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§ 89 Dnr 2021-000025  

Förändring av föredragningslistan 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) anmäler två initiativärenden till dagens 
sammanträde: 
 
Initiativärende gällande nuvarande sammansättningar av främst 
presidier, dnr 2021-128. 
 
Initiativärende gällande ersättare för kommunalråd och kommundirektör, 
dnr 2021-127. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av 
Rolf Jacobssons (KD) två nya initiativärenden. 
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§ 90 Dnr 2021-000085  

Budget 2022, plan 2023-2024 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budget utgår från den tilldelade preliminära 
budgetramen. Kommunstyrelsen kommer bli kompenserad för 
indexuppräkningar, löneökningar och för genomförda investeringar inom 
godkänd ram. 
 
I förslaget ingår en utökning med en tjänst som digital strateg. Den 
föreslås finansieras genom en ökad budgetram med 750 tkr. 
Kommunstyrelseförvaltningen behöver i egenskap av sitt strategiska 
uppdrag och stödfunktion till övriga förvaltningar ha en resurs som 
samordnar den samlade ansträngningen, både internt, men även externt 
gentemot andra kommuner, regionen och företag. Förvaltningen befinner 
sig själv i en utvecklingsresa mot digital transformation som behöver 
stöd. 
 
Uppdrag för digitaliseringsstrategen: 
Hålla samman kommunens samlade digitala transformation/ 
verksamhetsutveckling  
Bidra till högre effektivitet inom förvaltningen genom smarta teknikval 
Kartlägga medborgares och näringslivets behov av digitala tjänster 
Bidra till att hitta digitala lösningar som är designade och anpassade för 
medborgares och näringslivets nytta 
Utveckla kommunorganisationens digitala mognad och kompetens 
Arbeta konkret med utvecklingen av e-tjänster vilket innebär att designa 
och skapa integration med verksamhetssystemen. 
Aktivt arbeta för nätverksutbyggnad över hela kommunytan med 
bredbandsutbyggnad och mobila lösningar. Utan digitala lösningar 
kommer inte kommunens utveckling att kunna ske utanför tätorterna. 
 
Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till drygt 4 mnkr. Större 
investeringar är nytt HR/Lönesystem, nya moduler i Hypergene samt 
anslag för fortsatt digitalisering. 
 
Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att ta fram nya 
verksamhetsmål kopplade till kommunens inriktningsmål. En dialogdag 
kommer hållas för detta den 7 maj. Budgetförslaget kompletteras med 
målen efter de beslutas på kommunstyrelsen i juni. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till budget för kommunstyrelsen. 
 
Protokollsanteckning 
Liza Kettil (S) för gruppen: Deltar inte i beslutet. 
Carina Thorstensson (C): Deltar inte i beslutet 
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Forts § 90 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2022 plan 2023-2024       
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD): Återremiss för att ta fram effektiviseringar för att 
finansiera de utökningar som begärs utöver indexuppräkningar. 
 
Rolf Jacobsson (KD) och Jan Hognert (M): Bifall till Christoffer Wallins 
(SD) yrkande om återremiss. 
 
Göran Nyberg (L): ändringsyrkande att kommunstyrelsen beslutar om 
oförändrad ram med uppdrag att under 2022 skapa utrymme för 
digitaliseringsstrateg. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdrag till 
förvaltningen att ta fram förslag på effektiviseringar för att finansiera de 
utökningar som begärs utöver indexuppräkningarna. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef för åtgärd enligt beslut 
Kommundirektör för åtgärd enligt beslut 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91 Dnr 2021-000059  

Svar på granskningsrapport - Granskning av roller och 
ansvar i den nya organisationen 
Sammanfattning av ärendet 
E/Y har på uppdrag av kommunfullmäktiges revisorer genomfört en 
granskning av roller och ansvar i den nya politiska organisationen som 
har varit gällande från och med 2019-01-01. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om styrelse och nämnder säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
utifrån ansvarsfördelningen i den nya organisationen. 
Ansvarsfördelningen är fastställd av kommunfullmäktige och tydliggjord i 
styrelsen och nämndernas reglementen. 
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte 
och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
verksamhet och ekonomi utifrån den nya politiska organisationen. 
 
Utifrån granskningen lämnar revisorerna rekommendationer till 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta verka för 
att tydliggöra och säkerställa efterlevnad av roll- och ansvarsfördelning 
mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Både 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden kommer fortsatt att 
arbeta för att utveckla processerna och kommunikationen kring 
nuvarande beslutade reglementen. 
 
Revisionsrapporten presenterades i sin helhet för kommunstyrelsen 
2021-04-12. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 
2021-05-24. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsrapport 
Beslut SBN 2021-04-26 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen i sin helhet som 
svar till revisorerna.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen i sin helhet som 
svar till revisorerna. 
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Forts § 91 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen (inklusive tjänsteskrivelse) 
Samhällsbyggnadschefen för kännedom 
Slutarkiv 
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§ 92 Dnr 2021-000083  

Svar på remiss för kommunens tillstyrkande till en 
vindkraftpark - Arise AB 
Sammanfattning av ärendet 
Lysekils Energi Vind AB lämnade 2009 in en tillståndsansökan som 
omfattade 13 vindkraftverk med en maximal höjd av 150 m i Munkedals 
och Lysekils kommuner. Tillstånd till etableringen meddelades av Mark- 
och miljödomstolen och denna dom vann laga kraft.  
 
Arise AB ansöker nu om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande 
och drift av åtta vindkraftverk med en totalhöjd på högst 220 m vardera 
på Skottfjället i Munkedals kommun. Denna uppdaterade ansökan 
omfattar större och effektivare vindkraftverk än tidigare, vilket följer av 
den teknikutveckling som skett. Trots att projektet nu omfattar ca 40 % 
färre turbiner beräknas förväntad produktion bli ungefär 60 % högre än 
tidigare. 
 
Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad cirka 2,5 km sydväst om 
Dingle inom ett verksamhetsområde som berör fastigheterna Bräcke 1:6, 
Folkesberg 2:14, Låssby 2:2, Rom 1:18, Rom 1:2, Rom 1:9, Rom 2:12, 
Rom 2:13, Rom 3:2, Rom 3:3, Rom 3:4, Rom:Domr:2, Rom:Samf:7, 
Skörbo 1:5. Ansökan är utformad som ett boxtillstånd med fri placering 
av vindkraftverk inom turbinområden med alla markbundna anläggningar 
inom ett angivet projektområde, med undantag för verkens vingar som 
även tillåts svepa över vingområdet. 
 
Ansökan omfattar också tillhörande infrastruktur som till exempel 
tillfartsväg, internt väg-, fiber- och kabelnät, teknikbyggnader, 
kranplaner och uppställnings- och uppläggningsytor. Alla vindkraftverk 
inklusive fundament samt vingarnas luftutrymme kommer att vara 
placerade i Munkedals kommun medan nödvändig infrastruktur delvis 
sträcker sig in i Lysekils kommun. 
 
Anpassningar för föreslagen lokalisering har gjorts med hänsyn till 
kulturmiljöer i området tillsammans med övriga värden av natur- eller 
landskapsbildskaraktär. Projektområdet har även anpassats utefter 
resultaten i den arkeologiska inventeringen och de försiktighetsåtgärder 
som kommer att vidtas för markbundna lämningar är omfattande, vilket 
gör att konsekvenserna för dessa bedöms bli små. 
 
Miljöprövningsdelegationen önskar svar på om kommunen tillstyrker att 
tillstånd ges enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Svar med kommunens 
ställningstagande ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen 
senast 20210513 men Munkedals kommun har fått anstånd till den 
20210531.  
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Forts § 92 
 
För att det ska vara tydligt om kommunen tillstyrker eller avstyrker 
tillstånd, bör ställningstagandet innehålla en klar formulering om detta. 
Detta innebär också att villkor för ett tillstyrkande inte får ställas.  
 
Denna remiss avser endast frågan om kommunen tillstyrker 
vindkraftsverksamheten. En annan remiss skickas separat till 
kommunens miljönämnd eller motsvarande, som då har möjlighet att 
lämna synpunkter på ansökan.  
 
Munkedals kommun har tidigare ställt sig positiv till en 
vindkraftsetablering på denna plats, dels via gällande vindbruksplan, 
gällande ÖP14 och även i en tidig dialog under hösten 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar inte i beslutet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissutlåtande och tillstyrka 
Ansökan om tillstånd till vindkraftsetablering om 8 verk på Skottfjället.     
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L), Liza Kettil (S), Christoffer Rungberg (M), Carina 
Thorstensson (C), Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Mathias Johansson (SD): Kommunstyrelsen beslutar att avslå 
remissutlåtandet och avstyrka ansökan om tillstånd till 
vindkraftsetablering om 8 verk på Skottfjället. Området är ett viktigt 
naturområde med ett rikt fågel- och djurliv. Lysekils kommun har 
avstyrkt vindkraftsetablering på sin del av Skottfjället av denna 
anledning. Vidare sänks levnadsstandarden för omkringboende, och 
möjligheten till friluftsliv begränsas. 
 
Louise Skaarnes (SD): Bifall till Mathias Johanssons (SD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Mathias 
Johanssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag 
Nej-röst: Bifall till Mathias Johanssons (SD) yrkande. 
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Forts § 92 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Louise Skaarnes (SD)  X  
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)   X 
 
Ja-röster: 7 
Nej-röster: 3 
Avstår: 1 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissutlåtande och tillstyrka 
Ansökan om tillstånd till vindkraftsetablering om 8 verk på Skottfjället. 
 
Reservation 
Reservation från Mathias Johansson (SD) för gruppen. 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör för kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götaland: vastragotaland@lansstyrelsen.se och 
susann.lundman@lansstyrelsen.se 

 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:susann.lundman@lansstyrelsen.se
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§ 93 Dnr 2021-000052  

Svar på remiss gällande NAP bakgrundbeskrivning 
som del i regional samverkan kring miljöanpassning 
av vattenkraftverk i Örekilsälven 3997-2021 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med bakgrundsbeskrivningen är att sammanställa befintlig 
kunskap och förutsättningar för aktuellt vattensystem, i detta fall hela 
Örekilsälvens vattensystem som sträcker sig över flera kommuner och 
däribland Munkedal. Bakgrundbeskrivningen fokuserar främst på att 
redovisa redan känd information om vattenmiljö och effektiv tillgång till 
vattenkraftsel men även kulturmiljö och vattenförvaltning med 
miljökvalitetsnormer ingår i bakgrundsbeskrivningen. 
Bakgrundsbeskrivningen innehåller inte några analyser av åtgärdsbehov 
eller förslag på miljöanpassningsåtgärder. Dessa delar av processen 
hanteras senare i samverkansprocessens analysfas.  
Verksamhetsutövare, myndigheter, kommuner och 
intresseorganisationer får möjligheten att lämna synpunkter på 
bakgrundsbeskrivningen och får nu möjlighet att komplettera samt 
lämna synpunkter på uppgifter som finns sammanställda i bifogad 
bakgrundsbeskrivning. Nästa steg i samverkansprocessen blir analysfas 
där behov av miljöanpassningsåtgärder kommer att bedömas och 
hanteras.  
I denna process, samverkan inom nationell prövningsplan (NAP), 
undanber sig Länsstyrelsen synpunkter på såväl nuvarande 
Miljökvalitetsnormer (MKN) som förslag till nya miljökvalitetsnormer 
(MKN). Sådana synpunkter ska istället lämnas till Vattenmyndigheten 
inom ramen för det samråd som senare kommer ske vid framtagande av 
nya MKN. 
Örekilsälven har en total längd på 90 km och med ett avrinningsområde 
som uppgår till 1338 km². Det är västkustens största vattendrag norr om 
Göta älv. Örekilsälven består av två större grenar, Örekilsälven 
respektive Munkedalsälven. Vattensystemet har betydande naturvärden 
med utpekade Natura 2000 områden, naturreservat, Riksintressen och 
artskydd. Örekilsälven har ett mycket värdefullt bestånd av atlantlax och 
utgör även livsmiljö för andra värdefulla fiskarter som ål, havsnejonöga, 
färna och havsöring.  
Av de vattenförekomster som finns i Örekilsälvens avrinningsområde 
bedöms 87% av vattendragen och 56% av sjöarna klassas att ha sämre 
än god ekologisk status, vilket innebär att de inte når kvalitetskraven för 
miljökvalitetsnormerna.  
Bland de regleringar som är av betydelse för hydrologin i Örekilsälvens 
avrinningsområde är två av särskild vikt, Vassbottens reglering i 
Munkedalsälven samt Kärnsjöns reglering vid Torps kraftverk, vilken är 
av stor betydelse då Kärnsjön även förser Lysekils kommun med 
dricksvatten.  
I Örekilsälven utgör Torpdammen i dagsläget ett vandringshinder för 
laxfisk och i Munkedalsälven stoppar ett naturligt vandringshinder, som 
är beläget cirka två kilometer uppströms sammanflödet med  
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Örekilsälven, laxen och havsöringens fortsatta vandring. Idag hindrar 
vattenkraftverk och dammar på många håll även ålens 
vandringsmöjligheter inom vattensystemet och för ålen utgör 
Örekilsälven ett viktigt uppväxtområde som bedöms ha stor betydelse 
för återhämtningen av det europeiska ålbeståndet.  
Det har genomförts och pågår omfattande fiskevårds- och 
restaureringsarbete i syfte att stärka Örekilsälvens unika laxbestånd. 
Fisktrappor vid Brålandsfallet och Torpdammen samt återställning av 
flottledsrensade sträckor är exempel på redan genomförda åtgärder. Det 
pågår även projekteringsarbeten för att förbättra fiskvägen vid 
Torpdammen samt för en utrivning av dammen vid Lilla Röd. Förslag på 
tänkbara lösningar för fiskvandringen vid Torpdammen har tagits fram i 
samband med ett pågående arbete i att bilda ett naturreservat för 
Örekilsälven.  
Som en följd av de höga värdena är området utpekat som Natura 2000 
och reservatsbildning pågår. Området för reservatsbildning är något 
större än nuvarande Natura 2000. Havs- och Vattenmyndigheten 
bedömer att Örekilsälven har både mycket god beståndsstorlek och hög 
genetisk ursprunglighet och den klassas som ”nationellt särskilt 
värdefull” i den nationella strategin för miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss 
Bakgrundsbeskrivning över Örekilsälvens vattensystem 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra i sammanställd NAP 
bakgrundbeskrivning som del i regional samverkan kring miljöanpassning 
av vattenkraftverk i Örekilsälven 3997-2021.      
 
Yrkanden 
Louise Skaarnes (SD): Kommunstyrelsen anser att befintlig damm vid 
Torp Kärnsjön är oerhört viktig för grundvattnet vid våran 
grundvattentäkt vid Kärnsjörn och kan därmed inte rivas. 
Dammen vid Röd är viktig för säkerheten vid grundvattentäkten. 
Dammen vid Kasen är oerhört viktig för vårt friluftsliv och paddling skulle 
bli omöjligt om dammen rivs. 
 
Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Louise Skaarnes (SD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Louise 
Skaarnes (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 93 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag 
Nej-röst: Bifall till Louise Skaarnes (SD) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Louise Skaarnes (SD)  X  
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)  X  
 
Ja-röster: 7 
Nej-röster: 4 
Avstår: 0 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra i sammanställd NAP 
bakgrundbeskrivning som del i regional samverkan kring miljöanpassning 
av vattenkraftverk i Örekilsälven 3997-2021. 
 
Reservation 
Louise Skaarnes (SD) för gruppen. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Samhällsbyggnadschef 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 94 Dnr 2021-000050  

Svar på remiss gällande Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 
Götaland 
Sammanfattning av ärendet 
Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett 
planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en 
robust vattenförsörjning i länet. Robust vattenförsörjning innebär att 
vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan vattentillgång och 
vattenbehov. Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till 
råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100.  
 
I planen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida 
dricksvattenförsörjning samt förslag på åtgärder för en robust 
vattenförsörjning. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen samt till 
kommunernas VA-huvudman, tillsynsmyndighet och planförvaltning. 
 
Västvatten har lämnat ett förslag till yttrande på Regional 
vattenförsörjningsplanen vilken bifogas ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20210502 
Västvattens yttrande Regional vattenförsörjning   
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Västvattens förslag till 
yttrande angående Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i 
Västra Götaland.       
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
Munkedals kommun vill poängtera Kärnsjöns vikt för kommunens 
vattenförsörjning via infiltration till vår grundvattentäkt vid sjön. I detta 
sammanhang bör samverkan mellan ytvattenuttaget från Kärnsjön och 
vattentillgången i Munkedals kommuns grundvattentäkter studeras 
ytterligare. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Louise Skaarnes (SD), Christoffer Rungberg (M): 
Bifall till Göran Nybergs (L) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 94 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Västvattens förslag till 
yttrande angående Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i 
Västra Götaland men med följande tillägg: 
Munkedals kommun vill poängtera Kärnsjöns vikt för kommunens 
vattenförsörjning via infiltration till vår grundvattentäkt vid sjön. I detta 
sammanhang bör samverkan mellan ytvattenuttaget från Kärnsjön och 
vattentillgången i Munkedals kommuns grundvattentäkter studeras 
ytterligare. 
 
Beslutet skickas till 
VD för Västvatten för kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götaland inklusive Västvatten AB:s yttrande,  
e-post: sara.svedlindh@lansstyrelsen.se 
Slutarkiv 

 

mailto:sara.svedlindh@lansstyrelsen.se
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§ 95 Dnr 2019-000278  

Svar på initiativärende från Göran Nyberg, 
Liberalerna, om att utöka tillgängligheten på 
laddstolpar i Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 så anlade samhällsbyggnadsnämnden ladd infrastruktur på 
tre platser i Munkedal. Dessa laddstolpar är avsedda för hemtjänstens 
fordon inom kommunen och är placerade i Munkedals centrum, 
Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle samt vid Sörbygården i Hedekas. 
Detta utgjorde kommunens första satsning på egen ladd infrastruktur.  
 
I den nu antagna investeringsbudgeten finns medel beslutade för 2021 
samt planerade medel för kommande år inom planperioden för fortsatt 
satsning på ladd infrastruktur med 500 tkr per år.  
 
Utöver detta så kommer ytterligare satsningar behöva ske inom 
kommunen då lagrummet har förstärkts vad gäller ladd infrastruktur i 
samband med bygglov för nya parkeringar samt att även vad gäller krav 
på ladd infrastruktur på befintliga parkeringar. Uppvärmda byggnader, 
som inte är bostadshus, med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden 
eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon senast den 1 
januari 2025. För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga 
retroaktiva krav. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut KS 2019-12-09, § 193. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återkopplingen och avslutar 
initiativärendet.       
 
Yrkanden 
Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återkopplingen och avslutar 
initiativärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
Slutarkiv  
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§ 96 Dnr 2021-000057  

Svar på initiativärende från Socialdemokraterna och 
Centerpartiet om att göra en direktanvisning av tomt 1 
på Vadholmen till Munkbo 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår i ett initiativärende, 2021-
03-04, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra 
till Samhällsbyggnadsnämnden att göra en direktanvisning av tomt ett 
på Vadholmen till Munkbo AB samt att Kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att uppdra till Munkbo AB att bebygga tomt ett på 
Vadholmen efter att direktanvisningen har gjorts.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-15 §43, att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys i förhållande till av 
kommunfullmäktige tidigare beslut i ärendet samt i vilken utsträckning 
övrig markanvisning kan påverkas. 
 
Bakgrund 
Tidigare beslut i ärendet som kan ha betydelse för den fortsatta 
handläggningen. 
Kommunfullmäktige har, 2020-06-29 §71, beslutat att delegera till 
Samhällsbyggnadsnämnden att sälja via markanvisning och 
förutsättningarna i detaljplanen, byggrätten i Örekilsparken. 
Kommunfullmäktige har vidare beslutat, 2020-12-07 §122, att 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB, startar två nya dotterbolag inför 
försäljningen av byggrätter. 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl 
AB säljer de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen. 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att försäljningen ska ske i nära 
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden 
 
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har 
samhällsbyggnadsnämnden beslutat, 2021-01-25 §5 att anta en 
arbetsbeskrivning för markanvisning inom detaljplanen Vadholmen. Den 
antagna arbetsbeskrivningen innehåller en beskrivning av området i sin 
helhet och volymen beräknade lägenheter i områden samt tidsplanen för 
kommande markanvisning. Enligt tidsplanen ska markanvisningen 
beslutas om i maj och därefter kommer markanvisningstävlingen att gå 
ut i månadsskiftet maj/juni. 
Samtliga byggrätter kommer att fördelas genom markanvisning där 
arbetet bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 
bolaget Vadholmen Foss AB i enlighet med de beslut som fattas i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har antagit detaljplan, 2021-04-06 §9, för 
Vadholmen som möjliggör uppförandet av 100-150 bostäder och totalt 
ca 4500 m² lokalyta vilket är fördelat på tre olika byggrätter. Dessa 
byggrätter planeras att styckas av och säljas var och en för sig vid tre  
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Forts § 96 
 
olika tillfällen via markanvisning i enlighet med kommunfullmäktiges och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. Detaljplanen för Vadholmen har i 
dag vunnit laga kraft. 
Formellt är det bolaget Vadholmen Foss AB som är ägare till delområde 
ett och två samt Munkedals kommun som är ägare av delområde tre. 
Kommunal gata är utbyggd i enlighet med detaljplanen och marken är 
grovplanerad och kommer överlåts i befintligt skick. VA-ledningar 
kommer vid försäljningen att finnas i tomtgräns. 
Syftet med markanvisning är att få in underlag för att sedan välja ut de 
köpare som utvecklar området på bästa sätt i enlighet med detaljplanens 
intention och markanvisningens kriterier samt inom överenskommen tid. 
Samma upplägg och underlag förväntas användas för markanvisningar 
för samtliga tre delområden. 
Munkbo AB har i styrelsebeslut dels 2020-08-21 §41 och 2021-03-10 
§26 beslutat att avstå från markanvisning för byggnation på Vadholmen 
med motivering att bolaget behöver fokusera på renovering av befintligt 
bostadsbestånd.  
Kommunstyrelsens presidium träffade Munkbos presidium 2021-04-16 
för att efterhöra styrelsens syn på bolagets framtid. Bolaget redovisade 
att man i första hand ska fokusera mot att renovera befintligt 
bostadsbestånd och att styrelsen beslutat att inte bygga på Vadholmen. 
Kommunstyrelsens presidium efterfrågade svar på hur Munkbo AB avser 
följa ägardirektiven och gav styrelsen i Munkbo AB i uppdrag att 
återkomma med bolagets framtidsplan. Planen ska innehålla riskanalys 
för nybyggnation vid Vadholmen och svara på frågan hur bolaget ska 
kunna stabilisera sin ekonomi om man inte bygger nytt. Svar på 
Munkbos framtidsplaner har inte inkommit ännu. 
Efter kontakt med Västra Götalandsregionen (VGR), 2021-03-19, 
gällande intresse att förhyra verksamhetslokaler i bottenvåningen på 
fastighet tomt ett, kan konstateras att intresset svalnat betydligt. 
Bedömningen är att varken vårdcentrals- eller barn- och 
ungdomspsykiatrin verksamhet kommer att vara en intressent. En möjlig 
hyresvärd kan vara folktandvårdens verksamhet.  
Kommunfullmäktige kan formellt besluta om en direktanvisning samt 
uppdra åt Munkbo AB att bebygga tomt ett i egenskap av ägare till 
bolaget samtidigt som kommunfullmäktige upphäver tidigare fattade 
beslut, 2020-06-29 §71 och 2020-12-07 §122. Viktigt att beakta att 
styrelsen för Munkbo AB beslutat att avstå från byggnation inom 
Vadholmen. Kommunstyrelsen kan välja att uppmana Munkbo AB att 
delta i markanvisningstävlingen på lämplig tomt. 
Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra en direktanvisning av 
tomt ett till Munkbo AB kan övriga markanvisningar påverkas genom att 
intresset från marknaden minskar och att tidsplanen förskjuts framåt i 
tid. En förutsättning bör vara att Munkbo AB uppfyller samma krav som 
övriga, bygger in samma kvaliteter som vi kommer kräva på övriga 
områden i markanvisningstävlingen, och förvärvar marken till fastställt 
marknadsvärde för att eliminera risken för särbehandling. 
Det kommunala bostadsbolaget bör finnas med som en aktiv aktör på 
bostadsmarknaden för att kunna erbjuda ändamålsenliga boendemiljöer  
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Forts § 96 
 
till kommuninvånarna. Därför bör det kommunala bostadsbolaget delta i 
den kommande markanvisningstävlingen på lämplig tomtmark. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut KS 2021-03-15, § 43 
Initiativärende 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Munkbo AB att delta i 
markanvisningstävlingen i enlighet med ägardirektivet     
 
Yrkanden 
Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C): Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att uppdra till bolaget Vadholmen Foss att göra en 
direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till Munkbo att 
bebygga tomt 1 på Vadholmen efter att direktanvisningen gjorts. 
Munkbo ska betala den summa som tomt 1 har värderats till samt följa 
de anvisningar som satts upp för markanvisningen.  
 
Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L): Bifall till Liza Kettils (S) och 
Carina Thorstenssons (C) yrkande. 
 
Christoffer Wallin (SD), Christoffer Rungberg (M), Jan Hognert (M): Bifall 
till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Liza Kettils 
(S) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) och Carina Thorstenssons (C) yrkande. 
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Forts § 96 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L)  X  
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD)  X  
 
Ja-röster: 5 
Nej-röster: 6 
Avstår: 0 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till bolaget Vadholmen Foss att 
göra en direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Munkbo att bebygga tomt 1 
på Vadholmen efter att direktanvisningen gjorts. Munkbo ska betala den 
summa som tomt 1 har värderats till samt följa de anvisningar som satts 
upp för markanvisningen. 
 
Reservation 
Christoffer Rungberg (M) för gruppen. 
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§ 97 Dnr 2021-000118  

Kompetensplattform 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023, som grundar 
sig på kommunens vision. Utifrån dessa har kommunstyrelsen beslutat 
om fyra verksamhetsmål för 2020, inom ramen för kommunstyrelsens 
ansvar och uppdrag (KS 2019-09-09, § 101). 
 
Förvaltningen har genom HR-avdelningen tagit fram ett förslag till 
kompetensplattform, som utgår från SKR:s nio strategier för att öka den 
offentliga sektorns möjlighet att möta rekryteringsutmaningen. 
Kompetensplattformen kommer underlätta kommunens arbete med att 
ta sig an kompetensutmaningen och genom den bättre kunna möta 
förändrade förutsättningar och ökade behov av välfärd som präglar 
2020-talet. Kommunen kommer genom kompetensplattformen arbeta 
målinriktat för att hitta lösningar och strategier för att rekrytera och 
behålla personal.  
Kompletterande digitalt verktyg kommer att implementeras för att stödja 
och kartlägga medarbetares unika kompetens, gapen där emellan och 
organisationens uppsatta mål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till kompetensplattform 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till kompetensplattform. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 
verksamhetsmålet framtagning av kompetensplattform.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till kompetensplattform. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 
verksamhetsmålet framtagning av kompetensplattform. 
 
Beslutet skickas till 
HR-chef 
Förvaltningschefer för kännedom 
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§ 98 Dnr 2021-000098  

Val till kommunala förtroendemannauppdrag - 
fyllnadsval personalutskottet 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 21 ska det inom 
kommunstyrelsen finnas ett utskott för handläggning och beslutsfattande 
av personalärenden som inte delegerats till anställd. Utskottet ska bestå 
av tre ledamöter. 
 
Kommunstyrelsen fattade 2019-03-11, § 38 beslut om att välja Jan 
Hognert (M), Pontus Reuterbratt (SD) och Liza Kettil (S) som ledamöter i 
personalutskottet. 
 
2020-03-30 inkom Pontus Reuterbratt (SD) med avsägelse gällande 
samtliga uppdrag förutom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen gällde även uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens 
personalutskott. Kommunstyrelsen har inte ännu förrättat fyllnadsval. 
 
Enligt kommunallagen 6 kap. 42 § ska nämnden välja ledamöter till 
utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. 
 
Kommunstyrelsen har således att förrätta fyllnadsval till 
personalutskottet efter Pontus Reuterbratt (SD). Valet ska ske bland 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja ny ledamot till kommunstyrelsens 
personalutskott.      
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD): I första hand bordläggning till dess att nytt 
kommunalråd utsetts och i andra hand Christoffer Wallin (SD) som 
ledamot i personalutskottet. 
 
Göran Nyberg (L), Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C): Göran 
Nyberg (L) som ledamot i personalutskottet. 
 
Louise Skaarnes (SD): Bifall till Christoffer Wallins (SD) yrkande i sin 
helhet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Forts § 98 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst: Bordläggning till nytt kommunalråd utsetts. 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Louise Skaarnes (SD)  X  
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD) X   
Ja-röst: 8 
Nej-röst: 3 
Avstår: 0 
 
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på om Göran Nyberg (L) eller Christoffer 
Wallin (SD) ska utses som ledamot i personalutskottet och finner att 
Göran Nyberg (L) utses som ledamot i personalutskottet. 
 
Omröstning begärs och ordförande meddelar att det i frågan om val 
krävs sluten omröstning (KL 5 kap. § 54) och att omröstningen kommer 
att ske den 18 maj, kl. 17.00 på Centrumtorget utanför kommunhuset. 
Mötet kommer i slutet av dagen att ajourneras. 
 
Sluten omröstning 18 maj 2021, kl. 17:00 på Centrumtorget 
 
Beslutande 
Jan Hognert (M), ordförande 
Christoffer Rungberg (M) för Ausra Karlsson (M) 
Göran Nyberg (L) 
Christoffer Wallin (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Liza Kettil (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) för Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Helena Hansson (C) för Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 
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Forts § 98 
 
Omröstningsresultat 
Göran Nyberg (L): 6 röster 
Christoffer Wallin (SD): 4 röster. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Göran Nyberg (L) som ny ledamot 
till kommunstyrelsens personalutskott. 
 
Beslutet skickas till 
Förtroendemannaregistret 
Sammankallande för personalutskottet för kännedom. 
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§ 99 Dnr 2021-000026  

Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-03-01 – 2021-03-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delegationsförteckning 
 
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. 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 100 Dnr 2019-000116  

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst  
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 uppdrag 
färre än budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin 
och dess påverkan på kundernas verksamheter och därmed deras 
tolkbehov. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 
 
Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Förbundet har uppnått sex av nio verksamhetsmål. Målet för andel 
hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, nivån på 
sjukfrånvaron samt HME är mål som ej uppfyllts. 
 
Förbundet hade 1 204 aktiva tolkar per 31 december. Antalet 
uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 23 nya 
auktoriserade tolkar varav 1 av dem har sjukvårdsauktorisation. 
 
Den 31 december 2020 hade förbundet ca 5 700 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 kunder. 
Totalt köps 99,99 % av samtliga förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för 
ca 75 %. 
 
Under året har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket 
motsvarar en personalomsättning om 17,4 %. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning jämfört 
med föregående år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret  
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§ 101 Dnr 2020-000025  

Revidering av tidsplan - planeringsförutsättningar för 
budget 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av fullmäktige fastställda tidsplanen för budgetarbetet, 
gällande kommunens budget 2022, ska beslut om kommunens Mål- och 
Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 tas på fullmäktige den 28 juni.  
Kommunstyrelsen ordförande har föreslagit att datum för budgetbeslutet 
28 juni ändras så att beslutet istället tas på fullmäktige den 27 
september. 
Motivet till förändringen är att få mer tid med att bearbeta nämndernas 
budgetförslag. Det skulle även innebära att skatteprognosen i augusti 
skulle kunna utgöra underlag för budgeten och den ger en ökad säkerhet 
i bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna för kommunen 2022. 
Det ska ställas mot att nämnderna får mindre tid på sig att verkställde 
de krav på förändrad verksamhet som budgetbeslutet om nämndernas 
budgetramar kan innebära. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra datum för beslutet om 
kommunens Mål- och Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 till den 
27 september.      
 
Yrkanden 
Jan Hognert (M), Liza Kettil (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Göran Nyberg (L), Christoffer Wallin (SD), Rolf Jacobsson (KD): Avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Göran 
Nyberg (L) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra datum för beslutet om 
kommunens Mål- och Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 till den 
27 september. 
 
Reservation 
Göran Nyberg (L) enligt skriftlig reservation som bifogas protokollet 
 



Reservation § 101 
 
 
Reservation mot att flytta datum för budgetbeslut 
 
Liberalerna i Munkedal vill inte att beslutet om budget för 2022 och vidhängande flerårsplan 
flyttas från att tas i juni till ett nytt datum i september. Om ett budgetbeslut skall få effekt på 
det aktuella budgetåret, behöver förvaltningen och nämnderna tid på sig för att i god till 
förbereda beslutade förändringar. 
För Barn- och utbildningsnämnden är detta speciellt viktig då man har ett verksamhetsår 
som inte följer budgetåret. Liberalerna menar att kommunen genom ett sent budget 
försvårar för Barn- och utbildningsnämnden att nå de mål som slagits fast för deras 
verksamhet. Därför är det ett dåligt beslut för skolan och för eleverna i Munkedals kommun. 
 
Göran Nyberg 
Liberalerna 
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§ 102 Dnr 2021-000081  

Kommunalt partistöd 2021 för Vänsterpartiet i 
Munkedal samt godkännande av redovisning för 
kommunalt partistöd 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 
kr. 
 
Vänsterpartiet inkom 2021-04-06 med redovisning för kommunalt 
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts. Redovisningen 
är undertecknad av kassör och ej av särskilt utsedd granskare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 
Totalt: 35 700 kr      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 
Totalt: 35 700 kr 
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§ 103 Dnr 2021-000102  

Kommunalt partistöd 2021 för Centerpartiet i 
Munkedal samt godkännande av redovisning för 
kommunalt partistöd 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 
kr. 
 
Centerpartiet i Munkedal inkom 2021-04-23 med redovisning för 
kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och 
är undertecknad av en särskilt utsedd granskare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av erhållet partistöd 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 4 x 11 900 kr (47 600 kr) 
Totalt: 59 500 kr.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 4 x 11 900 kr (47 600 kr) 
Totalt: 59 500 kr. 
 
 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 104 Dnr 2020-000070  

Svar på motion om försäljning av det kommunala 
bostadsbolaget Munkbo AB 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill, i en gemensam motion, 
se över möjligheten att sälja hela eller delar av Munkbo AB. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att sälja hela eller 
delar av Munkbo AB samt att se över möjligheten att bilda ett nytt 
bostadsbolag i samband med försäljningen. 
Anledningen enligt motionen är att Munkbo AB har en ansträngd 
ekonomi samtidigt som det kommer att finnas behov av mera bostäder i 
kommunen de närmaste åren. 
Munkedals kommun, liksom en majoritet av landets kommuner, har ett 
behov av ett det finns ett kommunalt bostadsbolag. De kommunala 
bostadsbolagens verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte och 
samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. De 
allmännyttiga bostadsbolagen ska tillgodose olika bostadsbehov med 
varierat utbud, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster, inklusive 
människor med svag ställning på bostadsmarknaden. 
Lösningen på problemet med det nuvarande bostadsbolagets ansträngda 
ekonomi är inte att avyttra bolaget för att därefter bilda ett nytt 
kommunalt bostadsbolag. Det finns inte sådana övervärden i befintligt 
fastighetsbestånd att det skulle kunna utgöra en finansiell grund för ett 
nytt bostadsbolag. Kommunfullmäktige som ägare av bolaget bör 
snarare via ägardirektiv styra bolaget i riktning mot en förbättrad 
finansiell bas för att därigenom kunna möta framtida utmaningar och 
behov på bostadsmarknaden.  
Om kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen behöver extern konsult 
anlitas för utredningen samt finansiering av uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen   
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Christoffer 
Wallins (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen   
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§ 105 Dnr 2020-000034  

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om 
förändring av folkhälsorådet. 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Blomstrand (L) har inkommit med motion om förändring av 
folkhälsorådet. Motionären vill i likhet med sammarbets kommunerna, 
Sotenäs och Lysekil att folkhälsorådet omstruktureras till att bli ett 
hållbarhetsråd.  
 
Inom begreppet hållbarhet ingår tre delar, socialhållbarhet, ekologisk-
hållbarhet och ekonomiskhållbarhet. En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  
 
Folkhälsa och social hållbarhet ligger mycket nära varandra och 
folkhälsoläget ses som ett uttryck för en socialt hållbar 
samhällsutveckling. Det finns därför många som likställer god och jämlik 
hälsa med social hållbarhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheten att organisera folkhälsorådet i enlighet 
med motionens intentioner.     
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD), Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheten att organisera folkhälsorådet i enlighet 
med motionens intentioner. 
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§ 106 Dnr 2019-000127  

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om införande 
av medborgarbudget 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om införande av 
medborgarbudget. 
Utgångspunkten för ett införande är det arbete som Sveriges kommuner 
och regioner bedrivit i frågan. Syftet är att öka medborgarinflytande och 
delaktighet bland invånarna i Munkedals kommun. 
Ett införande av medborgarbudget måste integreras i den ordinarie 
budgetprocessen där en nämnd tar ansvar för genomförandet och 
finansiering. Det skulle exempelvis kunna vara Kultur- och 
fritidsnämnden som tilldelas detta ansvar. Den ansvariga nämnden skulle 
då tilldela anslag, följa upp och utvärdera de satsningar som genomförts 
med hjälp av medborgarbudgeten. Det skulle ske som en del av 
nämndens ordinarie arbete med uppföljning och rapportering av sin 
verksamhet. Då processen blir integrerad i kommunens ordinarie 
budgetarbete undviks suboptimeringar och överadministration. 
Vid ett beslut om att införa en medborgarbudget så finns det flera delar 
som måste utredas vidare. Det är till exempel vem som genomför en 
satsning och hur den ska underhållas framöver om det behovet finns. 
Ska det vara en satsning riktat till ett visst geografiskt område eller hela 
kommunen. Hur ska omröstningen om förslag till satsningar gå till i 
praktiken så att en så stor delaktighet uppnås. 
 
Vid ett införande är det lämpligt att få vägledning av Sveriges kommuner 
och regioner så som motionären beskriver i sin motion. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande.     
 
Yrkanden 
Jan Hognert (M), Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande. 
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§ 107 Dnr 2019-000092  

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om 
utvecklingsplaner för kommundelarna 
Sammanfattning av ärendet 
En motion om att utveckla kommundelarna Sörbygden, Svarteborg och 
Munkedal har inkommit från Liberalerna genom Göran Nyberg. Motionen 
föreslås anses besvarad med hänvisning till det förankrings- och 
utvecklingsarbete som pågår i arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. 
 
Kommunen har börjat ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan 
(ÖP2040) för långsiktig planering och strategisk utveckling av den 
fysiska miljön i hela det geografiska området för Munkedals kommun. 
Det inkluderar både land- och vattenområden samt tätorter och 
landsbygd. För tätorter och de mindre samhällena är ambitionen att gå 
ner i skala och göra fördjupningar för att fånga upp behoven av 
utveckling i central- och serviceorterna. Avsikten är att täcka in hela 
kommunens yta tillräckligt detaljerat så att behovet av att arbeta med 
fördjupade översiktsplaner inte ska behöva uppstå. Flera aktiviteter för 
invånardialog är planerade i arbetet med ÖP2040. Under sommaren 
2021 kommer det exempelvis genomföras torgdialoger med fokus på 
barn/unga i kommunens centralorter. Syftet med dialogerna är att få 
invånarperspektiv på kommunens utvecklingsmöjlighet och kapacitet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.     
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD): att återsända motionen för vidare bearbetning. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återsända motionen för vidare 
bearbetning. 
 
Beslutet skickas till 
Processutvecklare för vidare hantering. 
Kommundirektör för kännedom 
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§ 108 Dnr 2019-000051  

Svar på motion från Christoffer Wallin (SD) om att 
utveckla landsbygden i Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
En motion om att starta ett projekt för att utveckla landsbygden och öka 
inflyttningen till Munkedal har inkommit från Sverigedemokraterna 
genom Christoffer Wallin. Motion föreslås anses besvarad med 
hänvisning till resultatet av genomförd förstudie och pågående arbete 
med att ta fram en ny översiktsplan. 
Förstudie ”Inflyttning hållbar landsbygd” 
Under 2020 deltog Munkedal i förstudien ”Inflyttning hållbar landsbygd”, 
inom ramen för Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal. Syftet 
med förstudien var att finna nya vägar för att öka inflyttningen, 
exempelvis genom samverkan och inventering av ödehus. Förstudien 
inkluderade bland annat studie av projektet ”Lev din dröm” i Falkenberg, 
som motionären hänvisar till. Resultatet av förstudien visar ett flertal 
svårigheter för ett dylikt arbetssätt i Munkedal och Dalsland. Bland annat 
svårighet med kartläggning, med hänvisning till GDPR, en generell 
obenägenhet att vilja hyra ut/sälja sina tomma hus och ett begränsat 
intresse hos mäklarfirmor. 
 
Kommunen har börjat ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan 
(ÖP2040) för långsiktig planering och strategisk utveckling av den 
fysiska miljön i hela det geografiska området för Munkedals kommun. 
Det inkluderar både land- och vattenområden samt tätorter och 
landsbygd. För tätorter och de mindre samhällena är ambitionen att gå 
ner i skala och göra fördjupningar för att fånga upp behoven av 
utveckling i central- och serviceorterna. Avsikten är att täcka in hela 
kommunens yta tillräckligt detaljerat så att behovet av att arbeta med 
fördjupade översiktsplaner inte ska behöva uppstå. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.   
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD): att återsända motionen för vidare bearbetning. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Christoffer Wallins (SD) yrkande. 
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Forts § 108 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återsända motionen för vidare 
bearbetning. 
 
Beslutet skickas till 
Processutvecklare för vidare hantering. 
Kommundirektör för kännedom 
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§ 109 Dnr 2019-000089  

Svar på medborgarförslag om klimatåtgärder för 
Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att Munkedal bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen har kommit in till kommunen. Styrningen för 
kommunens miljö- och klimatarbete har fokuserats allt mer de senaste 
åren genom en tydlig målprocess som genomsyras av en vision utifrån 
hållbar utveckling med nämndspecifika mål för ett minskat 
klimatavtryck, klimatlöften samt framtagande av förslag till klimat- och 
miljöstrategi. Miljö- och klimatarbetet i Munkedals kommun har en tydlig 
koppling till internationella, nationella och regionala mål. Kommunens 
vision innebär att forma ett långsiktigt hållbart Munkedal som är 
anpassat efter våra förutsättningar och utveckling. 
 
Förslaget handlar om att kommunen ska A) besluta om en 
klimatomställningsplan; B) kontakta alla företag, organisationer och 
offentlig verksamhet inom kommunen i syfte att dessa ska ta fram 
omställningsplaner; C) kommunen avyttrar innehav av fonder som 
innebär placering i fossilvinningsföretag samt D) samverka med lokala 
organisationer, näringsliv och skolor för att varje år nå alla invånare och 
elever i ett informations- och folkbildningsarbete. 
 
Kommunens vision och mål 
Styrningen för kommunens miljö- och klimatarbete har fokuserats allt 
mer de senaste åren med en tydlig målprocess och väl synlig koppling till 
internationella, nationella och regional mål. 
Kommunens vision ”Munkedal – mer av livet. En hållbart växande 
kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens 
utmaningar tillsammans!” innebär att vi ska vara en hållbart växande 
kommun med en kreativ och spännande miljö där människor känner sig 
välkomna, trivs med livet, är delaktiga, handlingskraftiga och stolta. 
Visionen innebär att forma ett långsiktigt hållbart Munkedal som är 
anpassat efter våra förutsättningar och utveckling. Utifrån visionen, de 
globala målen om hållbar utveckling och fossilfrihet 2030 har kommunen 
tagit fram fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023, varav ett berör 
handlar om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska bidra 
till minskad klimatpåverkan. Utifrån inriktningsmålet tar nämnderna 
varje år fram egna verksamhetsmål. Det innebär att kommunens 
nämndpolitiker varje år tar ställning till och beslutar om mål som ska 
leda till att Munkedal minskar sin klimatpåverkan. 
 
Klimatlöftet 
Som en del av arbetet med de globala hållbarhetsmålen och ett fossilfritt 
Munkedal 2030 har kommunen antagit klimatlöften för 2021. Löftena är 
en del av genomförandet av Klimat 2030, där kommunerna är inbjudna 
att delta. Klimat 2030 drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med företag, kommuner,  
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Forts § 109 
 
högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning 
och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Att genomföra 
klimatåtgärder tillsammans genom klimatlöftena ges möjlighet att utbyta 
erfarenheter och att få stöd av andra aktörer. Klimatlöftena är väl 
beprövade och kan ge stor utsläppsminskning. 
 
Klimat- och miljöstrategi 
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. 
För att nå målen krävs en beteendeförändring hos både invånare och 
arbetsgivare i Munkedal, där kommunen bör gå före som ett gott 
exempel. Därför har kommunstyrelsen beslutat att en strategi för hur 
kommunen ska minska sitt klimatavtryck och nå klimatmålen ska tas 
fram. Förslag till strategi ska diskuteras på en dialogdag med 
kommunstyrelsen. Förslaget till klimat- och miljöstrategi innebär att 
utsläppen av koldioxid från kommunorganisationens egna verksamheter 
till år 2030 ska ha minskat med 80 procent, jämfört med 1990. Klimat- 
och miljöstrategin har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 
När strategin är beslutad kommer en kommunikationsplan för det klimat- 
och miljöstrategiska arbetet att tas fram. Då kommer ställning att tas till 
målgrupper, aktiviteter och kanaler. Det innebär att förslagen om 
klimatomställningsplan (A), att kontakta alla aktörer (B) samt 
informations- och folkbildningsarbete (D) är aktiviteter som kommer att 
beaktas då. 
 
Fondplaceringar 
Kommunen har inga fondplaceringar, vilket innebär att förslaget om att 
avyttra alla fondplaceringar som innebär innehav i fossilutvinningsföretag 
(C) inte är aktuellt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag inklusive namninsamlingar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
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§ 110 Dnr 2020-000303  

Svar på motion från Liza Kettil (S) och Regina 
Johansson (S) om personalsatsningar inom vård- och 
omsorg 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 115 att överlämna motion 
från Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S) till välfärdsnämnden för 
beredning. Motionen gäller personalsatsningar inom vård- och omsorg 
enligt följande: 
”Vår personal inom vård- och omsorg har ett viktigt, ansvarsfullt och 
ansträngande arbete. Vi kan se att sjuktalen är högre inom denna sektor 
än i kommunens andra sektorer. Vi vill att vår personal ska hålla ett helt 
arbetsliv och trivas på sitt arbete”. Motionens förslag är att 
”kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
kostnadsberäknade förslag på olika personalsatsningar som kan förbättra 
den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt främja 
personalens hälsa”. 
 
Välfärdsförvaltningen arbetar kontinuerligt varje arbetsplatsträff med 
frågor som rör personalen och deras arbetssituation. Detta förs sedan 
vidare till Ledningsgruppen för utveckling i samarbete med 
avdelningschef och HR. 
Att ta fram kostnadsberäknade förslag på ytterligare personalsatsningar 
för att främja personalens hälsa ryms inte inom välfärdsnämndens 
ansträngda budget. Kostnader för nya personalsatsningar skulle i detta 
fall få ekonomiska konsekvenser för annan verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2021-04-22, § 29 
Motion 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    
 
Yrkanden 
Liza Kettil (S): Bifall till motionen. 
 
Mathias Johansson (SD): Bifall till välfärdsnämndens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och Liza 
Kettils (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
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Forts § 110 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Välfärdsnämndens förslag 
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)   X 
Rolf Jacobsson (KD)    
 
Ja-röster: 6 
Nej-röster: 3 
Avstår: 2 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Liza Kettil (S) för gruppen. 
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§ 111 Dnr 2021-000108  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt 2021 - Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner eller 
medborgarförslag att redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-04-26, § 43 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.       
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021. 
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§ 112 Dnr 2020-000300  

Äskande hos kommunfullmäktige gällande 
investeringsmedel för ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-21, § 85 om att hos 
fullmäktige begära en utökad och tidigarelagd investeringsbudgeten för 
ny 4-6 skola. Kommunfullmäktige återremitterade 2020-12-07, § 125 
ärendet till kommunstyrelsen för att ärendet skulle kompletteras med 
ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering.  
I samband med kommunstyrelsens hantering av frågan förelåg 
initiativärende med uppdrag om att utreda utbyggnad och renovering av 
befintliga skolor, varpå kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 16 
att bordlägga ärendet i väntan på ovan nämnda utredning. 
Initiativärendet är nu besvarat och avslutat. Ärendet är kompletterat 
med ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen 
investeringsbudget så att de investeringsmedel som ursprungligen 
(moderaternas och liberalernas förslag till budget) avsatts skall avsättas 
för 2021 och framåt, så att den av kommunfullmäktige beslutade 
byggnationen av en 4-6 skola på Kungsmarken kan påbörjas enligt plan. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 20011-23, § 178. 
Komplettering - ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering. 
Beslut KS 2021-02-08, § 16. 
Beslut KF 2020-12-07, § 125. 
Beslut BUN 2020-10-21, § 85. 
Yttrande från ekonomiavdelningen. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen 
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av 
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på 
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan   
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD): Avslag. 
 
Christoffer Rungberg (M), Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Jan 
Hognert (M): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut. 
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Forts § 112 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
och Mathias Johanssons (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen 
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av 
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på 
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan 
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§ 113 Dnr 2021-000116  

Initiativärende från välfärdsnämnden gällande 
upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2020-09-
28, § 95. 
Sammanfattning av ärendet 
Initiativärende har inkommit från Karl-Anders Andersson (C) gällande tre 
tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 95, Mål och 
resursplan budget 2021 plan 2022-2023. 
Välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet på dagens möte. 
 
I initiativärendet från Karl-Anders Andersson (C) anges följande: 
”Vid budgetbeslutet i kommunfullmäktige den 200928 togs det tre 
tilläggsyrkanden som inte var beredda innan beslut. De kom att påverka 
välfärdsnämndens arbete med att komma tillrätta med sitt 
besparingskrav som KF tidigare gett, där välfärdsnämnden ska komma 
ner i kostnadsnivå med jämförbara kommuner och som skall vara 
genomförda senast 241231.  
Centerpartiet vill fortsätta arbetet med heltidsresan i Munkedals kommun 
och tilläggsyrkandena ställer till problem i detta arbete. 
Centerpartiet menar att det är av största vikt att nämnden och dess 
förvaltning får fortsätta att arbeta med besparingskrav och 
rationaliseringar och att komma fram med heltidsresan utan att bli 
upplåsta av hastigt presenterade förslag under KF:s budgetmöte. 
Centerpartiet vill att förvaltningen inför nämndmötet presenterar det 
som tidigare muntligt sagts om dessa tilläggsyrkanden skriftligt till 
nämnden.  
 
Centerpartiet yrkar att välfärdsnämnden uppmanar kommunfullmäktige 
att upphäva de tre tilläggsyrkanden som är presenterade här, för att 
komma fram med ovan beskrivna problem. 
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k. 
tillsvidareanställningar, för de som önskar. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att 
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.) 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan 
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.” 
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2021-04-22, § 41. 
Initiativärende 
Beslut KF 2020-09-28, § 95. 
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Forts § 113 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut 2020-09-28 § 95 
gällande de tre tilläggsyrkanden; 
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k. 
tillsvidareanställningar, för de som önskar. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att 
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.) 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan 
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.  
   
 
Yrkanden 
Carina Thorstensson (C): Bifall till välfärdsnämndens förslag till beslut. 
 
Christoffer Wallin (SD): att tilläggsyrkande 1 och 3 kvarstår. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag, Christoffer 
Wallins (SD) yrkande samt Rolf Jacobssons (KD) avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar att välfärdsnämndes förslag 
är huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen har att utse motförslag till huvudförslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på om Christoffer Wallins (SD) yrkande 
eller Rolf Jacobssons (KD) avslagsyrkande ska vara motförslag till 
huvudförslaget och finner att Christoffer Wallins (SD) yrkande är 
motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande som motförslag. 
Nej-röst: Rolf Jacobssons (KD) yrkande som motförslag 
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Forts § 113 
 
Omröstningsresultat - motförslag till huvudförslaget 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M)   X 
Christoffer Rungberg (M)   X 
Göran Nyberg (L)   X 
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Liza Kettil (S)   X 
Rolf Berg (S)   X 
Jenny Jansson (S)   X 
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD)  X  
 
Ja-röster: 3 
Nej-röster: 2 
Avstår: 6 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till välfärdsnämndens förslag 
Nej-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) yrkande 
 
Omröstningsresultat – huvudomröstning 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Louise Skaarnes (SD)  X  
Liza Kettil (S)   X 
Rolf Berg (S)   X 
Jenny Jansson (S)   X 
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)   X 
 
Ja-röster: 4 
Nej-röster: 3 
Avstår: 4 
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Forts § 113 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut 2020-09-28 § 95 
gällande de tre tilläggsyrkanden; 
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k. 
tillsvidareanställningar, för de som önskar. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att 
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.) 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan 
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Christoffer Wallin (SD) för gruppen. 
Rolf Jacobsson (KD) till förmån för eget yrkande. 
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§ 114 Dnr 2021-000009  

Återrapportering av presidiet från dialogmöten. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens presidium rapporterar från: 
Dialog med Munkbo AB 2021-04-16 
Dialog med fullmäktiges presidium 2021-04-15 
Presidieöverläggningar mellan nämnderna 2021-04-26. 
 
Beslutsunderlag 
Anteckningar från dialog med Munkbo AB 2021-04-16 
Anteckningar från dialog med fullmäktiges presidium 2021-04-15 
Anteckningar från presidieöverläggningar mellan nämnderna 2021-04-
26. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 115 Dnr 2021-000008  

Information från förvaltningen  
Sammanfattning av ärendet 
Kostchefen informerar om ett nytt arbetssätt för skolmåltiden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 116 Dnr 2021-000121  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) gällande 
korrekt beslutsunderlag i skolbeslut 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) har i initiativärende angett följande: 
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt Barn- och 
utbildningsnämnden att bygga en ny skola för årskurserna 4-6 i 
Munkedal på Kungsmarkenområdet. I det beslutsunderlag 
kommunfullmäktige då hade framgick det att det inte var praktiskt 
möjligt att bygga ut F-6-skolorna Bruksskolan och Munkedals skolan, 
vilket var ett av argumenten som kommunfullmäktige grundade sitt 
beslut på. 
En nyligen genomförd utredning visar att den delen av 
kommunfullmäktiges beslutsunderlag var felaktigt. Det går att bygga ut 
både Bruksskolan och Munkedals skolan. För att kommunfullmäktiges 
beslut skall vila på ett korrekt underlag behöver frågan om på vilket sätt 
skolorna i Munkedal skall utvecklas tas upp i fullmäktige på nytt. 
Beslutsunderlaget skall visa om det bör ske genom renovering och 
utbyggnad av befintliga skolor, eller genom renovering av befintliga 
skolor för att rymma årskurserna F-3, samt en nybyggnad av en skola 
för årskurserna 4-6 för alla Munkedals elever. 
 
Jag föreslår därför att: 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut 
angående bygget av ny skola på Kungsmarkenområdet, kompletterat 
med ett alternativ till nybyggnad, som innebär renovering och utbyggnad 
av befintliga F-6 skolor i Munkedal. 
Beslutsunderlaget skall innehålla konsekvensbeskrivningar av båda 
alternativen, såväl verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som 
ekonomiska, för nämnden och för kommunen som helhet. 
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD): Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag till beslut angående bygget av ny skola på 
Kungsmarkenområdet, kompletterat med ett alternativ till nybyggnad, 
som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i 
Munkedal. 
Beslutsunderlaget skall innehålla konsekvensbeskrivningar av båda 
alternativen, såväl verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som 
ekonomiska, för nämnden och för kommunen som helhet. 
 
Jan Hognert (M): Avslag. 
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Forts § 116 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och Jan 
Hognerts (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Jan Hognerts (M) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Slutarkiv 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
50(51) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 117 Dnr 2021-000127  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) gällande 
ersättare för kommunalråd och kommundirektör 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kommundirektören och kommunalrådet inkommit 
med sina respektive uppsägningar vill jag föreslå att kommunalrådets 
arbetsuppgifter fram till dess att nytt kommunalråd valts övertas av vice 
ordförande kommunstyrelsen i akt och mening att bibehålla en effektiv 
politisk styrning då erfarenheter visar att verksamheter mestadels 
tenderar att hamna i limbo om avgående ledare fortsätter att leda 
verksamheter under uppsägningstiden. Av samma anledning föreslår jag 
att kommundirektörens arbetsuppgifter övertas av en tillförordnad 
kommundirektör. 
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD): att kommunalrådets arbetsuppgifter fram till dess 
att nytt kommunalråd valts övertas av vice ordförande kommunstyrelsen 
samt att kommundirektörens arbetsuppgifter övertas av en tillförordnad 
kommundirektör. 
 
Christoffer Wallin (SD), Jan Hognert (M), Göran Nyberg (L), Christoffer 
Rungberg (M): Avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och 
Christoffer Wallins (SD) med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Slutarkiv 
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§ 118 Dnr 2021-000128  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) gällande 
nuvarande sammansättningar av främst presidier. 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den uppkomna situationen i Munkedals kommun med 
en oklar politisk majoritet och som följd av detta en oklar ledning, vill jag 
att kommunstyrelsen diskuterar om nuvarande sammansättningar av 
främst presidier är att anse såsom varande representativa men också det 
ultimata för Munkedal. 
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD), Jan Hognert (M), Christoffer Rungberg (M): 
Avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) med fleras 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
initiativärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Slutarkiv 
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