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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 23 
september 2019 kl 17:00 – 21:40. 

  

Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande 
Ulla Gustafsson (M), 1:e vice ordförande 
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 
Matheus Enholm (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Jan Petersson (SD) för Christer Börjesson (SD) 
Tony Hansson (SD) Jäv § 87 
Maria Pasanen (SD) för Tony Hansson (SD) § 87 
Mathias Johansson (SD) 
Linn Hermansson (SD) §§ 79-92 
Maria Pasanen (SD) för Linn Hermansson (SD) §§ 93-104 
Bo Ericson (SD) 
Henrik Palm (M) för Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Ausra Karlsson (M) 
Linda Wighed (M) för Robin Karlsson Dahlgren (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Johnny Ernflykt (M) 
Anna Höglind (L) för Göran Nyberg (L) 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Leif Karlsson (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Carina Thorstensson (C) 
Fredrik Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) §§ 79-97 
Olle Olsson för Rolf Jacobsson (KD) §§ 98-104 
Malin Svedjenäs (V) 
Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Johan Magnusson (L) 
Jenny Jansson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Ayman Shehadeh (MP) 
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Övriga närvarande Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
 

Justerare Per-Arne Brink (S) och Linda Wighed (M)  

  
Justeringens plats och 
tid Kommunhuset Forum, 2019-09-27, kl. 15:00 
 
Paragrafer §§ 79 - 104 
 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Linda Ökvist  

 Ordförande 
  

 Heikki Klaavuniemi  

 Justerare 
  

 Per-Arne Brink (S)  
   
   
 Linda Wighed (M)  
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§ 79 Dokid: 71866  

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap. 13 § KL ska ordförande tillkännage tid och plats för varje 
sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska 
behandlas. 

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

I kommentarerna till paragrafen kan man läsa att detta tillkännagivande 
också har karaktär av kallelse av ledamöter och ersättare och ska därför 
också, minst en vecka före sammanträdesdagen, lämnas till ledamöter 
och ersättare med post eller på annat lämpligt sätt. Detta anges också i 
5 kap. 15 § där man kan läsa att varje ledamot och ersättare ska kallas 
till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. I 
kommentarerna till paragrafen kan man läsa att kallelsen kan ske 
skriftligen, via e-post eller via en annan teknisk lösning som kommunen 
eller landstingen bestämmer. 

Kommunfullmäktiges kallelse till sammanträde den 23 september 2019 
tillgängliggjordes fredagen den 13 september på kommunens webbplats. 

Måndagen den 16 september annonserades kallelsen via en nyhet på 
webbplatsen samt i sociala medier. 

Efter förfrågan från enskild ledamot onsdagen den 18 september 
skickades länk till kallelsen på kommunens webbplats ut via e-post till 
samtliga ledamöter och ersättare. 

Först den 19 september lades ett tillkännagivande ut om sammanträdet 
på kommunens officiella anslagstavla. 

Förfarandet uppfyller inte kraven enligt kommunallagen 5 kap. § 13 och 
§ 14. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om sammanträdet kan hållas 
eller om kallelse till nytt sammanträde behöver utlysas. 

Beslutsunderlag 

Ordförandes skrivelse daterad 2019-09-19.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet kan hållas. 
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§ 80 Dnr 2019-000158 

Anmälan av medborgarförslag - Utbyggnad av 
cykelväg från Svarteborg till Hällevadsholm 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Nydahl inkom 2019-07-03 med medborgarförslag om att bygga 
cykelväg mellan Svarteborg och Hällevadsholm.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat 2019-07-03.  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  

 

Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 81 Dnr 2019-000183 1.1.8 

Anmälan av medborgarförslag - Genomlysning av den 
politiska organisationen 

Sammanfattning av ärendet 

Olle Sandén inkom 2019-09-11 med medborgarförslag om genomlysning 
av den politiska organisationen. Förslagsställaren har efter att kallelsen 
skickats återtagit sitt medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Olle Sandén.  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva medborgarförslaget.  

 

Expedieras 
Olle Sandén 
Slutarkiv 
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§ 82 Dok id: 71834  

Inkomna avsägelser till fullmäktige 2019-09-23 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Arne Thorstensson (M) inkom 2019-06-17 med en avsägelse 
gällande samtliga politiska uppdrag i Munkedals kommun. 

Fullmäktige har att befria Sven-Arne Thorstensson från sina uppdrag 
som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, vice ordförande i 
valnämnden, ersättare i styrelsen för Munkbo AB, ersättare i styrelsen 
för Munkedal Vatten AB samt ledamot i Munkedals hemvärns 
förtroendenämnd. 

Bo Ericson (SD) inkom 2019-08-23 med avsägelse gällande uppdraget 
som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

Fullmäktige har att befria Bo Ericson från sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Jennie Olsson (S) inkom 2019-08-29 med avsägelse gällande uppdraget 
som ersättare i styrelsen för Munkbo AB. 

Fullmäktige har att befria Jennie Olsson från sitt uppdrag som ersättare i 
styrelsen för Munkbo AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Sven-Arne Thorstensson 
från sina uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, vice 
ordförande i valnämnden, ersättare i styrelsen för Munkbo AB, 
ersättare i styrelsen för Munkedal Vatten AB samt ledamot i 
Munkedals hemvärns förtroendenämnd. 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Bo Ericson från sitt 
uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Jennie Olsson från sitt 
uppdrag som ersättare i styrelsen för Munkbo AB.  
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§ 83 Dnr 2019-000182  

Rapport från beredningen för samhällsdialog 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen för samhällsdialog rapporterar från sitt deltagande vid 
Sörbygdsdagarna den 29 juni 2019.  

Beslutsunderlag 

Rapport "KF beredning för samhällsdialogs deltagande vid 
Sörbygdsdagarna 29 juni 2019". 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige noterar informationen.  

 

Expedieras 
Akten 
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§ 84 Dnr 2019-000155 

Anmälan av motion - Upphäv beslutet om att inköpa 
Fairtrade med invånarnas pengar 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna i Munkedal inkom 2019-06-24 med motion om att upphäva 
beslut om att inköpa Fairtrade med invånarnas pengar.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2019-06-24.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

 

Expedieras 
Kommundirektören 
Akten 
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§ 85 Dnr 2018-000071 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens, 
kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 
reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 §27 att ge 
”kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av 
samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente och återkomma med 
förslag med hänsyn till köp och försäljning av kommunala fastigheter och 
namngivning av gator och verksamhetsfastigheter”. Uppdraget från 
kommunfullmäktige avser således ansvaret för köp och försäljning av 
kommunala fastigheter samt köp och försäljning av övrig mark. 

Enligt gällande reglemente kan SBN besluta i ärende om:  

 Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 
 Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av KF 

fastställda priser 
 Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 
 Adressändring 
 Namnsättning av gator och allmänna platser 

 

Gemensamma presidieöverläggningar mellan SBN och Kommunstyrelsen 
har skett i berörd fråga 2019-05-17 

SBN bör ha möjlighet att sälja fastigheter, del av fastigheter eller 
byggnader som inte behövs i den kommunala verksamheten på kort eller 
lång sikt. Vissa frågor om förvärv av ”strategiska” fastigheter kräver 
snabb hantering och bör därmed delegeras till ansvarig nämnd – SBN. 
Begränsningen i belopp bör tas bort. 

Namnsättsättning av ”verksamhetsfastigheter” finns inte i någon nämnds 
reglemente. SBN föreslås få ett beredande ansvar i samråd med berörd 
nämnd. Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 
allmänna platser samt kommunala fastigheter.   

Ansvaret för uthyrning och schemaläggning av tider för föreningar 
föreslås flyttas från SBN till kultur- och fritidsnämnden eftersom 
nämnden handhar ärende rörande föreningar.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 107. 
Tjänsteskrivelse, 2019-07-22 
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Forts § 85 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden: 

Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser samt 
kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd. 

Köp och försäljning av fastigheter samt övrig mark, upp till ett belopp av 
1,0 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglemente för 
Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och allmänna 
platser samt kommunala fastigheter. 

Kommunfullmäktige beslutar om att i Kultur- och fritidsnämndens 
reglemente lägga till att nämnden ansvarar för uthyrning och 
schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för föreningsverksamhet. 

 

Yrkande 
Matheus Enholm (SD):  
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet 
för Samhällsbyggnadsnämnden: 
Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna 
platser samt kommunala fastigheter i samråd med berörd 
nämnd. Köp och försäljning av fastigheter samt övrig mark 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglemente för 
Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 
allmänna platser samt kommunala fastigheter.

Kommunfullmäktige beslutar om att i Kultur- och fritidsnämndens 
reglemente lägga till att nämnden ansvarar för uthyrning och 
schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 
föreningsverksamhet. 
 
Jan Hognert (M), Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till Matheus Enholms (SD) yrkande. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Återremiss med motiveringen att ärendet inte är 
tillräckligt berett utifrån ett demokratiskt perspektiv. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Forts § 85 

 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Avgöra ärendet idag. 
Nej-röst: Återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 21 
Nej-röster: 14 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Enligt KL 5 kap. 50 § kan återremiss begäras av en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet då det inte 
är tillräckligt berett utifrån ett demokratiskt perspektiv.  

 

Expedieras 
Kommundirektören 
Akten 

 

 

 



Omröstningslista KF 2019-09-23 § 85 
 
Beslutande Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Pontus Reuterbratt (SD) X   
Christer Börjesson (SD) Jan Petersson (SD) X   
Tony Hansson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Bo Ericson (SD) X   
Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Ausra Karlsson (M)  X  
Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M)  X  
Martin Svenberg Rödin (M)  X  
Ulla Gustafsson (M)  X  
Johnny Ernflykt (M)  X  
Göran Nyberg (L) Anna Höglind (L)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S) X   
Per-Arne Brink (S) X   
Regina Johansson (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Leif Karlsson (S) X   
Christer Nilsson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Fredrik Olsson (KD)  X  
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Malin Svedjenäs (V)  X  
Ove Göransson (V)  X  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD) X   
Resultat 21 14  
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§ 86 Dnr 2019-000115 

Revidering av taxan för tobak 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter i kraft. Den nya tobakslagen innebär förändringar i 
kommunernas arbete gällande tillsyn av tobak och liknande produkter 
samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar innebär att 
miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande taxan utefter 
de nya bestämmelserna.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 116 
Beslut MimB 2019-04-17 § 37 
Tjänsteskrivelse 2019-04-04 
Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter inom SML-
kommunerna 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns och kommunstyrelsens 
förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter" samt att avgiften för en stadigvarande 
tillståndsansökan motsvarar 7 timmar enligt beslutad timtaxa.  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter" samt att avgiften för en tillfällig 
tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt beslutad timtaxa.  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter" samt att avgiften för betydande 
förändring av tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt beslutad 
timtaxa.  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter" samt att avgiften för övriga förändringar 
av tillståndsansökan motsvarar 1 timme enligt beslutad timtaxa.  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag om tobak och 
liknande produkter" samt att årsavgiften för tillsyn av tobaksförsäljare 
motsvarar 6 timmars handläggning.  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag om tobak och 
liknande produkter" samt att årsavgiften för tillsyn av elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare motsvarar 2 timmars handläggning.   
 
Yrkande 

Christoffer Wallin (SD): att timtaxan sätts till 700 kr samt att 
miljönämnden senast den 1 juli 2020 återkommer till fullmäktige med 
verklig tidsåtgång gällande tobaksärenden. 
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Forts § 86 
 
Carina Thorstensson (C): återremiss gällande hela frågan om taxor för 
ett nytt förslag som är mer kostnadsmedvetet. Det nya förslaget ska 
innehålla en fullständig kalkyl och kostnadsberäkning som förklarar 
timtaxans riktiga självkostnad. Miljönämnden får även i uppdrag att ta 
fram förslag på en differentiering av taxor. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP) och Liza Kettil (S): Bifall Carina 
Thorstenssons (C) yrkande. 
 
Jan Hognert (M): Bifall Carina Thorstenssons (C) yrkande med tillägg att 
ärendet ska hanteras skyndsamt. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 
 
Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) tilläggsyrkande 
gällande motivering till återremiss och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera hela frågan om 
taxor för ett nytt förslag som är mer kostnadsmedvetet. Det nya 
förslaget ska innehålla en fullständig kalkyl och 
kostnadsberäkning som förklarar timtaxans riktiga självkostnad. 
Miljönämnden får även i uppdrag att ta fram förslag på en 
differentiering av taxor. Ärendet ska hanteras skyndsamt.   

 

Expedieras 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun 
För kännedom till Lysekils kommun 
Akten 
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§ 87 Dnr 2019-000149  

Fastighetsförsäljning av del av Dingle 4:1, område 1 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 mars 2019 § 34 att sälja del av 
Dingle 4:1, område 1 genom anbud. Sista anbudsdag var 29 maj 2019. 
 
2 anbud har inkommit. Anbuden ligger på 800 tkr resp. 900 tkr. Området 
är värderat till 0,9–1,1 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 117 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-17, § 82 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta anbud från Ronny Hansson 
på 800 tkr eftersom det ger en bättre arrondering och bättre 
förutsättningar att sköta marken. 
 
Kommunstyrelsens yttrande  
Kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att avbryta anbudsgivningen och öppna anbudsgivningen mellan 
de kända anbudsgivarna.  
 
Jäv 
Tony Hansson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Maria Pasanen (SD) tjänstgör för Tony Hansson. 
 

Yrkande 

Matheus Enholm (SD): Bifall till kommunstyrelsens yttrande med 
tillägget att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att sälja 
fastigheten till högstbjudande. 
 
Jan Hognert (M): Kommunfullmäktige beslutar att sälja till den 
anbudsgivare som i anbudsgivningen lämnade högst anbud. 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till Matheus Enholms (SD) yrkande. 
 
Karin Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till Jan Hognerts (M) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag, 
kommunstyrelsens förslag, Matheus Enholms (SD) yrkande och Jan 
Hognerts (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Matheus Enholms (SD) yrkande. 
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Forts § 87. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande redogör att Matheus Enholms (SD) 
yrkande är huvudförslag. Kommunfullmäktige har att ta fram ett 
motförslag till huvudförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag, 
kommunstyrelsens förslag och Jan Hognerts (M) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Jan Hognerts (M) förslag är motförslag 
till huvudförslaget. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst: Matheus Enholms (SD) yrkande. 
Nej-röst: Jan Hognerts (M) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 24 
Nej-röster: 11 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att avbryta anbudsgivningen och öppna anbudsgivningen 
mellan de kända anbudsgivarna samt att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sälja till högstbjudande.  

 

Reservation 
Jan Hognert (M) för hela gruppen. 
Karin Blomstrand (L) för hela gruppen. 
Ove Göransson (V) för hela gruppen. 

 

Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Anbudsgivare (inkl. besvärshänvisning) 

 

 



Omröstningslista KF 2019-09-23 § 87 
 
Beslutande Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Christer Börjesson (SD) Jan Petersson (SD) x   
Tony Hansson (SD) Maria Pasanen (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) x   
Bo Ericson (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M)  x  
Jan Hognert (M)  x  
Ausra Karlsson (M)  x  
Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M)  x  
Martin Svenberg Rödin (M)  x  
Ulla Gustafsson (M)  x  
Johnny Ernflykt (M)  x  
Göran Nyberg (L) Anna Höglind (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S) x   
Rolf Berg (S) x   
Maria Sundell (S) x   
Per-Arne Brink (S) x   
Regina Johansson (S) x   
Caritha Jacobsson (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   
Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   
Carina Thorstensson (C) x   
Fredrik Olsson (KD) x   
Rolf Jacobsson (KD) x   
Malin Svedjenäs (V)  x  
Ove Göransson (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Heikki Klaavuniemi (SD) x   
Resultat 24 11  
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§ 88 Dnr 2019-000144 

Pris för industrimark på Smedberg 2:4 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har förvärvat Smedberg 2:4, en fastighet planlagd för 
industriområde. Ytan är på ca 41700 m2. 

Av marken är ca 31000 m2 plansprängd yta och har därmed stor 
bärighet medan ca 10700 m2 är obearbetad mark. Denna yta har delvis 
använts för slamdammar etc och bör iordningsställas. Kostnaden bedöms 
uppgå till ca 300 000 kr. 

För att öka tillgängligheten i området kan det bli aktuellt att anlägga väg 
och VA-ledningar centralt i området till en bedömd kostnad av ca 1 700 
000 kr. 

Genom ett avtal mellan kommunen och dåvarande Gatu och Väg (numer 
Skanska) från 1995 är anslutningsavgifter för VA erlagda förutom i de 
fall en ny anslutningspunkt behövs för fastighetsbildningar. 

Tomtpriset bör sättas så att förvärv och åtgärder finansieras med viss 
marginal. Priset för iordningsställd mark föreslås bestämmas till 250 
kr/m2 och för råmark till 125 kr/m2. Anslutningsavgift för VA uttas enligt 
gällande taxa. 

Om förvärvet genomförs kan iordningställandet av industriområdet 
Gläborg ”pausas” i avvaktan på att detaljplanen för Västra Gläborg 
antas. Berguttaget där kan användas inom ”Logistikplanen”. Huset inom 
denna plan samt berget bakom huset tas bort.  

Kommunen har i maj 2019 endast ca 17000 m2 i Munkedal (på Säleby). 
Det finns ett par intressenter på denna mark.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 118 
Beslut SBN 2019-05-24, § 68. 
Kartor över aktuellt område. 
Beslut SBN 2019-05-24, § 67.  
 

Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 

Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 250 kr/m2 för 
iordningsställd mark och till 125 kr/m2 för råmark.   

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Forts. § 88 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 250 kr/m2 för 
iordningsställd mark och till 125 kr/m2 för råmark.  

 

 

Expedieras 
Skanska 
Ekonomiavdelningen 
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§ 89 Dnr 2019-000181  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) gällande 
försäljning av mark. 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Jacobsson (KD) till lyfta frågan om möjligheterna att direktförhandla 
och avsluta försäljning av industrimark när det gäller svårsåld mark.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 125 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
formulera ett förslag som ger förvaltningen möjlighet att direktförhandla 
och avsluta försäljning av industrimark. 

Denna möjlighet skall tillämpas när svårsåld mark är möjlig att sälja men 
till lägre pris än vad som fastställts av fullmäktige   
 
Yrkande 

Matheus Enholm (SD): Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att direktförhandla och avsluta 
försäljning av svårsåld industrimark. Denna möjlighet skall tillämpas när 
svårsåld mark är möjlig att sälja men till ett lägre pris än vad som 
fastställts av fullmäktige. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall Matheus Enholms (SD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Matheus 
Enholms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Matheus Enholms yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att 
direktförhandla och avsluta försäljning av svårsåld industrimark. 

Denna möjlighet skall tillämpas när svårsåld mark är möjlig att 
sälja men till lägre pris än vad som fastställts av fullmäktige 

 

Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Akten 
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§ 90 Dnr 2019-000147 

Äskande från Barn- och utbildningsnämnden gällande 
2019. Simskoleverksamhet i förskoleklass 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att bifalla motion om att alla 
sexåringar skulle erbjudas fri simundervisning en gång/v under en 
termin alternativt sommarsimskola samt att öronmärka pengar för varje 
klass att åka till badhus en gång per år. Ytterligare förslag var att ge 
bidrag till föreningar som bedriver sommarsimskola och stöd till 
utbildning av simlärare. Då kunde kommunen ansöka om statliga bidrag 
för simundervisning. 

Därefter har skolorna planerat och genomfört simundervisning för elever 
i förskoleklass. Staten har för år 2019 dragit tillbaka möjligheten att 
ansöka om bidrag för simundervisning. Utifrån delårsrapport för april 
visar prognosen för barn- och utbildningsförvaltningen ett negativt 
resultat inför årsbokslutet. Därför föreslås att simundervisningen utgår 
alternativt att medel tillskjuts.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 119 
Ekonomiavdelningens yttrande 2019-07-08. 
Beslut BOU 2019-06-13, § 36 
Beslut KF 2019-11-23, § 109 
Motion från Lars-Göran Sunesson (C) om uppdrag att utreda och 
utveckla en bra simskoleverksamhet 
 
Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens förslag 
till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta barn- och utbildningsnämnden 
150 tkr för 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att hantera äskande om medel för 2020 i 
samband med beslut om Mål- och resursplan.   
 
Yrkande 

Ulla Gustafsson (M): Avslag. 
 
Karin Blomstrand (L), Regina Johansson (S), Matheus Enholm (SD), 
Lars-Göran Sunesson (C), Ove Göransson (V) och Hans-Joachim 
Isenheim (MP): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till 
beslut. 
 
Jan Hognert (M): Bifall Ulla Gustafssons (M) yrkande. 
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Forts § 90 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
och Ulla Gustafssons (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta barn- och 
utbildningsnämnden 150 tkr för 2019. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att hantera äskande om medel för 
2020 i samband med beslut om Mål- och resursplan.  

 
Expedieras 
Barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef 
Ekonomiavdelningen 

 

 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91 Dnr 2019-000171 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner 2019 - Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige (KF) beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder ska 
redovisa ej besvarade motioner och medborgarförslag två gånger per år. 
För samhällsbyggnadsnämndens (SBN) del gäller att 
Av fem motioner som noterats som ej besvarade har tre avgjorts i KF 
och två behandlas av SBN i augusti 2019. 
Av tre medborgarförslag har två avgjorts av KF och ett behandlas av 
SBN i augusti 2019 

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 120 
Beslut SBN 2019-08-19, § 95 
Tjänsteskrivelse 2019-07-16 
Underlag, redovisning medborgarförslag och motioner 
 
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 
samhällsbyggnadsnämnden.   

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 
samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Expediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 92 Dnr 2019-000088 

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om 
uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag 
till nämnder och styrelser  

Sammanfattning av ärendet 

Pontus Reuterbratt (SD) har den 15 april 2019 inkommit med motion om 
återvändande IS-terrorister där kommunfullmäktige föreslås besluta  

att uttala att den som deltagit i, eller understött terrorism, t e x 
återvändande IS-terrorister, inte är välkommen till Munkedals kommun. 

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria 
samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens 
hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon 
form. 

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med 
bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig 
service. 

Munkedals kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 
kommuninvånares trygghet och säkerhet samtidigt som vi tar ställning 
för alla de som blivit terrorismens offer.  

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av 
kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar 
att Munkedals kommun ekonomiska eller personella resurser tas i 
anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-
terrorister eller andra som deltagit i eller stöttat terrorism.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 110 
Tjänsteskrivelse 2019-08-01. 
Bilaga till tjänsteskrivelse 2019-08-01 
Motion från Sverigedemokraterna inkommen 2019-04-15.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att 
de föreslagna åtgärderna inte har stöd i gällande lagstiftning.   
 
Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och Pontus Reuterbratts (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 
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Forts § 92 

Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Pontus Reuterbratts (SD) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 26 
Nej-röster: 9 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning 
till att de föreslagna åtgärderna inte har stöd i gällande 
lagstiftning.  

 
Reservation 
Christoffer Wallin (SD) för gruppen. 
 

Expedieras 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Slutarkiv 

 



Omröstningslista KF 2019-09-23 § 92 
 
Beslutande Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  x  
Christoffer Wallin (SD)  x  
Pontus Reuterbratt (SD)  x  
Christer Börjesson (SD) Jan Petersson (SD)  x  
Tony Hansson (SD)  x  
Mathias Johansson (SD)  x  
Linn Hermansson (SD)  x  
Bo Ericson (SD)  x  
Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M) x   
Jan Hognert (M) x   
Ausra Karlsson (M) x   
Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M) x   
Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Göran Nyberg (L) Anna Höglind (L) x   
Karin Blomstrand (L) x   
Liza Kettil (S) x   
Rolf Berg (S) x   
Maria Sundell (S) x   
Per-Arne Brink (S) x   
Regina Johansson (S) x   
Caritha Jacobsson (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   
Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   
Carina Thorstensson (C) x   
Fredrik Olsson (KD) x   
Rolf Jacobsson (KD) x   
Malin Svedjenäs (V) x   
Ove Göransson (V) x   
Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Heikki Klaavuniemi (SD)  x  
Resultat 26 9  
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§ 93 Dnr 2018-000613 

Svar på motion från Sverigedemokraterna Munkedal 
(SD) om att ha en högre polisiär närvaro 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Wallin (SD) har den 13 december 2018 inkommit med motion 
om att Munkedals kommun tillsammans med grannkommunerna söker 
stöd hos polismyndigheten att upprätta en bemannad polisstation 
belägen i norra Bohuslän, förslagsvis i Håby.    

Beslutsunderlag 

 KS 2019-09-09, § 111 
Tjänsteskrivelse 2019-08-01 
Bilaga till tjänsteskrivelse 
Motion från Christoffer Wallin (SD) om högre polisiär närvaro     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
 
Yrkande 

Christoffer Wallin (SD), Jan Hognert (M) och Hans-Joachim Isenheim 
(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.    

 

Expedieras 
Christoffer Wallin (SD) 
Administrativa chefen 
Kommundirektören 
Slutarkiv 
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§ 94 Dnr 2018-000614 

Svar på motion i första att-satsen från 
Sverigedemokraterna (SD) om att samtliga tätorter 
skall få behålla sina skolor 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) inkom med motion 2018-12-14 med förslag 
om ett uttalat löfte över mandatperioden att inga skolor eller 
äldreboenden ska centraliseras samt att barn och utbildningsnämnden 
utvärderar centraliseringen av låg- och mellanstadiet i Svarteborgs 
rektorsområde. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 §3 att första att-satsen i 
motionen fördelas till kommunstyrelsen för beredning och andra att-
satsen fördelas till barn och utbildningsnämnden för beredning. 

Motionären föreslår att kommunen ska ge ett uttalat löfte över perioden 
2019-2022 att inga skolor eller äldreboenden ska centraliseras i 
kommunen. 

Samtliga kommuner, inklusive Munkedals kommun, står inför stora 
utmaningar för att kunna leverera välfärdstjänster till kommunens 
invånare utifrån förväntat behov. Den demografiska utvecklingen, 
kompetensförsörjningen och en allt hårdare konkurrens om kompetensen 
inom välfärdsområdet är några av dagens utmaningar för kommunerna. 
Därtill kommer kommunernas allt svårare möjligheter att finansiera sin 
del av välfärdssektorn. Enligt beräkningar som SKL har gjort kommer 
befolkningsförändringen om tio år innebär att befolkningen över 80 år 
ökat med 48% samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökat 
med endast 6%. Glappet mellan de som ska bidra till välfärdssektorn och 
de som förväntas få stöd och hjälp ökar över tid. 

För att kommunerna, inklusive Munkedals kommun, ska kunna leverera 
välfärdstjänster på nuvarande nivå i framtiden kommer det att krävas 
kostnadseffektiviseringar där hanteringen av strukturfrågor är ett 
område som behöver aktualiseras.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 112 
Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-12-14. 
Beslut KF 2019-02-25, § 3 
Tjänsteskrivelse 2019-06-27 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen i första att-satsen.   
 
Yrkande 

Jan Hognert (M), Ove Göransson (V): Avslag till motionen i första att-
satsen. 
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forts § 94 
 
Pontus Reuterbratt (SD), Christoffer Wallin (SD) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan 
Hognert (M) med fleras avslagsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Avslag 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 21 
Nej-röster: 11 
Avstår: 3 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen i första att-satsen.  

 

Reservation 
Jan Hognert (M) för hela gruppen. 
Karin Blomstrand (L) för hela gruppen. 
Ove Göransson (V) för hela gruppen. 
 
 

Expedieras 
Sverigedemokraterna i Munkedal (gruppledaren) 
Kommundirektören 
Slutarkiv 

 



 

Omröstningslista KF 2019-09-23 § 94 
 
Beslutande Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Christer Börjesson (SD) Jan Petersson (SD) x   
Tony Hansson (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) Maria Pasanen (SD) x   
Bo Ericson (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M)  x  
Jan Hognert (M)  x  
Ausra Karlsson (M)  x  
Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M)  x  
Martin Svenberg Rödin (M)  x  
Ulla Gustafsson (M)  x  
Johnny Ernflykt (M)  x  
Göran Nyberg (L) Anna Höglind (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S) x   
Rolf Berg (S) x   
Maria Sundell (S) x   
Per-Arne Brink (S) x   
Regina Johansson (S) x   
Caritha Jacobsson (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   
Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C)   x 
Lars-Göran Sunesson (C)   x 
Carina Thorstensson (C)   x 
Fredrik Olsson (KD) x   
Rolf Jacobsson (KD) x   
Malin Svedjenäs (V)  x  
Ove Göransson (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Heikki Klaavuniemi (SD) x   
Resultat 21 11 3 
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§ 95 Dnr 2019-000038 

Svar på motion från Per-Arne Brink (S) om 
bolagisering av kommunala verksamhetsfastigheter 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Arne Brink (s) föreslår i motion att utreda förutsättningarna för 
bolagisering av kommunens verksamhetsfastigheter. Utredningen ska 
belysa såväl ekonomiska som juridiska och personella aspekter på en 
bolagisering. 

Kommunen har idag två helägda fastighetsbolag, Munkbo AB och 
Vadholmen Foss 2:81 AB samt ett delägt fastighetsbolag, DILAB AB. Alla 
kommunens verksamhetsfastigheter är i dag i förvaltningsform eller 
inhyrda. 

Många kommuner har bolagiserat verksamhetsfastigheter för att nå 
effektivare förvaltning, klarare gränsdragning mellan hyresvärd och 
hyresgäst samt effektivare beslutsvägar. 

Utredningen bör ha ett speciellt fokus mot ekonomiska och 
skattemässiga effekter vid övergång från förvaltning till bolag. Även 
övriga juridiska aspekter ska beaktas i utredningen. Den del av 
utredningen kräver extern konsultstöd. 

För Munkedals kommun är det viktigt att förvaltningen kan 
effektiviseras. En utredning kan visa om bolagisering är en möjlighet.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 113 
Motion från Per-Arne Brink (S), inkommen 2019-02-22. 
Tjänsteskrivelse 2019-06-26 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen   
 
Yrkande 

Per-Arne Brink (S) och Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till motionen. 
 
Jan Hognert (M) och Karin Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Per-Arne 
Brinks (S) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst: Enligt Per-Arne Brinks (S) med fleras yrkande. 
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Forts § 95 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 19 
Nej-röster: 14 
Avstår: 2 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige avslår motionen 

 

Reservation 
Liza Kettil (S) för hela gruppen. 
Carina Thorstensson (C) för hela gruppen. 
 
 

Expedieras 
Per-Arne Brink (S) 
Slutarkiv 

 



 

Omröstningslista KF 2019-09-23 § 95 
 
Beslutande Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Christer Börjesson (SD) Jan Petersson (SD) x   
Tony Hansson (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) Maria Pasanen (SD) x   
Bo Ericson (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M) x   
Jan Hognert (M) x   
Ausra Karlsson (M) x   
Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M) x   
Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Göran Nyberg (L) Anna Höglind (L) x   
Karin Blomstrand (L) x   
Liza Kettil (S)  x  
Rolf Berg (S)  x  
Maria Sundell (S)  x  
Per-Arne Brink (S)  x  
Regina Johansson (S)  x  
Caritha Jacobsson (S)  x  
Pia Hässlebräcke (S)  x  
Leif Karlsson (S)  x  
Christer Nilsson (C)  x  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
Lars-Göran Sunesson (C)  x  
Carina Thorstensson (C)  x  
Fredrik Olsson (KD) x   
Rolf Jacobsson (KD)   x 
Malin Svedjenäs (V)  x  
Ove Göransson (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP)   x 
Heikki Klaavuniemi (SD) x   
Resultat 19 14 2 
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§ 96 Dnr 2019-000056 

Svar på motion från S, C, MP och KD med anledning av 
Munkedals Bordtennisklubbs avancemang till högsta 
division 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna har lämnat in 
en motion med förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
utreda möjligheterna att med att med hjälp av Munkedals 
Bordtennisklubb marknadsföra kommunen samt formerna och 
kostnaderna för detta. 

Kultur och fritidsnämnden har beslutat, 2019-02-09 §8, att ge 
förvaltningen i uppdrag att revidera nuvarande regler för föreningsbidrag 
samt skapa ett regelverk gällande sponsring och bidrag till föreningar 
som når högsta serien i sin verksamhet. 

Inom ramen för nuvarande bidragsregler till föreningslivet finns ingen del 
som reglerar sponsring verksamhet. Nuvarande regelverk har i första 
hand fokus på barn- och ungdomsverksamhet. 

Syftet med sponsring är att som motprestation få exponering i form av 
reklam- och olika marknadsföringsvärden. Det är framför allt näringslivet 
som idag utnyttjar sponsring som ett sätt att stärka varumärket. 
Kostnaden är i regel avdragsgill. Dock förekommer det kommuner som 
tillämpar sponsring till idrottsverksamhet på högre nivåer. Om 
kommunen ska engagera sig i sponsringsverksamhet bör ett tydligt 
regelverk utarbetas för att åstadkomma en likabehandling av 
föreningslivet.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 114 
Tjänsteskrivelse 2019-07-24 
Motion från S, C, MP och KD inkommen 2019-03-18.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kultur- och 
fritidsnämndens beslut att utreda frågan om bidrag till föreningar som 
når högsta serien i sin verksamhet.   
 
Yrkande 

Fredrik Olsson (KD): Bifall till motionen. 
 
Jan Hognert (M): Bifall kommunstyrelsens förslag.  
 
Matheus Enholm (SD): Bifall kommunstyrelsens förslag samt ett 
påtalande om föreliggande jävsituation för Fredrik Olsson (KD). 
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Forts § 96 
 
Fredrik Olsson (KD): Deltar ej i beslutet och återtar därför tidigare 
yrkande. 
 
Liza Kettil (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Carina Thorstensson (C) 
och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Liza 
Kettil (S) med fleras bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst:  
Nej-röst: 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 18 
Nej-röster: 16 
Avstår: 1 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kultur- och 
fritidsnämndens beslut att utreda frågan om bidrag till föreningar 
som når högsta serien i sin verksamhet.  

 

Reservation 
Liza Kettil (S) för hela gruppen. 
Carina Thorstensson (C) för hela gruppen. 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Rolf Jacobsson (KD) 
 

 
Expedieras 
Gruppledarna för S, C, MP och KD 
Kultur- och fritidsnämnden 
Slutarkiv 

 



 

Omröstningslista KF 2019-09-23 § 96 
 
Beslutande Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Christer Börjesson (SD) Jan Petersson (SD) x   
Tony Hansson (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) Maria Pasanen (SD) x   
Bo Ericson (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M) x   
Jan Hognert (M) x   
Ausra Karlsson (M) x   
Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M) x   
Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Göran Nyberg (L) Anna Höglind (L) x   
Karin Blomstrand (L) x   
Liza Kettil (S)  x  
Rolf Berg (S)  x  
Maria Sundell (S)  x  
Per-Arne Brink (S)  x  
Regina Johansson (S)  x  
Caritha Jacobsson (S)  x  
Pia Hässlebräcke (S)  x  
Leif Karlsson (S)  x  
Christer Nilsson (C)  x  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
Lars-Göran Sunesson (C)  x  
Carina Thorstensson (C)  x  
Fredrik Olsson (KD)   x 
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Malin Svedjenäs (V)  x  
Ove Göransson (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  
Heikki Klaavuniemi (SD) x   
Resultat 18 16 1 
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§ 97 Dnr 2019-000029 

Svar på motion från Rolf Jacobsson (KD) gällande 
tillstånd för passiv insamling av pengar 

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Munkedal föreslår i motion att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheterna att i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna även inkludera passiv insamling av pengar på 
allmänna platser inom kommunen såsom varande tillståndspliktigt. 

Kommunens Lokala ordningsstadga avser alla platser inom kommunen 
som är offentlig plats enligt 1 kap 2 §första stycket ordningslagen. Med 
offentlig plats enligt denna lag avses;  

   1. allmänna vägar, 
   2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 
   3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för 
hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är 
tillgängliga för allmänheten, samt 
   4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 
används för allmän trafik. 
 

De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 
och innehåller tillståndsplikt (§12) avseende insamling av pengar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 §41, att avslå förslag om 
tiggeriförbud på avgränsad plats.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 115 
Tjänsteskrivelse 2019-07-24 
Motion från Rolf Jacobsson (KD) inkommen 2019-02-14.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Yrkande 

Karin Blomstrand (L), Liza Kettil (S), Ove Göransson (V), Hans-Joachim 
Isenheim (MP) och Lars-Göran Sunesson (C): Avslag till motionen. 
 
Pontus Reuterbratt (SD), Jan Hognert (M), Rolf Jacobsson (KD) och 
Matheus Enholm (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Karin 
Blomstrand (L) med fleras avslagsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 97 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Avslag 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 18 
Nej-röster: 16 
Avstår: 1 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen 

 
Reservation 
Liza Kettil (S) för hela gruppen. 
Carina Thorstensson (C) för hela gruppen. 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Ove Göransson (V) för hela gruppen 
Karin Blomstrand (L) för hela gruppen 
 
Expedieras 
Rolf Jacobsson (KD) 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör 
Slutarkiv 

 



 

Omröstningslista KF 2019-09-23 § 97 
 
Beslutande Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Christer Börjesson (SD) Jan Petersson (SD) x   
Tony Hansson (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) Maria Pasanen (SD) x   
Bo Ericson (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M) x   
Jan Hognert (M) x   
Ausra Karlsson (M) x   
Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M) x   
Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Göran Nyberg (L) Anna Höglind (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S)  x  
Rolf Berg (S)   x 
Maria Sundell (S)  x  
Per-Arne Brink (S)  x  
Regina Johansson (S)  x  
Caritha Jacobsson (S)  x  
Pia Hässlebräcke (S)  x  
Leif Karlsson (S)  x  
Christer Nilsson (C)  x  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
Lars-Göran Sunesson (C)  x  
Carina Thorstensson (C)  x  
Fredrik Olsson (KD) x   
Rolf Jacobsson (KD) x   
Malin Svedjenäs (V)  x  
Ove Göransson (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  
Heikki Klaavuniemi (SD) x   
Resultat 18 16 1 
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§ 98 Dnr 2019-000026 

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om principer 
för stöd till klubbar och föreningar i högsta serien 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Olsson (KD) inkom med motion 2019-02-10 till kommunstyrelsen 
att skapa ett enkelt regelverk gällande sponsring och bidrag till 
föreningar som når högsta serien i sin sport. 

Översyn av nuvarande regelverk och upprättande av nytt kopplat till 
sponsring pågår efter uppdrag av kultur – och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 121. 
Beslut KFN 2019-06-04 § 23. 
Motion från Fredrik Olsson 
 

Kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då kultur- och 
fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med frågan.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då kultur- och 
fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med 
frågan.  

 

Expedieras 
Fredrik Olsson (KD) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Slutarkiv. 

 

 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 99 Dnr 2018-000612 

Svar på motion från Sverigedemokraterna Munkedal 
(SD) om att förbättra kommunens ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Wallin (SD) föreslår i en motion att 

Kommunfullmäktige ska ge berörd nämnd i uppdrag påbörja värderingen 
av kommunens ägda fastigheter samt att kommunfullmäktige ger berörd 
nämnd uppdraget att besluta om vilka fastigheter som ska säljas. 

Under åren 2008–2009 gjordes ett omfattande arbete med värdering, 

statusbestämning, upprättande av hyresavtal etc inför en försäljning av 
det kommunala fastighetsbeståndet. Fastigheterna värderades till knappt 
300 mnkr. 

Försäljningen avbröts ”i sista stund”, innan försäljningsavtalet skulle 
godkännas av kommunfullmäktige. 

Värdet på en fastighet är delvis beroende på i vilket skick fastigheten är 
i. Större betydelse har hyresavtalets längd. Det är alltså angeläget inför 
en värdering/försäljning att verksamheterna funderar på hur länge en 
viss fastighet kommer att utnyttjas. 

Värderingsarbetet är omfattande och fodrar sannolikt extra resurser för 
att genomföras.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 122 
Beslut SBN 2019-08-19, § 96 
Tjänsteskrivelse 2019-07-19 
Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-12-13 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen 
 
Yrkande 

Hans-Joachim Isenheim (MP), Jan Hognert (M), Liza Kettil (S), Ove 
Göransson (V) och Olle Olsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige avslår motionen 
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Forts § 99 
 
Reservation 
Christoffer Wallin (SD) för hela gruppen. 
 

 
Expedieras 
Christoffer Wallin (SD) 
Slutarkiv. 
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§ 100 Dnr 2019-000091 

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om 
handelsområdet i Håby 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) föreslår i en motion att ”Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kontakta ägarna till Handelsområdet i Håby för att 
undersöka möjligheten till ett kommunalt köp av marken”. 

Området (fastigheten Håby-Lycke 1:53 m. fl.) (del resp. hela) har 
detaljplanelagt vid tre tillfällen. Planer har antagits oktober 2000, 
februari 2008 och februari 2014. 

Syftet med planerna har i samtliga fall varit handel. Nästan all mark 
inom planområde ägs av Stora Blå Fastighets AB. Två bostadsfastigheter 
är i privat ägo. 

Fastigheten Håby-Lycke 1:53 har legat ute för försäljning genom 
mäklare med ”prisförslaget” 30 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 123 
Beslut SBN 2019-08-19, § 97 
Tjänsteskrivelse, 2019-07-16 
Motion från Göran Nyberg (L), inkommen 2019-04-15 
 
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

 

Expedieras 
Göran Nyberg (L) 
Slutarkiv 
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§ 101 Dnr 2018-000415 

Svar på medborgarförslag att rusta upp tennisbanorna 
i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Mathias Grundberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att 
tennisbanorna i Munkedal rustas upp. 
Det finns tennisbanor på två platser i Munkedal. 
Banorna vid Åtorp är i privat ägo och för eventuell upprustning av dessa 
kan anläggningsbidrag sökas hos kultur- och fritidsnämnden samt 
stiftelser etc. Denna upprustning får ske av ägaren eller av förening. 
Banorna på Kungsmarksområdet är kommunens. Ingen avgift tas ut för 
nyttjandet av de kommunala tennisbanorna. 
För Kungsmarksområdet pågår en utredning om att bygga ny förskola 
och skola samt anlägga en Multihall/bollhall. Om det beslutas om en 
Multihall/bollhall kommer området där tennisbanorna ligger att beröras. 
Banorna kommer då att tas bort eller flyttas. Att vidta åtgärder innan 
beslut om inriktning fattats är inte lämpligt. När beslut fattats om 
Multihall/bollhall anpassas eventuella åtgärder efter detta beslut. 
Kommunstyrelsen har 2019-01-14 beslutat att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
På kort sikt behövs nya nät köpas in, linjer målas, gräs bekämpas/asfalt 
tätas, nätens sträckfunktion ses över samt en stötta gjutas om (kostn. 
ca 50 tkr). På längre sikt bör stolpar och nät runt banorna förnyas 
(kostn. 300 tkr) samt asfalten läggas (kostn 250 tkr) om.  

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2019-09-09, § 124 
Beslut SBN 2019-08-19, § 98 
Tjänsteskrivelse 2019-07-16 
Kartor 
 
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Yrkande 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 
med tillägg att kommunen ska beakta medborgarförslaget i samband 
med planering/projektering av multihall/bollhall. 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 101 
 
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
tilläggsyrkandet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget men kommunen 
ska beakta medborgarförslaget i samband med 
planering/projektering av multihall/bollhall.  

 

Expediering 
Förslagsställaren (inkl beslut från SBN 2019-08-19 § 98) 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör 
Slutarkiv 
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§ 102 Dnr 2019-000129 

Nämndemannavalet 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Innevarande mandatperiod går ut för samtliga nämndemän den 31 
december 2019. 

Antalet nämndemän inom Uddevalla tingsrätts domsaga fördelas utifrån 
kommunernas folkmängd. För Munkedal kommun innebär det att fem (5) 
nämndemän ska väljas. Uddevalla tingsrätt behöver senast den 1 
oktober besked om vilka som valts till nämndemän. Personnummer, 
efternamn och tilltalsnamn, mobiltelefonnummer och e-postadress ska 
lämnas in till tingsrätten. Uppgifter om vilket parti som nominerat 
nämndemännen ska inte lämnas in. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2019-09-03, § 8 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Camilla Espenkrona, Leif Karlsson, 
Mona Nilsson, Louise Skaarnes och Karin Blomstrand som nämndemän 
för Munkedals kommun för perioden 2020-2023. 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S) tillika valberedningens ordförande: Bifall till 
valberedningens förslag efter följande ändringar: 
Christoffer Wallin istället för Louise Skaarnes, Anna Höglind istället för 
Karin Blomstrand. 
 
Hans-Joachim Isenheim nominerar Nina Isenheim. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag efter ovan 
angivna ändringar och Hans-Joachims förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att välja Camilla Espenkrona, Leif 
Karlsson, Mona Nilsson, Christoffer Wallin och Anna Höglind som 
nämndemän för Munkedals kommun för perioden 2020-2023. 
 
Begärda personuppgifter skickas till Uddevalla Tingsrätt i 
samband med expediering. 

 
Expediering 
Uddevalla Tingsrätt 
Slutarkiv  
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§ 103 Dnr 2018-000573 

Inkallelseordning för ersättare 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 128 om inkallelseordning 
för ersättare. 

Liberalerna inkom 2019-08-28 med begäran om förändring av 
inkallelseordning gällande ersättare. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2019-09-03, § 7. 
Begäran från Liberalerna om ändrad inkallelseordning för ersättare.  
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra inkallelseordningen gällande 
ersättare för ledamot tillhörande Liberalerna till: L, M. 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
   

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra inkallelseordningen 
gällande ersättare för ledamot tillhörande Liberalerna till: L, M. 

 

Expedieras 
Liberalerna i Munkedal (gruppledare) 
Nämndsekreterare för revidering av inkallelseordning 
Akten 
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§ 104 Dnr 2018-000447 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Arne Thorstensson (M) inkom 2019-06-17 med en avsägelse 
gällande samtliga politiska uppdrag i Munkedals kommun. 

Fullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden, vice ord-förande i valnämnden, ersättare i 
styrelsen för Munkbo AB, ersättare i styrelsen för Munkedal Vatten AB 
samt ledamot i Munkedals hemvärns förtroendenämnd. 

Bo Ericson (SD) inkom 2019-08-23 med avsägelse gällande uppdraget 
som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

Fullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Jennie Olsson (S) inkom 2019-08-29 med avsägelse gällande uppdraget 
som ersättare i styrelsen för Munkbo AB. 

Fullmäktige har att förrätta val gällande ersättare i styrelsen för Munkbo 
AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2019-09-03, § 6 

 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja 
Ulla Gustafsson (M) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja 
Henrik Palm (M) som vice ordförande i valnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja 
Camilla Svensson (M) som ersättare i styrelsen för Munkbo AB. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja 
Jimmy Grenander (M) som ersättare i styrelsen för Munkedal Vatten AB. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja 
Ann-Sofie Alm (M) som ledamot i Munkedals hemvärns 
förtroendenämnd. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (SD) välja Anders 
Persson (SD) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Anders Persson (SD) välja Bo 
Ericson (SD) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Jennie Olsson (S) välja Per-Arne 
Brink (S) som ersättare i styrelsen för Munkbo AB 
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Yrkande 

Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson 
(M) välja Ulla Gustafsson (M) som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson 
(M) välja Henrik Palm (M) som vice ordförande i valnämnden. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson 
(M) välja Camilla Svensson (M) som ersättare i styrelsen för 
Munkbo AB. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson 
(M) välja Jimmy Grenander (M) som ersättare i styrelsen för 
Munkedal Vatten AB. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson 
(M) välja Ann-Sofie Alm (M) som ledamot i Munkedals hemvärns 
förtroendenämnd. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (SD) välja 
Anders Persson (SD) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Anders Persson (SD) välja 
Bo Ericson (SD) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Jennie Olsson (S) välja Per-
Arne Brink (S) som ersättare i styrelsen för Munkbo AB. 

 

Expedieras 
Respektive vald 
Nämndsekreterare för Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämndsekreterare för Valnämnden 
VD för Styrelsen för Munkbo AB 
VD för Munkedal Vatten AB 
Sammankallande för Munkedals hemvärns förtroendenämnd 
Löneenheten 
 

 


