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Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kommunfullmäktige 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, torsdagen 
den 20 oktober 2022 kl 17:00 – 19:32 

Ajourneringar: 17:15-17:30 och 18:00-18:10 § 141 
samt 18:45-19:00 § 143. 

Beslutande Per-Arne Brink (S), Ålderspresident och tjänstgörande 
ordförande §§ 140-141. 
Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD), Ordförande §§ 
142-146. 
Fredrik Olsson (KD), 1:e vice ordförande §§ 142-146. 
Sten-Ove Niklasson (S), 2:e vice ordförande §§ 142-
146. 
Peter Andersson (SD) ersätter Matheus Enholm (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Håkan Skenhede (SD) ersätter Linn Hermansson (SD)  
Fredrik Roos Fylksjö (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Bo Ericson (SD) 
Terje Skaarnes (SD) 
Runa Pasanen (SD) 
Anders Persson (SD) 
Helen Greus (SD) 
Linda Wighed (M) ersätter Ann-Sofie Alm (M)  
Lars Östman (M) ersätter Christoffer Östling (M)  
Martin Svenberg Rödin (M) 
Henrik Palm (M) 
Johnny Ernflykt (M) 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) 
Erik Färg (S) 
Regina Johansson (S) 
Jenny Jansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Maria Sundell (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Christer Nilsson (C) 
Helena Hansson (C) ersätter Carina Thorstensson (C)  
Olle Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Bjarne Fivelsdal (V) 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Marcus Virdhage Wennergren (SD)  
Mikael Hultengren (SD) 
Thomas Högberg (L)  
Yvonne Martinsson (S)  
Inger Orsbeck (S)  
Emma Utter Eckerdal (S)  
Karl-Anders Andersson (C)  
Katarina Furufalk (KD)  
Sabina Fremark (KD)  
Martina Fivelsdal (V)  

Övriga 
närvarande 

Peter Berborn, Administrativ chef 
Fredrick Göthberg, Kommunsekreterare 

Justerare Jenny Jansson (S) och Terje Skaarnes (SD) 

Justering sker Digital justering, 2022-10-26 

 
Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer  
 Fredrick Göthberg §§ 140-146 

Ordförande Digital justering §§ 140-141 
 Per-Arne Brink (S)   

Ordförande Digital justering §§ 142-146 

 
Heikki Klaavuniemi-Odelsheim 
(SD)   

Justerare Digital justering §§ 140-146 
 Jenny Jansson (S)   

Justerare Digital justering §§ 140-146 
 Terje Skaarnes (SD)   
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Register 
 

Nr Ärende  § 

1.  Val av justerare  
Dnr 2022-000078 

 140 

2.  Val av kommunfullmäktiges presidium  
Dnr 2022-000234 

 141 

3.  Inkomna avsägelser till 
kommunfullmäktige 2022-10-20  
Dnr 2022-000234 

 142 

4.  Val av kommunfullmäktiges valberedning  
Dnr 2022-000234 

 143 

5.  Begäran om ny sammanräkning av 
kommunfullmäktiges ledamöter  
Dnr 2022-000234 

 144 

6.  Fyllnadsval till Kommunstyrelsen  
Dnr 2022-000042 

 145 

7.  Sammanträdestider 2023 för 
Kommunfullmäktige 
Dnr 2022-000229 

 146 
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§ 140 Dnr 2022-000078  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse två justerare till lika rösträknare. 

Yrkande 
Jenny Jansson (S) och Terje Skaarnes (SD) föreslås som justerare. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Jansson (S) och Terje Skaarnes 
(SD) som justerare till lika rösträknare. 
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§ 141 Dnr 2022-000234  

Val av kommunfullmäktiges presidium 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ny mandatperiod för Kommunfullmäktige börjar 2022-
10-15 ska fullmäktige enligt arbetsordningen välja en ordförande, en första 
och en andre vice ordförande bland fullmäktiges ledamöter. De ska 
tillsammans utgöra fullmäktiges presidium. Valen avser löpande 
mandatperiodför fullmäktige som är 2022-10-15 – 2026-10-14. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 – val av Kommunfullmäktiges presidium   

Yrkande – val av ordförande 
Louise Skaarnes (SD): 
Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD) som ordförande. 
 
Lars-Göra Sunesson (C): 
Christer Nilsson (C) som ordförande. 
 
Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till Lars-Göran Sunessons (C) yrkande. 
 
Olle Olsson (KD): 
Bifall till Louise Skaarnes (SD) yrkande. 

Propositionsordning – val av ordförande 
Eftersom personval föreligger till posten som ordförande i Kommunfullmäktige 
genomförs sluten omröstning enligt KL 5 kap. 54 §. 

Efter sluten omrösting beslutar Kommunfullmäktige att välja Heikki 
Klaavuniemi-Odelsheim (SD) som ordförande för Kommunfullmäktige. 

Yrkande – val av 1:e vice ordförande 
Olle Olsson (KD): 
Fredrik Olsson (KD) som förste vice ordförande. 
 
Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD): 
Bifall till Olle Olsson (KD) yrkande. 
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Propositionsordning – val av 1:e vice ordförande 
Ordförande ställer proposition på att välja Fredrik Olsson (KD) som förste vice 
ordförande i Kommunfullmäktige och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslaget. 

Yrkande – val av 2:e vice ordförande 
Jenny Jansson (S):  
Sten-Ove Niklasson (S) som andre vice ordförande. 
 
Malin Svedjenäs (V): 
Bifall till Jenny Janssons (S) yrkande. 

Propositionsordning – val av 2:e vice ordförande 
Ordförande ställer proposition på att välja Sten-Ove Niklasson (S) som andre 
vice ordförande i Kommunfullmäktige och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt förslaget. 

Omröstningsresultat 
Jenny Jansson (S) och Terje Skaarnes (SD) biträder ordförande som 
valförättare. Utöver de bestämmelser som finns i lag regleras 
omröstningsförfarandet i Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 28-29. 
 
Omröstning – val av Kommunfullmäktiges ordförade 
Röster på Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD): 18 
Röster på Christer Nilsson (C): 16 
Ogiltiga valsedlar: 1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD) 
som ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden  
2022-10-15 – 2026-10-14.  

Kommunfullmäktige beslutar att välja Fredrik Olsson (KD) som förste vice 
ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden  
2022-10-15 – 2026-10-14.  

Kommunfullmäktige beslutar att välja Sten-Ove Niklasson (S) som andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden  
2022-10-15 – 2026-10-14. 

Expedieras 

Berörd förtroendevald för kännedom  
Löneenheten för kännedom  
Förtroendemannaregistret för registrering  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
20 oktober 2022 
 
 

 Sida 7 av 15 

 

§ 142 Dnr 2022-000234  

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 
2022-10-20 

Sammanfattning av ärendet 
Christoffer Östling (M) inkom 2022-09-19 med avsägelse gällande samtliga 
politiska uppdrag i Munkedals kommun från 2022-10-31. Vidare inkom han 
2022-10-12 med avsägelse gällande sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Christoffer Östling (M) från sitt 
uppdrag som ledamot och ordförande i Kommunstyrelsen från den 2022-10-
31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Christoffer Östling (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.  
 
Expedieras 

Berörd förtroendevald, för kännedom 
Löneenheten, för kännedom 
Förtroendemannaregistret, för registrering 
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§ 143 Dnr 2022-000234  

Val av kommunfullmäktiges valberedning 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ny mandatperiod för Kommunfullmäktige börjar 2022-
10-15 ska fullmäktige välja en ny valberedning. Valberedningen ska bestå av 
fem ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna ska fullmäktige 
välja en ordförande vice ordförande. Valet avser löpande mandatperiod som 
är 2022-10-15 – 2026-10-14. Bestämmelserna om valberedningen finns i 
Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 Val av Valberedning 

Yrkande – val av ledamöter 

Rolf Jacobsson (KD): 
Olle Olsson (KD) som ledamot i valberedningen 
 
Lousie Skaarnes (SD): 
Mathias Johansson (SD) som ledamot i valberedningen 
 
Martin Svenberg Rödin (M): 
Lars Östman (M) som ledamot i valberedningen 
 
Lars Göran Sunesson (C): 
Leif Svensson (C) som ledamot i valberedningen 
 
Jenny Jansson (S): 
Per-Arne Brink (S) och Jenny Jansson (S) som ledamöter i valberedningen 
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Propositionsordning – val av ledamöter 

Ordförande ställer proposition på att välja Olle Olsson (KD), Mathias 
Johansson (SD), Lars Östman (M), Leif Svensson (C), Per-Arne Brink (S) eller 
Jenny Jansson (S) som ledarmöter i valberedningen och finner att 
kommunfullmäktige väljer Olle Olsson (KD), Mathias Johansson (SD), Lars 
Östman (M), Leif Svensson (C) och Per-Arne Brink (S) som ledamöter i 
valberedningen. 
 
Omröstning begärd och ska verkställas. 
Eftersom det är personval genomförs sluten omröstning enligt KL 5 kap. 54 §. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Fem namn ska skrivas upp på valsedeln och de personer som får flest röster 
blir valda. 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter sluten omrsötning att välja Olle Olsson 
(KD), Mathias Johansson (SD), Lars Östman (M), Leif Svensson (C) Per-Arne 
Brink (S) som ledarmöter i valberedningen. 

Yrkande – val av ordförande 

Lousie Skaarens (SD): 
Mathias Johansson (SD) som ordförande. 
 
Jenny Jansson (S): 
Per-Arne Brink (S) som ordförande. 

Propositionsordning – val av ordförande 

 
Ordförande ställer proposition på att välja Mathias Johansson (SD) eller  
Per-Arne Brink (S) som ordförande i valberedningen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Mathias Johansson (SD) som 
ordförande i valberedningen. 
 
Omröstning begärd och ska verkställas. 
Eftersom det är personval genomförs sluten omröstning enligt KL 5 kap. 54 §. 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter sluten omröstning att välja Mathias 
Johansson (SD) som ordförande i valberedningen. 

Yrkande – val av vice ordförande 

Jenny Jansson (S): 
Per-Arne Brink (S) som vice ordförande i valberedningen. 
 
Martin Svenberg Rödin (M): 
Lars Östman (M) som vice ordförande i valberedningen. 
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Propositionsordning – val av vice ordförande 

Ordförande ställer proposition på att välja Per-Arne Brink (S) eller Lars 
Östman (M) som vice ordförande i valberedningen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Östman (M) som vice ordförande i 
valberedningen.  

Omröstning begärd och ska verkställas 
Eftersom det är personval genomförs sluten omröstning enligt KL 5 kap. 54 §. 
 
Kommunfullmäktige beslutar efter sluten omröstning att välja Lars Östman 
(M) som vice ordförande i valberedningen. 

Yrkande – val av ersättare 

Karin Blomstrand (L): 
Thomas Högberg (L) som ersättare i valberedningen. 
 
Martin Svenberg Rödin (M): 
Ann-Sofie Alm (M) som ersättare i valberedningen. 
 
Louise Skaarnes (SD): 
Jan Petersson (SD) som ersättare i valberedningen. 
 
Jenny Jansson (S): 
Bjarne Fivelsdal (V) som ersättare i valberedningen. 
 
Lise Kettil (S): 
Jenny Jansson (S) som ersättare i valberedningen. 

Propositionsordning – val av ersättare 

Ordförande ställer proposition på om Kommunfullmäktige kan välja Thomas 
Högberg (L), Annsofie Alm (M), Jan Petersson (SD), Bjarne Fivelsdal (V) och 
Jenny Jansson (S) som ersätter i Kommunfullmäktiges valberedning och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen. 
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Omröstningsresultat 
Jenny Jansson (S) och Terje Skaarnes (SD) biträder ordförande som 
valförättare. Utöver de bestämmelser som finns i lag regleras 
omröstningsförfarandet i Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 28-29. 
 
Omröstning 1 – val till ledamöter i valberedningen 
Olle Olsson (KD): 34 
Mathias Johansson (SD): 24 
Lars Östman (M): 32 
Leif Svensson (C): 33 
Per-Arne Brink (S): 32 
Jenny Jansson (S): 15 
Ogiltiga valsedlar: 1 
 
Omröstning 2 – val till ordförande i valberedningen 
Mathias Johansson (SD): 20 
Per-Arne Brink (S): 15 
Ogiltiga valsedlar: 0 
 
Omröstning 3 – val till vice ordförande i valberedningen 
Per-Arne Brink (S): 16 
Lars Östman (M): 18 
Ogiltiga valsedlar: 1 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Olle Olsson (KD), Mathias Johansson 
(SD), Lars Östman (M), Leif Svensson (C) och Per-Arne Brink (S) till ordinarie 
ledamöter i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden  
2022-10-15 – 2026-10-14.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Mathias Johansson (SD) som 
ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden  
2022-10-15 – 2026-10-14.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Östman (M) som vice ordförande i 
Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden  
2022-10-15 – 2026-10-14.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Thomas Högberg (L), Ann-Sofie Alm 
(M), Jan Petersson (SD), Bjarne Fivelsdal (V) och Jenny Jansson (S) till 
ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 
2022-10-15 – 2026-10-14.  
 
Expedieras 

Berörd förtroendevald, för kännedom 
Löneenheten, för kännedom 
Förtroendemannaregistret, för registrering 
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§ 144 Dnr 2022-000234  

Begäran om ny sammanräkning av 
kommunfullmäktiges ledamöter 

Sammanfattning av ärendet 
Christoffer Östling (M) har 2022-10-12 inkommit med sin avsägelse gällande 
som plats som ledamot i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 – begäran av ny sammanträkning 
Avsägelse från Christoffer Östling 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Östling (M) begära ny 
sammanräkning hos Länsstyrelsen gällande ledamöter i Kommunfullmäktige. 

Expedieras 

Länsstyrelsen, för ny sammanräkning. 
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§ 145 Dnr 2022-000042  

Fyllnadsval till Kommunstyrelsen och 
kommunalråd 

Sammanfattning av ärendet 
Christoffer Östling inkom 2022-09-19 med avsägelse för samtliga av sina 
politiska uppdrag han har för Munkedals kommun, avsägelsen gäller från 
2022-10-31.  
 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsvalval för ledamot i 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd, 
för resterande del av innevarande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Beslut Kommunfullmäktige valberedning 2022-10-11 § 4 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04  
Avsägelse av från Christoffer Östling, M för samtliga politiska uppdrag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja Martin 
Svenberg Rödin (M) som ledamot i Kommunstyrelsen och Henrik Palm (M) 
som ny ersättare i Kommunstyrelsen från och med 2022-11-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja Louise 
Skaarnes (SD) som Kommunstyrelsen ordförande tillika kommunalråd från 
och med 2022-11-01.   

Yrkande 
Per-Arne Brink (S): 
Bifall till Valberedningens förslag. 
 
Jenny Jansson (S) ändringsyrkande: 
Liza Kettil som Kommunstyrelsen ordförande. 
 
Malin Svedjenäs (V): 
Bifall Jenny Janssons (S) yrkande. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till val av ledamot 
och ersättare i Kommunstyrelsen och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt valberedningens förslag. 

Ordförande ställer proposition på att välja Louise Skaarnes (SD) eller Liza 
Kettil (S) som ordförande i Kommunstyrelsen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Louise Skaarnes (SD) som ordförande i 
Kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja Martin 
Svenberg Rödin (M) som ledamot i Kommunstyrelsen och Henrik Palm som ny 
ersättare i Kommunstyrelsen efter Martin Svenberg Rödin (M) från och med 
2022-11-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja Louise 
Skaarnes (SD) som Kommunstyrelsen ordförande tillika kommunalråd från 
och med 2022-11-01.   

Expedieras 

Berörd förtroendevald för kännedom  
Löneenheten för kännedom  
Förtroendemannaregistret för registrering 
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§ 146 Dnr 2022-000229  

Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram 
förslag till sammanträdestider. Grunden för planeringen utgår från 
budgetprocessen. 
 
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidieträffar: 
Onsdagen 12 april – dialog bokslut 
 
Kommunfullmäktige: 
Måndagen den 27 februari 
Måndagen den 27 mars – bokslut kommun 
Måndagen den 24 april – årsredovisning ink. SML 
Måndagen den 29 maj 
Måndagen den 19 juni – delårsrapport kommun, budget MRP 
Måndagen den 25 september 
Måndagen den 30 oktober – delårsbokslut augusti kommun 
Måndagen den 27 november - planförutsättningar budget 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-10-10 § 164  
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 
presidieträffar för 2023 enligt förslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsen förslag och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 
presidieträffar för 2023 enligt förslaget. 

Expedieras 

Kommunsekreterare, för verkställande. 
Förtroendevalda i Kommunfullmäktige, för kännedom. 
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