2023–2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Beslut Förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund - förlängning 
handlingsplan  psykisk  ohälsa 
VästKoms styrelses förslag till förlängning av handlingsplan Psykisk hälsa 
2023-2024 
Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i VGR 2018-2024 
Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse - Förlängning handlingsplan 
psykisk hälsa 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om att Handlingsplan 
psykisk hälsa förlängs att gälla för perioden 2023–2024. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om att Handlingsplan 
psykisk hälsa förlängs att gälla för perioden 2023–2024. 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund, för kännedom 
Närhälsan Munkedal, för kännedom 
Välfärdsförvaltningen, för kännedom 
Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 
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§ 134 Dnr 2022-000135  

Ansökan om kompetensutvecklingsbidrag för 
Munkedals kommuns nämndemän 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndemännen har en mycket viktig funktion i det svenska 
rättskipningssystemet. Det är kommunerna som via Kommunfullmäktige utser 
nämndemän. Nämndemännen har en 4 års mandatperiod. Innan 
mandatperioden tillträds anordnar Tingsrätten en obligatorisk introduktion på 
ett par timmar kvällstid, någon månad innan mandattiden påbörjas. Tillträder 
en nämndeman under mandatperioden ingår ingen liknande introduktion utan 
denne tillträder omedelbart i sitt uppdrag.  

Uddevalla Nämndemannaförening har tagit till sitt ansvar att utveckla den 
enskilde i sitt uppdrag genom att anordna studiebesök på anstalter, HBV-
hem, drogförebyggande institutioner, tema-och föreläsningskvällar om 
intressanta områden inom rättsområdet.  

Uddevalla Nämndemannaförening tillhör Nämndemännens Riksförbund, NRF, 
som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Uddevalla 
Nämndemannaförening yrkar på bidrag till kompetensutveckling för 
nämndemän utsedda av Munkedals kommun om 2500 kr vilket motsvarar 500 
kr/nämndeman. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Ansökan om kompetensutvecklingsbidrag för Munkedals kommuns 
nämndemän. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Uddevalla Tingsrätts 
Nämndemannaförening ansökan om 2500 kr för kompetensutveckling. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Uddevalla Tingsrätts 
Nämndemannaförening ansökan om 2500 kr för kompetensutveckling. 
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Beslutet skickas till 

Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening, för kännedom. 
Nämndemän utsedda av Munkedals kommun, för kännedom. 
Folkhälsostrateg, för verkställande. 
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§ 135 Dnr 2022-000021  

Bidrag 2023 Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundet äskar en ökning med 8,8 % från förbundets medlemmar vilket 
innebär en totalt budgetomslutning om 11 000 000 kr för verksamhetsåret 
2023. Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för 
verksamheten. Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer 
att vara högre än föregående år. Största delen av förbundets kostnader 
används till personal. Används som planerat större delen av det egna 
kapitalet under året, innebära det minskade insatser de kommande åren om 
inte bidragit från medlemmarna ökar. 

För Munkedals kommun innebär detta en ökning av bidraget med 16 tkr till 
194 tkr för 2023 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-31 
Samordningsförbundet Väst - Tjänsteutlåtande om äskande 2023 
Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser - Samordningsförbundet Väst 
Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2, den 17 maj 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka bidraget till Samordningsförbundet Väst 
enligt skrivelsen, till 194 tkr för 2023. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka bidraget till Samordningsförbundet Väst 
enligt skrivelsen, till 194 tkr för 2023.  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen, för verkställande 
Samordningförbundet Väst, för kännedom 
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§ 136 Dnr 2022-000005  

Anmälan om delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 
2019-01-04 § 5. 

Förteckning redovisar beslut tagna 2022-06-01 – 2022-07-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-20 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2022-06-01 -- 2022-07-31. Till KS 
14 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 
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§ 137 Dnr 2022-000174  

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
Säleby 

Sammanfattning av ärendet 
Området som saknar verksamhetsområde utgörs av tre fastigheter på Säleby 
industriområde.  

Samtliga fastigheter är bebyggda och har redan idag framdraget ledningsnät. 
Inga kostnader för Munkedals Vatten eller fastighetsägarna kvarstår. 
Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdena redovisas i tabell samt i 
kartskiss enligt bilaga 1 och 2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Bilaga 1 KS 2022-000174 
Bilaga 2 KS 2022-000174 
Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2, den 17 maj 2022 
Västvattens tjänsteskrivelse, bilaga 6 med kartor för vatten och spillvatten i 
Säleby. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av allmänt verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av allmänt verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och fastighetsförteckning. 
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§ 138 Dnr 2022-000074  

Införande av taxa för inpasseringssystem på 
Hästesked återvinningscentral 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 implementerar Rambo AB passersystem på samtliga sju 
återvinningscentraler (ÅVC) inom ägarkommunerna. Passersystemet ger 
bland annat en ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, mindre miljöpåverkan samt 
ökade intäkter genom införandet.  

Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige 
fattar beslut om ett begränsat antal fria besök. Samtliga privathushåll med 
avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga ägarkommuners 
ÅVC:er. Det är av stor vikt att samtliga ägarkommuner beslutar om lika antal 
fria besök då det är viktigt att ägarkommunerna har det så likt som möjligt. 
Detta för att underlätta en effektivare administration samt att våra kunder 
ska få en enkelhet samt uppleva en rättvisa när de brukar 
Rambokommunernas ÅVC:er 

Företag och obehöriga besökare kommer att få betala en avgift för att få 
tillträde att lämna avfall på ÅVC 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Tjänsteskrivelse - Taxa 2023-passersystem på återvinningscentralen i 
Munkedal (Hästesked) 
Beslut KS 2022-02-14 § 24 - Information om införande av inpasseringssystem 
på Hästesked återvinningscentral 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
31. Införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria 

besök för lägenheter 
32. Efter de fria besöken förbrukas ska följande besök kosta 200 kr/ 

besök 
33. Dödsbon har 6 fria besök inom en 12-månadersperiod 
34. Renhållningstaxan ändras i enlighet med detta beslut 

Yrkande 
Jan Hognert (M) tilläggsyrkande: 
Ge RAMBO:s styrelse i uppdrag att se över öppettider och öka tillgängligheten 
på återvinningscentralen. 
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Karin Blomstrand (L): 
Bifall till Jan Hognert ändringsyrkande 

Matheus Enholm (SD): 
Avslag 

Jenny Jansson (S), Rolf Berg (S), Jan Hognert (M), Karin Blomstrand (L): 
Bifall till förvaltningens förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Matheus Enholm 
(SD) avslag finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Införa 12 st fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 st fria besök 
för lägenheter 

2. Efter de fria besöken förbrukas ska följande besök kosta 200 kr/ besök 
3. Dödsbo har 6 fria besök 
4. Renhållningstaxan ändras i enlighet med detta beslut 
5. Ge RAMBO:s styrelse i uppdrag att se över öppettider och öka 

tillgängligheten på återvinningscentralen. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslut. 

Reservation från SD-gruppen: Matheus Enholm, Mathias Johansson och 
Anders Persson. 
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§ 139 Dnr 2022-000203  

Renhållningstaxa för Munkedals kommun 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Rambo AB har inkommit med förslag till ändringar av renhållningstaxan för 
Munkedals kommun. Nuvarande taxa som antogs av kommunfullmäktige 
2018-06-27, avseende det nya insamlingssystemet, och som gäller från 2019 
har årligen justerats med index. En revidering behövs nu eftersom det 
tillkommit nya tjänster som ingår i det kommunala ansvaret. Samt justering 
av några tilläggsavgifter. Avgifterna för slamtömning föreslås regleras enligt 
avfallsindex A12:3MD för att säkra täckningen av bolagets kostnader för 
denna verksamhet. Övriga avgifter i taxan ändras i enlighet med avfallsindex 
A12:1MD såsom tidigare. Avgifterna justeras årligen fr.o.m. 1 januari med 
oktober 2021 som basmånad. 

Nytt är att renhållningsavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och 
rivningsavfall från privathushållen. 

Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall 
läggs från och med 2023-01-01 in i taxan. 

Framkörningsavgift (bomavgift) när vi inte har kunnat utföra tömning av 
enskilt avlopp trots aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Vi har 
sett en ökning av fastighetsägare (111st, 2021) som har satt i system att 
hellre betala en framkörningsavgift då den är billigare än en ordinarie 
tömning. 

Extra slangdragning vid tömning av enskilda avlopp, enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 ingår 20 meter slangdragning från 
bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Detta föreslås minskas till 10 
meter i enlighet med Arbetsmiljöverket och branschorganisationen Avfall 
Sverige rekommendationer. 

Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett 
kommunalt ansvar 2023-01-01. 

Med föreslagna ändringar har Rambo AB budgeterat med ett underskott på 60 
tkr för denna dela av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Förändringar och tillägg till Renhållningstaxa Munkedal 2023 jämförelse med 
dagens avgifter 
Tjänsteskrivelse RAMBO - Reviderad Renhållningstaxa Munkedal 2023 
Förslag till justering av nuvarande taxa 1 januari - Renhållningstaxa Munkedal 
2023 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringarna i renhållningstaxan enligt 
förslag från Rambo AB. 

Yrkande 
Matheus Enholm (SD) Ändringsyrkande: 
1. Ingen höjning för bomavgift som tas ut när det inte gått att utföra tömning 
av enskilt avlopp enligt avisering. 
2. 20 meter slangdragning ska forsatt ingå i baskostnaden vid tömning av 
enskilt avlopp. 

Liza Kettil (S), Jan Hognert (M): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer proposition på Matheus Enholms (SD) första 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar att avslå 
ändringsyrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Matheus Enholms (SD) andra 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar att avslå 
ändringsyrkandet. 

Omröstning begärd och ska verkställas. 

Ja-röst: bifall till ändringsyrkandet 
Nej-röst: avslag till ändringsyrkandet 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Matheus Enholms (SD) andra 
ändringsyrande. 
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Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Karin Blomstrand (L)  Nej  
Liza Kettil (S)  Nej  
Jan Hognert (M)  Nej  
Anders Persson (SD) Ja   
Matheus Enholm (SD) Ja   
Mathias Johansson (SD) Ja   
Rolf Berg (S)  Nej  
Jenny Jansson (S)  Nej  
Carina Thorstensson (C) Ja   
Rolf Jacobsson (KD) Ja   
Christoffer Östling (M) 
ordförande 

 Nej  

Resultat Ja: 5 Nej: 6 Avstår: 0 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringarna i renhållningstaxan enligt 
förslag från Rambo AB. 
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§ 140 Dnr 2019-000178 

Utvärdering - Medborgarråd i Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
2020-12-07 § 124, beslutade kommunfullmäktige att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet fortsätter sin 
verksamhet under välfärdsnämnden under resten av mandatperioden samt att 
Medborgarrådets funktion ska utvärderas senast oktober 2022. 

Medborgarrådet har sedan sin det inrättades 2019-01-01, endast haft ett 
möte som ägde rum 2020-11-24. Orsakerna till detta är flera och redogjordes 
inför beslut 2020-12-07, se beslutsunderlag. Råden för funktionshinderfrågor 
och Kommunala pensionärsrådet har fortsatt sin verksamhet likt tidigare med 
ca fem gemsamma sammanträden per år. 

Då nästan ingen verksamhet har skett hos medborgarrådet är svårt att utreda 
enligt uppdraget från kommunfullmäktige. Andra förändringar har skett som 
att beredningen för medborgardialog, som har en stark koppling till 
medborgarrådet, ska tillsammans med Beredningen för fullmäktiges 
arbetsformer ersättas av Demokratiberedningen vid årsskiftet.  

Fullmäktige föreslås därför att ta nya tag i frågan genom 
Demokratiberedningen. För att få ny politisk förankring efter valet och ge 
möjlighet till ny dialog med berörda föreningar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-31 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 
Beslut KF 2020-12-07 § 124 - Medborgarråd i Munkedals kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Demokratiberedningen, som tillträder 
2023-01-01, i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt organisering av 
medborgarråden. Ersätter tidigare beslut KF 2020-12-07 § 124. 

Kommunfullmäktige beslutar att Medborgarrådet pausas tills vidare och att 
kommunala råder för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet 
fortsätter tills vidare, i väntan på nytt beslut av kommunfullmäktige. 

Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD), Carina Thorstensson (C): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Demokratiberedningen, som tillträder 
2023-01-01, i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt organisering av 
medborgarråden. Ersätter tidigare beslut KF 2020-12-07 § 124. 

Kommunfullmäktige beslutar att Medborgarrådet pausas tills vidare och att 
kommunala råder för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet 
fortsätter tills vidare, i väntan på nytt beslut av kommunfullmäktige. 
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§ 141 Dnr 2022-000039  

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Sammanfattning av ärendet 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna 
Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. 
Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det 
nationella fyraåriga programmet för Skog, Mark och Djur inom 
gymnasiesärskolan.   

Regionens skolor bedriver naturbruksutbildningen på: 
Sötåsen, Svenljunga, Uddetorp, och på Axevalla utanför Skara.  

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av 
regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever 
i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. Elever kan 
läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig 
eller privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen 
elevens hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars 
skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. 

Avtalet är inte gynnsamt för framför allt de kommuner i Fyrbodal som har 
etablerade friskolor. De flesta eleverna i dessa kommuner väljer de 
närliggande friskolorna framför regionens skolor. För dessa platser utgår 
ingen ersättning från regionen och blir därmed en ekonomisk belastning för 
kommunens budget. 

Kommunstyrelsens beslutade 2022-03-14 §42 om yttrande till remissvar.  

Detta yttrande medförde ingen förändring i samverkansavtalet. Avtalet gäller 
under förutsättning att samtliga parter d.v.s. samtliga 49 kommuner beslutar 
att teckna avtalet.  

För att kommunen inte ska stå avtalslös vilket skulle medföra stora problem 
med att anordna samtliga inriktningar för kommunens ungdomar föreslås 
kommunfullmäktige trots allt att avtal tecknas med regionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2022 - 
Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01 till 2026-12-31 mellan 
Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner 
Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026. 
Beslut KS 2022-03-14 § 42 Remiss - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal med Västra 
Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning under perioden  
2023-01-01 - 2026-12-31. 

Yrkande 
Karin Blomstrand (L): 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet fram till att 
laglighetsprövningen i förvaltningsrätten är klar. 
 
Carina Thorstensson (C), Mathias Johansson (SD), Liza Kettil (S), Rolf 
Jacobsson (KD): 
Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Karin Blomstrands 
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Karin Blomstrands 
(L) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet fram till dess att 
laglighetsprövningen i förvaltningsrätten är klar. 
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§ 142 Dnr 2022-000013  

Borgensavgift 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27 §116 att återremittera ärendet om 
borgensavgift för att få ett förslag med differentierad avgift. Anledningen var 
att Munkedals vatten AB har börjat göra egen upplåning med stöd av 
kommunal borgen så finns det anledning att se över borgensavgiften för 
bolaget. Övriga kommuner som ingår i Västvatten AB har en avgift som 
varierar mellan 2 till 4 räntepunkter för sina VA-bolag. Den största 
kommunen, som är Uddevalla, har en avgift som ligger på 3 räntepunkter. För 
att de finansiella förutsättningarna ska vara likvärdiga i VA-bolagen föreslås 
att Munkedals vatten AB får en borgensavgift i nivå med den avgift Uddevalla 
kommun tar ut. För övriga bolag inom Munkedals kommunkoncern samt 
kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan ska nivån på borgensavgiften vara 
oförändrad på 0,25%. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09 
Beslut KF 2022-06-27 § 116 - Borgensavgift 

Förvaltningens förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att borgensavgiften 2023 ska uppgå till 0,03% för 
Munkedals vatten AB. För övriga bolag inom Munkedals kommunkoncern och 
kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan ska borgensavgiften vara 
oförändrad på 0,25% 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Oförändrad borgensavgift. 

Matheus Enholm (SD): 
Bifall till Mathias Johanssons (SD) yrkande. 

Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Christoffer Östling (M): 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Mathias 
Johanssons (SD) yrkande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att borgensavgiften 2023 ska uppgå till 0,03% för 
Munkedals vatten AB. För övriga bolag inom Munkedals kommunkoncern och 
kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan ska borgensavgiften vara 
oförändrad på 0,25% 

Reservation/Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslut. 

Reservation till förmån för eget yrkande från (SD)-gruppen: Matheus Enholm, 
Mathias Johansson och Anders Persson. 
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§ 143 Dnr 2022-000191  

Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget 
basverksamhet 2023–2025 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en 
verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan 
för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. 
Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande 
treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast 
under oktober månad året före verksamhetsåret. På direktionsmötet den 29 
oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och med 
2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. 
Därmed är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas 
upp för beslut. 

Budgetarbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag och den bemanningsplan 
som beslutades i direktionen den 8 juni 2017 och som började gälla från den 
1 januari 2018. I beslutet framgår den nya medlemsavgiften per invånare 
från 2018 (33 kr) och att denna årligen räknas upp med 3% från 2019. 

Budgeterat resultat för basverksamheten blir, 70 tkr för respektive år. I 
budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om 
indexuppräkning inte görs utan ligger kvar på 37 kr per kommuninvånare 
(från 2022). Resultatet blir negativt med 204 tkr för 2023, 478 tkr för 2024 
och 752 tkr för 2025.  

Under framtagningen av budgetförslaget så har kansliet varit mycket noga 
med att hålla nere kostnaderna, räknat på pågående projekt. 

Förbundet bedömer att det budgetförslag som går ut på remiss är relevant 
och genomtänkt utifrån de förutsättningar som finns. Medlemskommunerna 
ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten för 
basverksamheten 2023 – 2025. Ert svar ska vara oss tillhanda på adress 
kansli@fyrbodal.se senast den 28 september 2022.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på det remitterade 
budgetförslaget. Indexhöjningen i förslaget beaktas i kommunens 
budgetarbete. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Fyrbodals kommunalförbunds protokoll 2022-06-17 § 74 - Budget Fyrbodal 
2023-2025 
Fyrbodal - Tjänsteskrivelse budget 2023 - 2025 
Dragning AU budget 2023-2025 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte avge några synpunkter på 
remissförslaget till budget för basverksamheten på Fyrbodals 
kommunalförbund 2023 – 2025, utan ställer sig bakom detta 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte avge några synpunkter på 
remissförslaget till budget för basverksamheten på Fyrbodals 
kommunalförbund 2023 – 2025, utan ställer sig bakom detta. 
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§ 144 Dnr 2022-000192  

Remiss - Budgetförslag delregionala 
utvecklingsmedel 2023 

Sammanfattning av ärendet 
En remiss gällande förslag till budget för delregionala utvecklingsmedel har 
inkommit och kommunens svar önskas senast 28 september. 

Budgetförslaget visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att 
genomföra förbundets näringslivsstrategi, verksamhetsplan, den delregionala 
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och Klimat 2030. 

Beredning av budgetförslag har skett i följande nätverk:  
– Näringslivsnätverket  
– Skolchefsnätverket  
– Kulturansvarignätverket  
– Kommundirektörsnätverket  
 
Budgetförslaget fokuserar på de långsiktiga prioriteringarna som återfinns i 
den delregionala utvecklingsstrategin:  
Stärka innovationskraften  
– Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling, Cirkulära affärsmodeller  
Bygga kompetens  
– Utbildning och Kompetensförsörjning  
Öka inkluderingen  
– Kultur och Attraktionskraft 
Knyta samman Västra Götaland  
– Fysisk planering och Hållbara transporter 
 

Finansiering av kommunernas andel sker via medlemsavgiften. 
Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på budgetförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Fyrbodals sammanträdesprotokoll 2022-06-17 § 72 - Budgetförslag för 
delregionala utvecklingsmedel 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte avge några synpunkter utan ställer sig 
bakom det remitterade förslaget till Budget för delregionala utvecklingsmedel 
2023 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enlig förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte avge några synpunkter utan ställer sig 
bakom det remitterade förslaget till Budget för delregionala utvecklingsmedel 
2023. 
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§ 145 Dnr 2022-000204  

Reglemente för intern kontroll 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med reglementet är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att 
kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en tillräcklig 
intern kontroll. Detta Reglemente för intern kontroll ersätter därmed 
Reglemente för intern kontroll som antogs av Kommunfullmäktige 2003-06-
18 §22.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-05 
Reglemente för intern kontroll Munkedals kommun till beslut 
Reglemente för intern kontroll 2003-06-18 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för intern kontroll. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för intern kontroll. 
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§ 146 Dnr 2021-000023  

Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna och Carina Thorstensson, 
Centerpartiet om byggnation på Vadholmen 

Sammanfattning av ärendet 
Lägesbilden har förändrats sedan motionen anmäldes till kommunfullmäktige i 
april 2021. Fullmäktige har tagit beslut om Munkbo ska ingå i ett 
marknadsanvisningsavtal för området 1 på Vadholmen, daterat 2022-02-28 
§23. Inför det beslutet har kommunstyrelsen fört dialog med Munkbo. Därför 
kan tredje attsatsen i motionen anses vara bifallen. 

Välfärdsnämnden har avslutat sitt arbete med att inrätta en trygghetszon med 
beslut 2022-06-16 § 53. Välfärdsförvaltningen har även påbörjat en förstudie 
för nytt särskilt boende. I tidsplaneringen ligger förstudien för ett första beslut 
i välfärdsnämnden december 2022 och för slutgiltigt beslut i 
kommunfullmäktige februari 2023. 

Kommunens arbete med de frågor som attsats ett och två berör och hittat 
andra vägar framåt. Förslagen i motionen anses inte vara aktuella att 
genomföra.  

Det är beklagligt att motionen har blivit liggande längre än de sex månader 
som reglementet tillåter och med tiden blivit mindre aktuell. Orsaken till att 
ärendet har blivit liggande undersöks för att förhindra att något liknande 
händer igen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-22 
Reviderad motion från Liza Kettil och Carina Thorstensson, Centerpartiet om 
byggnation på Vadholmen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första och andra attsatsen i motionen 
och beslutar att den tredje attsatsen är bifallen. 

Yrkande 
Matheus (SD): 
Avslag på samtliga attsatser 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Matehus Enholms 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första och andra attsatsen i motionen 
och beslutar att den tredje attsatsen är bifallen. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från SD-gruppen: Jan Petersson, Mathias Johansson och Anders 
Persson. 
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§ 147 Dnr 2022-000124  

Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna om invasiva arter 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären yrkar på tre punkter rörande arbetet med invasiva främmande 
arter i kommunen. De tre delarna berör inventering/kartläggning av 
förekomst, informationsspridning och inrapportering.  

Arbetet med dessa områden görs redan idag med undantag av den första 
punkten, inventering/kartläggning, vilket kräver pengar om det ska göras 
utöver daglig verksamhet. Ingen generell inventering inom kommunen görs 
idag, det noteras vad som finns på kommunens marker i mån av tid och 
kunskap. 

När motionen kom in upptäcktes det att kommunen saknade information på 
hemsidan vilket nu har åtgärdats så idag finns information om vad man som 
invånare kan, bör och ska göra. Information från aktuella myndigheter finns 
på kommunens webbsida. 

Statens Lantbruksuniversitet (SLU) har en nationell webbsida för 
inrapportering, Artportalen.se vilken det länkas till på kommunens webbsida. 

Motionärens tredje yrkande är att kommunen aktivt ska arbeta med 
bekämpning av invasiva arter på kommunal mark. Det ingår idag i 
arbetsuppgifterna för avdelningen Park och Gata. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30 
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om invasiva arter 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen i motionen och att 
andra och tredje attsatsen är bifallna. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD), Karin Blomstrand (L), Liza Kettil (S), Rolf Jacobsson 
(KD), Jan Hognert (M): 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen i motionen och att 
andra och tredje attsatsen är bifallna. 
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§ 148 Dnr 2022-000134  

Svar på motion från Fredrik Olsson, KD om att 
införa en effektueringslista som utvecklar 
kommunens interna demokrati 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
en effektueringslista som verktyg för att kunna spåra kommunens antagna 
motioner och medborgarförslag. Motionen förslår vidare att kommunstyrelsen 
även ska få i uppdrag att genom effektueringslistan utveckla kommunens 
interna demokrati och öka synligheten kring hur fattade beslut genomförs. 

En effektueringslita för motioner och medborgarförslag som bifallits skulle öka 
kommunens transparants för politiker och medborgare, det skulle bli lättare 
för en förslagsställare att följa sitt ärende från bifall till verkställande.  

En möjlig hantering är att en effektueringslista redovisas för fullmäktige i 
samband med att kommunstyrelsen och nämnderna redovisar ej besvarade 
motioner och medborgarförslag två gånger per år, i april och november. Då 
skulle det falla in i kommunens befintliga arbetssätt och kräva relativt lite 
resurser att implementera. Det skulle då behövas regleras genom ett tillägg i 
kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09  
Motion från Fredrik Olsson, KD om att införa en effektueringslista som 
utvecklar kommunens interna demokrati 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram effektueringslita för motioner och medborgarförslag som 
bifallits och riktlinjer för effektueringslita. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram effektueringslita för motioner och medborgarförslag som 
bifallits och riktlinjer för effektueringslita. 
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Reservation/Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslut. 
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§ 149 Dnr 2022-000129 

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim, MP 
om rättvis digitalisering i vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna yrkar 
1) Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att personalen i 
hemtjänst ges kommunägda mobiltelefoner som arbetsredskap alternativt 
ersätter personalen för de kostnader som uppstår att använda privat telefon.  

2) Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att införskaffa 
läsplattor (IPADS) så att varje arbetsgrupp inom äldreomsorgen förfogar över 
1 till 2 läsplattor så att träning och annan videodemonstration blir bättre 
synlig och genomförbart.  

3) Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att hemtjänstpersonal 
få tillgång till en App. som kan registrera kring tid (tankning, körtid, 
dokumentation, med mera) eftersom det under senare tid har lagds till många 
nya arbetsuppgifter som inte syns i minutschema hos våra anställda i 
hemtjänsten och därmed ger en missvisande bild av de anställdas 
arbetsinsats.  

4) Kostnaden för genomförandet av föreslagna ändringar ska tas från årligen 
avsatta medel för digitaliseringen eller investeringen och ska inte belasta 
hemtjänstens driftbudget. 

Svar attsats för attsats 
1. Välfärdsförvaltningen har ett pågående arbete i samverkan med SML-IT för 
att säkerställa att tekniska förutsättningar finns på plats inför eventuellt 
beslut om att införa tjänstetelefon för hemtjänstens medarbetare.  

2. Välfärdsförvaltningen bevakar SKR:s modellkommuner för en ökad 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Deras arbete kan bana väg samt avgöra 
vilken sorts teknik kommunen ska tillhandahålla. Vidare finns redan idag 
möjlighet att använda bärbara datorer för bland annat rehab program. Om 
verksamheten gör bedömningen att det krävs läsplattor kan de köpas in till 
den verksamheten.   

3. I hemtjänstens resursfördelningsmodell avser 35% av ersättningen 
”kringtid”, den tiden man inte är i direkt omvårdnadsarbete. Det innefattar 
dokumentation, transporttid, tankning av bilar samt möten. Denna tid läggs in 
i planeringen och registreras på så sätt där.  

4. Inköp via investeringsbudgeten kräver bland annat att investeringen har en 
livslängd om minst 3 år samt att varans pris uppgår till minst 25000kr. 
Varken telefoner eller läsplattor bedöms uppfylla dessa redovisningskrav utan 
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går alltid på driftbudget. Förvaltningen köper in den teknik som förvaltningen 
bedömer lämplig samt finnas behov av. 

Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2022-06-16 § 51 
Tjänsteskrivelse 2022-06-01 
Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP om rättvis digitalisering i vård och 
omsorg 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att attsats ett och två i motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå attsats tre och fyra. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till välfärdsnämndens förslag till beslut 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 

Kommunstyrelsens förslag beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att attsatts ett och två i motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå attsats tre och fyra. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslut 
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§ 150 Dnr 2022-0000861.1.6  

Svar på motion från Göran Nyberg (-) om att 
utreda ytterligare sträckning av 
höghastighetsbanan genom Bohuslän 

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att kommunen begär att projektet utreder: 

1. en sträckning längs nuvarande sträckning för Bohusbanan från Tanum till 
Munkedal. 

2. en sträckning genom Munkedals samhälle med en station där så är 
möjligt. Om en station i Munkedals samhälle inte är möjlig bör en station i 
Håby eftersträvas. 

Kommunen har i Översiktsplan 2018 beskrivit ett framtida 
verksamhetsområde väster om Håby. Skissad placering av hållplats på 
Skagerackbanan ligger i anslutning både till verksamhetsområdet och 
Gläborgsmotet med anslutning till Munkedal, Lysekil och Sotenäs samt 
Lysekilsbanan/Bohusbanan. 

En dragning av höghastighetsbanan genom Munkedals samhälle kräver att 
banan ”byggs in” för att undvika allt för stora ljud- och andra 
miljöstörningarna. Troligen får banan dras i en tunnel under mark. Åtgärden 
bedöms leda till ökade investeringskostnader för att anlägga banan. Att 
anordna god tillgång till parkeringsplatser mm i nära anslutning till stationen 
bedöms vara svårt att lösa. 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-08-29 § 71 
Tjänsteskrivelse 2022-05-31 
Motion från Göran Nyberg (-) 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en dragning genom 
Munkedals samhälle inte bedöms vara lämplig samt att skissad placering av 
station vid Håby är väl avvägd utifrån kommunens övriga planering samt 
ligger på en bra plats för resande från angränsande kommuner. 

Yrkande 
Matheus Enholm (SD): 
Bifall till Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Samhällsbyggnadsnämndens förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en dragning genom 
Munkedals samhälle inte bedöms vara lämplig samt att skissad placering av 
station vid Håby är väl avvägd utifrån kommunens övriga planering samt 
ligger på en bra plats för resande från angränsande kommuner. 
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§ 151 Dnr 2022-000128  

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim, MP 
om hemtjänst och hemsjukvårdens 
parkeringsplatser samt fossilfria resande. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Joachim Isenheim har i en motion, inkom 2022-04-11, yrkat att 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att analysera 
behovet av parkeringsplatser för tjänstebilar och att ett tillräckligt antal av 
dem förses med laddinfrastruktur. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samverkan med berörd nämnd samt 
Ekonomi- och inköpsavdelningen arbetat med frågan, och avlämnar följande 
svar på motionen. 

Parkeringsutredningen har gått hand i hand med upphandlingen av fossilfri 
fordonsflotta, och fordonen antas i nuläget inte levereras förrän hösten 2023 
med hänsyn till omvärldsläget och leveranser av kritiskt material som 
halvledare med mera. 

Gemensamt möte har genomförts inom förvaltningen med berörda, och som 
konstaterat att det finns tillräckligt antal parkeringsplatser inom Lilla Foss för 
såväl tjänste- som privata fordon, inte minst med tanke på att två 
avdelningar från Lilla Foss Herrgård skall flytta till Skogsbackens förskola. 

Det har vidare konstaterats i arbetet att möjlighet finns att efterhand anordna 
fler parkeringsplatser om så skulle krävas. 

En inledande kontroll avseende förutsättningarna för att anordna 
laddinfrastruktur med hänsyn till fastighetens kapacitet har genomförts, och 
bedömningen är att det finns tillräcklig effekt för att anordna laddplatser för 
elfordon. 

Vad beträffar punkten tre i motionen och som berör Välfärdsförvaltningen så 
har Samhällsbyggnadsförvaltningen initierat en samverkan med 
Välfärdsförvaltningen, och behovet av elcyklar och därmed låsbara cykelställ 
kommer att närmare utvärderas inför etableringen. 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-08-29 § 72 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) 
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Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Samhällsbyggnadsnämndens förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
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§ 152 Dnr 2021-000274  

Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 
samt Färdplan Länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade 
till varandra. 

Under det gångna året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på 
remiss till samtliga parter, däribland Fyrbodals kommuner. Kommunerna har 
getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, både direkt genom 
remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner. 
Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för 
modernisering av innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till 
stor del tagits tillvara. 

Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2022-06-16 § 52 
Tjänsteskrivelse 2022-05-31 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser m. bilagor. 
Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård. 
Protokoll direktionen 220331 signerat 
 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation, ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård.    

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till välfärdsnämndens förslag till beslut 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation, ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård.    
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§ 153 Dnr 2022-000189  

Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en rad av investeringar under 
föregående år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag.  

I bifogat underlag redovisas anslag, förbrukning samt avvikelse för de projekt 
som överstiger 500 tkr. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt.  

Slutredovisning avser följande projekt:  

Projekt 1092 Planerat underhåll Utvecklingscentrum Munkedal 
Projekt 1107 Planerat underhåll Dingle sporthall 
Projekt 1140 Byte av armatur gatubelysning 
Projekt 1200 Strategiskt fastighetsförvärv  
Projekt 1256 Energiåtgärder  
Projekt 1273 Samhällsförbättrande åtgärder 
Projekt 1313 Kost 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-06-17 § 56 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar slutförda 
under 2021. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar slutförda 
under 2021. 
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§ 154 Dnr 2022-000209  

Antagande av detaljplan för Gårvik Lökeberg 
1:113 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på detaljplan för 
Gårvik Lökeberg 1:113, tidigare del av Lökeberg 1:22. Planområdet är beläget 
på Tungenäset, cirka 9 kilometer från Munkedals centrum. Detaljplanens syfte 
är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Detaljplanen har inledningsvis 
handlagts med standardförfarande, men efter samrådet övergått till utökat 
förfarande, då detaljplanen varit av betydande intresse för allmänheten. I 
planarbetet har särskild hänsyn tagits till landskapsbild och 
Lökebergsristningen. Anpassningar har gjorts i plankartan för att bebyggelsen 
ska kunna smälta in i naturmiljön.  

Planen möjliggör för 27 enbostadshus. Genomförandet av planen regleras 
genom exploateringsavtal som upprättats mellan kommunen och exploatör. 

Planbeskrivningen har efter granskningen förtydligas avseende dagvatten, 
trafik och genomförandefrågor. Förvaltningen är av uppfattningen att 
justeringarna av detaljplanen är av sådan art att det inte krävs ett nytt 
granskningsskede. Detaljplanen är klar för antagande av Kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-08-29 § 27 
Antagandehandlingar, 2022-08-15 
Exploateringsavtal, 2022-08-15 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Gårvik Lökeberg 1:113, 
Munkedals kommun 

Yrkande 
Matheus Enholm (SD): 
Bifall till Samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Gårvik Lökeberg 1:113, 
Munkedals kommun 
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§ 155 Dnr 2022-000159  

Översyn av arvodesreglerna inför ny 
mandatperiod 

Sammanfattning av ärendet 
En jämförelse mellan arvodesnivåerna mellan Munkedals, Lysekils-, Sotenäs 
och Tanums kommun har gjorts och sammanställts i en tabell och bifogas 
som beslutsunderlag. 

Under möte 2022-08-30 har arvodesberedningen genomfört intervjuer med 
ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och välfärdsnämnden samt kommunalråd och 
oppositionsråd. Ett arbetsförslag togs under mötet fram av beredningen och 
skickades ut till alla representanter i bredningen för förankring i partierna 
inför nytt möte 2022-09-07 för beslut.  

Beslutsunderlag 
Beslut KFab Tjänsteskrivelse 2022-08-22 
Jämförelsetabell för årsarvoden 
Beslut KFab 2022-05-23 § 1 Översyn av arvodesreglerna 

Arvodesberedningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Höja kommunalrådet till 80 % av riksdagsledamotsarvodet men inte höja 
andra arvoden som är kopplade till kommunalrådets nivå.  

2. Alla övriga arvoden baseras på dagens nivå och beräknas om med procent 
av riksdagsledamotsarvodet. 

3. Höja oppositionsrådets arvode till 50 % av riksdagsledamotsarvodet. 

4. Höja välfärdsnämndens ordförande arvode till 40 % av 
riksdagsledamotsarvodet. 

6. Ändring under - Resekostnader och traktamenten 12 §, tredje stycket om 
att ingen reseersättning utgår till kommunhuset ändras så att det endast 
gäller kommunalråd och oppositionsråd. 
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Yrkande 
Jenny Jansson (S), Christoffer Östling (M), Carina Thorstensson (C): 
Bifall till arvodesberedningens förslag 

Mathias Johansson (SD): 
 
1. KSO skall fortsatt ha 75% av riksdagsarvodet. 
2. Alla arvoden skall baseras på riksdagsarvode och inte på KSO arvode. 
3. 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska vara 7.5 % av 

riksdagsarvodet. 
4. Oppositionsråd ska vara 37.5 % av riksdagsarvodet. 
5. Kommunfullmäktiges ordförande ska vara 6% av riksdagsarvodet. 
6. Välfärdsnämndens ordförande ska vara 30% av riksdagsarvodet. 
7. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska vara 30 % av 

riksdagsarvodet. 
8. Barn och utbildningsnämndens ordförande ska vara 22.5 % av 

riksdagsarvodet.  
9. Kultur och fritidsnämndens ordförande ska vara 7.5 % av 

riksdagsarvodet. 
10. 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, välfärdsnämnden 

och samhällsbyggnadsnämnden erhåller 4.5 % av riksdagsarvode + 
dagsarvode. 

11. 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, välfärdsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden erhåller 7.5  % av riksdagsarvode + 
dagsarvodet. 

12. 1:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden skall ändras till 0.7 % av 
riksdagsarvodet. 

13. 2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden skall ändras till 1.5 % av 
riksdagsarvode. 

14. Kommunrevisionen, Valnämnden, Valberedningen, Överförmyndaren, 
Munkbo, Dilab, Munkedals Vatten, skall också % justeras och baserat 
enligt Riksdagsarvodet och ha samma ersättning som idag. 

Övriga arvoden följer arvodesberedningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arvodesberedningens förslag och Mathias 
Johansson (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arvodesberedningens förslag. 

Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning. 
Ja-röst: Arvodesberedningens förslag 
Nej-röst: Mathias Johanssons (SD) yrkande 

Kommunstyrelsen besluter enligt arvodesberedningens förslag 
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Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Karin Blomstrand (L) Ja   
Liza Kettil (S) Ja   
Jan Hognert (M) Ja   
Anders Petersson (SD)  Nej  
Jan Petersson (SD)  Nej  
Mathias Johansson (SD)  Nej  
Rolf Berg (S) Ja    
Jenny Jansson (S) Ja   
Carina Thorstensson (C) Ja   
Rolf Jacobsson (KD)   Avstår 
Christoffer Östling (M) 
ordförande 

Ja   

Resultat Ja: 7 Nej: 3 Avstår: 1 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Höja kommunalrådet till 80 % av riksdagsledamotsarvodet men inte höja 
andra arvoden som är kopplade till kommunalrådets nivå.  

2. Alla övriga arvoden baseras på dagens nivå och beräknas om med procent 
av riksdagsledamotsarvodet. 

3. Höja oppositionsrådets arvode till 50 % av riksdagsledamotsarvodet. 

4. Höja välfärdsnämndens ordförande arvode till 40 % av 
riksdagsledamotsarvodet. 

6. Ändring under - Resekostnader och traktamenten 12 §, tredje stycket om 
att ingen reseersättning utgår till kommunhuset ändras så att det endast 
gäller kommunalråd och oppositionsråd. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslut 

Reservation från (SD)-gruppen:  
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§ 156 Dnr 2022-000217  

Initiativärende från Louise Skaarnes, SD om att 
gå ur projektet Skagerrakbanan 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Skaarnes (SD) inkom 2022-09-07 med ett initiativärende där hon vill 
kommunfullmäktige beslutar om att ska gå ur projektet Skagerrakbanan 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Louise Skaarnäs (SD)  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska skickas för beredning eller 
avslås och finner att ärendet ska skickas för beredning.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet för beredning. 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, för hantering. 
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