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Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kommunfullmäktige 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen 
den 27 februari 2023, kl. 17:00-19:20 

Ajournering Kl. 17:48-18:10 

Beslutande Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD), Ordförande 
Fredrik Olsson (KD), 1:e vice ordförande 
Sten-Ove Niklasson (S), 2:e vice ordförande 
Matheus Enholm (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Marcus Virdhage Wennergren (SD) ersätter Linn 
Hermansson (SD) 
Fredrik Roos Fylksjö (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Bo Ericson (SD) 
Terje Skaarnes (SD) 
Mikael Hultengren (SD) ersätter Runa Pasanen (SD) 
Anders Persson (SD) 
Helen Greus (SD) 
Ann-Sofie Alm (M) 
Linda Wighed (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Henrik Palm (M) 
Lars Östman (M) ersätter Johnny Ernflykt (M) 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) (ej § 10 pga. jäv) 
Yvonne Martinsson (S) ersätter Liza Kettil (S) § 10 
Erik Färg (S) 
Regina Johansson (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Rolf Bjelm (S) ersätter 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) §§ 1-23 
Malin Svedjenäs (V) 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Thomas Högberg (L)  
Yvonne Martinsson (S) (ej § 10) 
Inger Orsbeck (S)  
Åsa Karlsson (S)  
Emma Utter Eckerdal (S)  
Karl-Anders Andersson (C)  

Övriga 
närvarande 

Ylva Morén, kommundirektör 
Fredrick Göthberg, Kommunsekreterare 
 

Justerare Caritha Jacobsson (S), Lars Östman (M) 

Justering sker Digital justering, 2023-03-02 

Omjustering med rättelse § 31, 2023-03-03  

 
Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 1-31 
 Fredrick Göthberg  

Ordförande Digital justering  

 
Heikki Klaavuniemi-
Odelsheim (M)  

Justerare Digital justering  
 Caritha Jacobsson (S)  
   

 Digital justering  
 Lars Östman (M)  
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Register 
Nr Ärende  § 

1.  Val av justerare  
Dnr 2023-000079 

 1 

2.  Inkomna avsägelser KF 2023-02-27  
Dnr 2022-000234 

 2 

3.  Medborgarförslag från Annica Sällberg 
om handikappbryggan på Gårviks 
badplats  
Dnr 2023-000052 

 3 

4.  Medborgarförslag från Gerd Lindström m 
fl om att inrätta en fixartjänst för hjälp i 
hemmet   
Dnr 2023-000067 

 4 

5.  Medborgarförslag från Sandra Olsson om 
skatepark i Munkedal  
Dnr 2023-000094 

 5 

6.  Motion från Centerpartiet om att införa 
ett gemensamt fastighetsbolag i 
Munkedal  
Dnr 2023-000069 

 6 

7.  Vision 2040 och Inriktningsmål 2024-
2027.  
Dnr 2023-000029 

 7 

8.  Svar på initiativärende från Louise 
Skaarnes (SD), om att gå ur projektet 
Skagerrakbanan  
Dnr 2022-000217 

 8 

9.  Lagen om Valfrihet (LoV) - upphävande 
av valfrihetssystemet  
Dnr 2022-000116 

 9 

10.  Ansökan om föräldraledighet från 
uppdraget som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen  
Dnr 2023-000034 

 10 
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11.  Ändringsförslag av budget 2023  
Dnr 2021-000195 

 11 

12.  Markpris - Gläborg 1:9  
Dnr 2022-000269 

 12 

13.  God ekonomisk hushållning 2023 för 
Munkedal Vatten AB  
Dnr 2022-000275 

 13 

14.  Kommunalt partistöd 2023 - 
Moderaterna i Munkedal  
Dnr 2023-000043 

 14 

15.  Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
2023-2026  
Dnr 2022-000255 

 15 

16.  Tillägg i nämndernas reglementen om 
arbetsmiljöansvar   
Dnr 2023-000059 

 16 

17.  Yttrande - Översiktsplan för Lysekils 
kommun 2022  
Dnr 2021-000242 

 17 

18.  Förslag till fastighetsförsäljning - Del av 
Krokstads-Hede 1:2, Hedekas förskola  
Dnr 2022-000285 

 18 

19.  Förslag till fastighetsförsäljning - Dingle 
1:84, Dingle g:a brandstation  
Dnr 2022-000286 

 19 

20.  Samordning och styrning SML 
samverkan  
Dnr 2023-000047 

 20 

21.  Samverkansavtal gällande gemensam 
IT-funktion inom SML  
Dnr 2023-000048 

 21 

22.  Svar på två medborgarförslag från Lisa 
Sigfridsson om sammanhängande 
cykelvägnät  
Dnr 2022-000231 

 

 22 
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23.  Svar på motion från Socialdemokraterna 
och Centerpartiet om 
organisationsförändring  
Dnr 2021-000097 

 23 

24.  Svar på motion från Göran Nyberg (-) - 
Visstidsanställningar  
Dnr 2022-000154 

 24 

25.  Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna och Malin 
Svedjenäs, Vänsterpartiet om införande 
av flexibel barnomsorg  
Dnr 2022-000180 

 25 

26.  Svar på motion från Mathias Johansson, 
Sverigedemokraterna om kvälls- och 
helgöppen förskola  
Dnr 2022-000188 

 26 

27.  Svar på motion från Fredrik Olsson, 
Kristdemokraterna om skapande av 
övergripande kris- och beredskapsplaner 
för skolan  
Dnr 2022-000184 

 27 

28.  Svar på motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om Bruksskolans 
framtid  
Dnr 2022-000215 

 28 

29.  Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna om införande av 
Huskurage  
Dnr 2022-000169 

 29 

30.  Upphävande av beslut - Inaktuella val  
Dnr 2022-000234 

 30 

31.  Val till kommunala förtroendeuppdrag 
- Västvatten AB, styrelse 
- Vadholmen Foss 2-81 m.fl. styrelse 
- Ordförande bland kommunrevisorerna 
- Fyllnadsval Välfärdsnämnden 
Dnr 2022-000234 

 31 
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§ 1 Dnr 2023-000079  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse två justerare för sammanträdet 

Yrkande 
Caritha Jacobsson (S) och Lars Östman (M) föreslås som justerare. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att välja Caritha Jacobsson (S) och Lars 
Östman (M) som justerare och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslagen.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Caritha Jacobsson (S) och Lars Östman 
(M) som justerare. 
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§ 2 Dnr 78849  

Inkomna avsägelser KF 2023-02-27 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Kiel (M) inkom 2023-02-12 med avsägelse gällande sitt uppdrag som 
ersättare i Välfärdsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige har att befria Malin Kiel (M) från sitt uppdrag som 
ersättare i Välfärdsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Malin Kiel (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Expedieras 
Förtroendevald för kännedom. 
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§ 3 Dnr 2023-000052  

Medborgarförslag från Annica Sällberg om 
handikappbryggan på Gårviks badplats 

Sammanfattning av ärendet 
Annica Sällberg har inkommit med ett medborgarförslag om att införskaffa en 
anpassad badbrygga som är tillgänglig för alla vid Gårviks badplats. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Annica Sällberg om handikappbryggan på Gårviks 
badplats. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sända medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredningen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
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§ 4 Dnr 2023-000067  

Medborgarförslag från Gerd Lindström m fl om att 
inrätta en fixartjänst för hjälp i hemmet  

Sammanfattning av ärendet 
Gerd Lindström med flera har inkommit med ett medborgarförslag om att 
inrätta fixartjänst i hemmet för pensionärer och funktionshindrade. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Gerd Lindström m fl om att inrätta en fixartjänst för 
hjälp i hemmet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sända medborgarförslaget till 
Välfärdsnämnden för beredningen och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
att sända medborgarförslaget till Välfärdsnämnden för beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
Välfärdsnämnden för beredning. 

Expedieras 
Välfärdsnämnden, för beredning.  
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§ 5 Dnr 2023-000094  

Medborgarförslag från Sandra Olsson om 
skatepark i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 
Sandra Olsson har inkommit med ett medborgarförslag om att införskaffa en 
skatebordramp med tillhörande pumptrack för cykel i Munkedal. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Sandra Olsson om skatepark i Munkedal 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sända medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden för beredningen och finner att Kommunfullmäktige beslutar att 
sända medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till Kultur- och 
fritidsnämnden för beredning.  

Expedieras 
Kultur- och fritidsnämnden, för beredning. 
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§ 6 Dnr 2023-000069  

Motion från Centerpartiet om att införa ett 
gemensamt fastighetsbolag i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Nilsson (C) har inkommit med en motion där han föreslår att 
möjligheten att skapa ett gemensamt fastighetsbolag för bostäder och 
verksamhetsfastigheter ska utredas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Centerpartiet om att införa ett gemensamt fastighetsbolag i 
Munkedal 

Yrkande 
Christer Nilsson (C): 
Sända motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sända motionen till Kommunstyrelsen för 
beredningen och finner att Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen 
till Kommunstyrelsen  för beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Expedieras 
Kommunstyrelsen, för beredning.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
27 februari 2023 
 
 

 Sida 12 av 62 

 

§ 7 Dnr 2023-000029  

Vision 2040 och Inriktningsmål 2024-2027. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tillsammans med Kommunfullmäktige, på 
kommunfullmäktiges dialogdag den 24 okt 2022, och Kommunstyrelsen, på 
kommunstyrelsens dialogdag den 22 nov 2022, tagit fram förslag till Vision 
2040 samt fyra inriktningsmål för Munkedals kommun 2024 – 2027. 
 
Utgångsläget i arbetet har varit Vision 2025 och Inriktningsmålen som 
beslutats för 2020–2023. Arbetet har tagit stöd av och i dialog med 
förvaltningarna för omvärldsanalys med bedömning av olika förändringar i 
omvärlden som påverkar verksamheternas förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-01-16 § 13 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09 
Styr- och ledningssystem Munkedals kommun, Dnr KS 2018-462 
Minnesanteckningar KF dialog 2022-10-24 
KF dialogdag 24 oktober – Sammanställning 
KS dialogdag 22 november - Sammanställning 
Förvaltningens första förslag vision 2040 och inriktningsmål 2024-2027 
Förslag från SD 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande vision för perioden 2024 - 
2040: 
Munkedal - mer av livet. 
 
Vi är en aktiv kommun med engagerade invånare. Vi skapar goda 
förutsättningar för våra invånare, vårt näringsliv och vårt föreningsliv. 
 
Tillsammans formar vi en hållbar framtid. 
Här kan vi 
• känna oss välkomna och delaktiga 
• skapa förutsättningar för kreativitet, aktiviteter och upplevelser 
• känna trygghet och trivas med livet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande fyra inriktningsmål för perioden 
2024-2027:  
1. Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga  
2. Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa  
3. Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov  
4. Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan 
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Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C), Louise Skaarnes (SD), Martin Svenberg-Rödin (M), 
Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till Kommunstrelsens förslag 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande vision för perioden 2024 – 
2040: 
Munkedal – mer av livet. 
 
Vi är en aktiv kommun med engagerade invånare. Vi skapar goda 
förutsättningar för våra invånare, vårt näringsliv och vårt föreningsliv. 
 
Tillsammans formar vi en hållbar framtid. 
  
Här kan vi 
• känna oss välkomna och delaktiga 
• skapa förutsättningar för kreativitet, aktiviteter och upplevelser 
• känna trygghet och trivas med livet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande fyra inriktningsmål för perioden 
2024–2027:  
1. Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga  
2. Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa  
3. Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov  
4. Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan 

Expedieras 
Kommundirektören  
Kommunrevisionen  
Förvaltningschefer  
Ekonomichef  
Controller  
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§ 8 Dnr 2022-000217  

Svar på initiativärende från Louise Skaarnes (SD), 
om att gå ur projektet Skagerrakbanan 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Skaarnes har inkommit med ett initiativärende där 
Sverigedemokraterna i Munkedal vill att kommunstyrelsen ger 
kommunfullmäktige i uppdrag att gå ur projektet Skagerrakbanan. 
 
Det går i stort att hålla med om de farhågor som beskrivs i ärendet kring 
sannolikheten för projektets genomförande och de ingrepp i naturen 
Skagerrakbanan innebär. 
 
Det som alla är överens om är att det behövs en förbättring av infrastrukturen 
för tågtransporter i Bohuslän. För att det ska bli verklighet är det en fördel om 
kommunerna kan uppträda som en enad part i dessa frågor gentemot 
regering, riksdag och de statliga myndigheterna som ansvarar för dessa 
frågor. Ett fortsatt samarbete är möjligt utan projektet Skagerrakbanan. 
Inriktningen i samarbetet ska då vara att påverka de statliga myndigheterna 
om nödvändigheten av att öka satsningarna för att förbättra 
järnvägsinfrastrukturen i Bohuslän. Förbättrade transportmöjligheter på 
järnväg är en förutsättning för att näringsliv och kommuner ska kunna 
utvecklas på ett positivt sätt i hela Bohuslän. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 26 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Handling Initiativärende 2022-09-07 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun ska lämna projektet 
Skagerrakbanan. 
 
Kommunfullmäktige ställer sig dock positiv till ett fortsatt samarbete med 
kommunerna i Bohuslän. Detta för att påverka de statliga myndigheterna om 
nödvändigheten av att öka satsningarna på järnvägsinfrastrukturen i 
Bohuslän. 
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Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD), Liza Kettil (S), Christer Nilsson (C), Louise Skaarnes 
(SD), Martin Svenberg Rödin (M): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Karin Blomstrand (L): 
Avslag på kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Karin 
Blomstrand (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun ska lämna projektet 
Skagerrakbanan. 
 
Kommunfullmäktige ställer sig dock positiv till ett fortsatt samarbete med 
kommunerna i Bohuslän. Detta för att påverka de statliga myndigheterna om 
nödvändigheten av att öka satsningarna på järnvägsinfrastrukturen i 
Bohuslän. 

Expedieras 
Styrgruppen för Transportkorridor Skagerrak (Projekt Skagerrakbanan) 
Kommundirektör, för kännedom  
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom  
Ekonomichef, för kännedom.   
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§ 9 Dnr 2022-000116  

Lagen om Valfrihet (LoV) - upphävande av 
valfrihetssystemet 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämndens förvaltning fick i uppdrag att utreda om Lagen om Valfrihet 
(LOV) ska tillämpas i dess nuvarande form och hur detta i så fall påverkar 
förvaltningen. Under tiden som utredningen pågår så pausas upphandling 
enligt LOV.  
 
Det är frivilligt för en kommun att tillämpa ett valfrihetssystem. Hur LOV 
tillämpas bestäms i det av kommunen framtagna förfrågningsunderlag som 
ligger till grund för upphandlingen, detta underlag har inte uppdaterats sedan 
det antogs av kommunstyrelsen år 2013. Enligt förfrågningsunderlaget så är 
Munkedals kommun indelad i tre geografiska områden, vilket kan göra det 
mer ekonomiskt gynnsamt för privata utförare att endast välja att vara 
verksamma i centrala Munkedal. Kommunen ansvarar då fortsatt för 
hemtjänsten i landsbygd, vilken är mer kostsam att bedriva på grund av 
längre resvägar.  
 
Även om Munkedal inte har någon aktiv privat aktör så kräver tillämpningen 
av LOV att förvaltningen uppdaterar förfrågningsunderlaget då minsta 
verksamhetsförändring genomförs. Detta medför kostnader för administration 
även om ingen privat aktör är verksam.  
 
Om privata aktörer skulle vara aktiva i Munkedal så skulle det innebära att 
kostnaden för den kommunala hemtjänsten skulle öka. En tjänsteperson 
skulle behöva arbeta motsvarande halvtid med att uppdatera 
förfrågningsunderlaget, samverka, följa upp och koordinera arbetet mellan 
privat och kommunal utförare, samt koordinera samverkan mellan den privata 
aktören och Hemsjukvård, Rehabenheten, nattpatrullen och larm. 
Tjänstepersonen behöver även se till att de privata utförarna får ta del av 
samma information, utbildning och support som kommunen erbjuder de 
kommunala utförarna. Det gäller även för de digitala lösningarna som 
kommunen antar, bland annat behöver de privata utförarna kopplas på de 
kommunala verksamhetssystemen.  
 
Välfärdsförvaltningens möjlighet att utforma sin organisation påverkas av 
LOV, då beställare och utförare av förtroende skäl inte bör inrymmas under 
samma avdelning. Förvaltningens möjlighet att verka flexibelt och effektivt 
påverkas genom att olika utförare ansvarar för olika bitar av hemtjänsten och 
samordning mellan parterna i utförandet behöver ske.  
 
Generellt så minskar antalet LOV företag i landet1 i takt med att högre krav 
ställs på utförarna samt att det kommunala uppföljningsansvaret blir 
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effektivare. LOV förekommer i högre utsträckning i större kommuner, medan 
landsbygdskommuner går ifrån LOV eftersom de sällan får några privata 
aktörer som vill verka på marknaden. Välfärdskommissionen kom i sin 
slutredovisning fram till att det finns indikationer på att valfrihetssystemen i 
sig och deras utformning kan leda till oönskade kostnader för välfärden2. 
Det finns inga hinder att återinföra LOV vid ett senare tillfälle om 
välfärdsförvaltningens förutsättningar medger detta. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 35 
Beslut VFN 2023-01-10 § 6 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Utredning Lagen om valfrihet 2022-11-01 
Bilaga 1. Upphandling- lag om valfrihetssystem. Förfrågningsunderlag 
gällande hemtjänst. 
Bilaga 2. Uppföljning av beslut om tillämpning av lagen om valfrihet i 
Munkedals kommun. Utredning 
Bilaga 3. Uppföljning av beslut om tillämpning av lagen om valfrihet i 
Munkedals kommun. Protokoll 
Bilaga 4. Förslag till införande av valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet i 
Munkedals kommun. Protokoll 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte längre tillämpa Lagen om Valfrihet i 
Munkedals kommun. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD), Malin Svedjenäs (V), Regina Johansson (S): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte längre tillämpa Lagen om Valfrihet i 
Munkedals kommun. 

Expedieras 
Förvaltningschef Avdelningschef Vård och omsorg  
Verksamhetsutvecklare (handläggare av ärendet)  
Förvaltningsekonom  
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§ 10 Dnr 2023-000034  

Ansökan om föräldraledighet från uppdraget som 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) har inkommit med ansökan om föräldraledighet från sitt 
uppdrag som andra vice ordförande i kommunstyrelsen till lika oppositionsråd 
för perioden 2023-04-01 – 2023-09-30. 
 
Enligt 44 § i Kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige besluta om 
att en sådan förtroendevald som fullgör ett uppdrag på betydande del av 
heltid (ca 40 %), kan få föräldraledighet med motsvarande villkor som gäller 
för anställda i kommunen. Ledighet kan inte beviljas för längre tid än ett år. 
Vid beviljad ledighet som överstiger en månad utser fullmäktige en ersättare. 
Bestämmelserna i Kommunfullmäktige arbetsordning grundar sig på KL 4 kap 
§ 18 som tillåter fullmäktige besluta att förtroendevalda (enligt 2 §) ska få 
ekonomiska och andra förmåner och andra förmåner som svarar mot de löne- 
och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen 
eller regionen. 
 
Det föreligger inga hinder för att bevilja ledigheten, Fullmäktige ska även utse 
en ersättare som kan fullgöra uppdraget som oppositionsråd för samma 
period. Endast en ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen kan väljas som andre 
vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 21 
Tjänsteskrivelse 2023-01-27 
Ansökan om föräldraledighet från uppdraget som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Liza Kettil (S) föräldraledighet för 
uppdraget som andra vice ordförande i kommunstyrelsen till lika 
oppositionsråd för perioden 2023-04-01 - 2023-09-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse en ersättare för uppdraget och för 
samma period. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD), Per-Arne Brink (S): 
Erik Färg (S) som ersättare för Liza Kettils (S) under föräldraledigheten. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på att välja Erik Färg (S) som ersättare för 
uppdaget som andra vice ordförande i kommunstyrelsen till lika 
oppositionsråd för perioden 2023-04-01 - 2023-09-30 och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Liza Kettil (S) föräldraledighet för 
uppdraget som andra vice ordförande i kommunstyrelsen till lika 
oppositionsråd för perioden 2023-04-01 – 2023-09-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Erik Färg (S) som ersättare för 
uppdaget som andra vice ordförande i kommunstyrelsen till lika 
oppositionsråd för perioden 2023-04-01 - 2023-09-30. 

Jäv 
Liza Kettil (S) anmäler jäv och ersätts av Yvonne Martinsson (S) under 
ärendet. 

Expedieras 
Berörda förtroendevalda, för kännedom. 
Löneenheten, för kännedom.  
Kommunsekreterare, för hantering.   
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§ 11 Dnr 2021-000195  

Ändringsförslag av budget 2023 

Sammanfattning av ärendet 
I december beslutade regeringen om extra anslag om 4 miljarder kr till 
kommunerna i skatteunderlaget. Det innebär att Munkedals kommun nu får 
ca. 4 mnkr utöver det som beslutades i mål- och resursplan 2023, plan 2024–
2025.  
 
I mål- och resursplan 2023, plan 2024–2025 antogs en indexuppräkning om 
4,1 %, enligt SKR´s cirkulär 22:37 som publicerades 2022-10-20, för 
kostnader avseende transporter, bidrag, köp av huvudverksamhet och 
konsulter. En kompensation som motsvarar ca 7 mnkr till verksamheterna för 
ökade kostnader 2023.  
 
Förvaltningens förslag är att höja indexuppräkningen med 0,4% från 4,1 till 
4,5 % enligt SKR´s senaste cirkulär 22:54 som publicerades 2022-12-15. 
Höjningen innebär ytterligare kompensation till verksamheterna om ca 0,7 
mnkr. Därtill föreslås att även livsmedel ska ingå i denna uppräkning, 
motsvarande 0,39 mnkr. Totalt ca 1,1 mnkr utöver tidigare beslut för 2023. 
Vid bokslut 2022 visar kostnader för el en negativ avvikelse om närmare 6,3 
mnkr som påverkat verksamheternas resultat. Kompensation för höga 
elkostnader perioden oktober 2021 till september 2022 kommer erhållas från 
staten under 2023 om ca 2,3 mnkr. Även bidrag avseende november-
december 2022 är på gång. 
 
Vad kostnaderna för kommunens elförbrukning kommer uppgå till 2023 är 
svårt att prognostisera. Förvaltningen har därför som förslag att 2,9 mnkr 
avsätts som en stötdämpare för eventuellt fortsatt höga elkostnader under 
2023. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 25 
Tjänsteskrivelse 2023-02-01 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om att höja verksamheternas indexuppräkning 
med 0,4% från 4,1 % till 4,5 % 2023, motsvarande 1,1 mnkr. 
Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 2,9 mnkr för verksamheternas 
ökade elkostnader. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
27 februari 2023 
 
 

 Sida 21 av 62 

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om att höja verksamheternas indexuppräkning 
med 0,4% från 4,1 % till 4,5 % 2023, motsvarande 1,1 mnkr. 
Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 2,9 mnkr för verksamheternas 
ökade elkostnader. 

Expedieras 
Kommunrevisionen  
Kommundirektör  
Ekonomiavdelningen  
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§ 12 Dnr 2022-000269  

Markpris - Gläborg 1:9 

Sammanfattning av ärendet 
För att möjliggöra markförsäljningar till blivande etableringar behöver 
markpriset inom kommunens verksamhetsmark vid Gläborg beslutas. Det 
föreslagna markpriset grundar sig på förvärv av mark och 2 
bostadsfastigheter inklusive rivning och planläggningskostnader. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-12-19 § 218 
Beslut SBN 2022-11-21 § 125 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Kartbilaga 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att markpriset på ca 24 ha av Gläborg 1:9, 
enligt kartbilaga är 50kr/m2. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att markpriset på ca 24 ha av Gläborg 1:9, 
enligt kartbilaga är 50kr/m2. 

Expedieras 
Samhällsbyggnadschef  
Avdelningschef Plan Bygg MEX  
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  
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§ 13 Dnr 2022-000275  

God ekonomisk hushållning 2023 för Munkedal 
Vatten AB 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallag (2017:725) 11 kap. 1§ ska kommunala bolag ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet.  
 
Styrelsen för Munkedals vatten AB beslutade 2022-12-01 §9 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om en definition för god ekonomisk hushållning. 
Definitionen för att Munkedal Vatten AB ska ha en god ekonomisk hushållning 
är att bolaget ska uppnå minst 50 % av de nedan angivna verksamhetsmålen 
samt uppnå de båda finansiella målen. 
 
* Verksamhetsmål 1 - minska mängden externt köpt energi 
* Verksamhetsmål 2 - minska mängden externt köpt energi 
* Finansiellt mål 1 – Kostnadstäckning 
* Finansiellt mål 2 - Betalningsförmåga 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-01-16 § 9 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Protokoll styrelsemöte 2022-12-01 
Handling God ekonomisk hushållning 2023 Munkedals Vatten AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna definitionen av god ekonomisk 
hushållning 2023 för Munkedal Vatten AB. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna definitionen av god ekonomisk 
hushållning 2023 för Munkedal Vatten AB. 
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Expedieras 
Västvatten AB  
Munkedals vatten AB  
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen   
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§ 14 Dnr 2023-000043  

Kommunalt partistöd 2023 - Moderaterna i 
Munkedal 

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 grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent 
av prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, 
senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr. 
 
Moderaterna inkom 2023-01-18 med redovisning för kommunalt partistöd för 
2022. Redovisningen anger hur partistödet används och är undertecknad av 
en särskilt utsedd granskare. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 18 
Tjänsteskrivelse 2023-01-25 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2022 jämte granskningsrapport - 
Moderaterna i Munkedal 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals redovisning 
för kommunalt partistöd 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal för 2023 enligt följande: 
Grundstöd 13 125 kr. 
Mandatstöd 5 x 13 125 kr (65 625 kr). 
Totalt: 78 750 kr. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals redovisning 
för kommunalt partistöd 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal för 2023 enligt följande: 
Grundstöd 13 125 kr. 
Mandatstöd 5 x 13 125 kr (65 625 kr). 
Totalt: 78 750 kr. 

Expedieras 
Moderaterna i Munkedal för kännedom  
Kommunsekreterare för vidare hantering   
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§ 15 Dnr 2022-000255  

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-
2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att nämnderna skulle gå in i en ny mandatperiod 2023 gjordes en 
övergripande översyn av deras reglementen. Kommunfullmäktige beslutade 
2022-11-28 att återremittera förslaget på Samhällsbyggnadsnämnden nya 
reglemente för att samhällsbyggnadsförvaltningen ska inkomma med 
synpunkter.  
 
En genomgång av Samhällsbyggnadsnämnden reglemente har gjorts 
tillsammans med deras förvaltning. De nya förändringsförslagen som har 
framkommit framgår av förslaget.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 22 
Tjänsteskrivelse 2023-01-02 
Förslag till Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-02 
Beslut KF 2022-11-28 § 170 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden daterat 2023-01-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-03-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande ändringar i reglementet 
under 1 §: 
• Ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser samt 

kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 

• Efter hörande av berörd nämnd och Kultur- och fritidsnämnden, 
namnsätta offentliga byggnader och dylikt. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden daterat 2023-01-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-03-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande ändringar i reglementet 
under 1 §: 
• Ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser samt 

kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 

• Efter hörande av berörd nämnd och Kultur- och fritidsnämnden, 
namnsätta offentliga byggnader och dylikt. 

Expedieras 
Kommunsekreterare, för verkställande.  
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare, för kännedom.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom.   
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§ 16 Dnr 2023-000059  

Tillägg i nämndernas reglementen om 
arbetsmiljöansvar  

Sammanfattning av ärendet 
För att arbetsgivaren ska kunna ta sitt ansvar krävs att det finns ansvariga 
personer på alla nivåer som har en överblick inom sitt 
verksamhetsområde.  Arbetsgivaren har skyldigheter i att fördela 
arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att arbetsmiljökraven kan uppfyllas (AFS 
2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete § 6). Med fördelning menas att 
arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser på 
andra i verksamheten. Enligt arbetsmiljölagen kan en arbetsgivare inte göra 
sig av med sitt arbetsmiljöansvar och därför är det bara arbetsuppgifter som 
kan fördelas, inte själva ansvaret.  
 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och har till 
uppgift att fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy. Fullmäktige ska sedan 
fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in uppgifterna i 
reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer. Ingen 
arbetsmiljöfråga ska hamna mellan nämnderna. Nämnderna har uppdrag från 
fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna för arbetsmiljön. Nämnderna verkställer fullmäktiges beslut och 
ser till att arbetsmiljömålen följs. 
 
Nämnderna ser till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom 
att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. Nämnderna 
ser till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst en gång per år 
och fungerar på förvaltningsnivå. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 23 
Tjänsteskrivelse 2022-01-30 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande text i Kommunstyrelsen 
reglemente under 1 och 7§§:  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för arbetsmiljön inom sin verksamhet och till 
denna gällande föreskrifter. Kommunstyrelsen ska vidare med 
uppmärksamhet följa det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen, så att 
detta bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Personalpolitik 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs i 
enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. 
Kommunstyrelsen genom kommundirektör ansvarar också för att skriftligt 
fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningscheferna enligt rutin för fördelning av arbetsmiljöansvar. 
Förvaltningscheferna fördelar vidare arbetsmiljöuppgifter inom organisationen 

 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande text i 
Samhällsbyggnadsnämnden, Välfärdsnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämndens reglementen under 1 §: 
 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen och till denna gällande föreskrifter. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande text i Kommunstyrelsen 
reglemente under 1 och 7§§:  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för arbetsmiljön inom sin verksamhet och till 
denna gällande föreskrifter. Kommunstyrelsen ska vidare med 
uppmärksamhet följa det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen, så att 
detta bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Personalpolitik 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs i 
enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. 
Kommunstyrelsen genom kommundirektör ansvarar också för att skriftligt 
fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningscheferna enligt rutin för fördelning av arbetsmiljöansvar. 
Förvaltningscheferna fördelar vidare arbetsmiljöuppgifter inom organisationen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande text i 
Samhällsbyggnadsnämnden, Välfärdsnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämndens reglementen under 1 §: 
 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen och till denna gällande föreskrifter. 

Expedieras 
Kommunsekreterare, för verkställande.  
Hr-chef, för kännedom  
Kommundirektör och förvaltningschefer, för kännedom  
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§ 17 Dnr 2021-000242  

Yttrande - Översiktsplan för Lysekils kommun 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
Granskningshandlingen för Lysekils kommuns kommande översiktsplan är 
indelad i nio olika delar enligt nedan: 
Del 1: Välkommen, en sammanfattning av planförslaget 
Del 2: Utgångspunkter 
Del 3: Utvecklingsstrategi 
Del 4: Kommunövergripande mark och vattenanvändning 
Del 5: Mark och vattenanvändning för sju utvecklingsområden 
Del 6: Planeringsförutsättningar 
Del 7: Konsekvenser 
Del 8: Kartbibliotek 
Del 9: Vad tycker du? – möjlighet för allmänhet mfl att lämna synpunkter. 
 
Lysekils kommuns översiktsplan beskriver en utvecklingsstrategi och en plan 
för mark- och vattenanvändningen för kommunens långsiktiga utveckling av 
den fysiska miljön 20-30 år framåt i tiden.  
Utvecklingsstrategin beskrivs genom: 
 
Fyra riktlinjer: 
• Det vackra landskapet - att äta kakan och ha den kvar, 
• En kommun för alla - under hela året, 
• Bygga kvalitativt och bohuslänskt i ny tappning, 
• Gör närheten hållbar och tillgänglig. 

 
Tre huvudsakliga tematiska strategier: 
• Strategi för grön- och blåstruktur. 
• Strategi för bebyggelse.  
• Strategi för utveckling av mobilitet och teknisk försörjning. 

 
Tre geografiska huvudstrukturer: 
• Staden och samhällena. 
• Kusten och landsbygden 
• Havet och skärgården 

Översiktsplanen grundar sig i ”Vision Lysekil 2030” och tar bred hänsyn till 
hållbarhetsarbetet där såväl Agenda 2030, nationella, regionala och 
kommunala klimatmål som ur barnkonventionens perspektiv. 
Munkedals kommunstyrelse lämnade 2022-02-14 yttrande över 
samrådshandlingen, och i upprättad samrådsredogörelse framgår att 
”Munkedals kommuns synpunkter beaktas i det fortsatta ÖP-arbetet”. 
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Yttrande över granskningshandlingen 
Övergripande upplevs Lysekils kommuns översiktsplan ha ett bra upplägg, att 
den är lättöverskådlig och enkel att orientera sig i. Detta sammanfattningsvis 
ger läsaren en god överblick över Lysekils kommuns tänkta planering. 
Munkedals kommun vill framföra att Lysekils kommuns översiktsplan och dess 
Utvecklingsstrategier, vilka Munkedals kommun uppfattas beröras av, ligger i 
linje med intentioner i vår egen ÖP 2040. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 27 
Tjänsteskrivelse 2023-01-27 inkl. bilaga 1 (Granskningskommentarer) 
Yttrande granskningshandling – Översiktsplan Lysekils kommun 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-14, § 26, Yttrande över samråd 
Samrådshandling – Förslag till översiktsplan Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna yttrande över granskningshandling för 
Lysekils kommuns Översiktsplan. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna yttrande över granskningshandling för 
Lysekils kommuns Översiktsplan. 

Expedieras 
Lysekils kommun  
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§ 18 Dnr 2022-000285  

Förslag till fastighetsförsäljning - Del av 
Krokstads-Hede 1:2, Hedekas förskola 

Sammanfattning av ärendet 
I fastigheten bedrivs idag förskola. När om- och tillbyggnaden av Hedekas 
skola står klar flyttar förskoleverksamheten till nya lokaler på Hedekas skola.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har meddelat att man inte längre har 
något intresse att ha kvar lokalerna. Övriga förvaltningar är tillfrågade om 
intresse och ärendet har varit uppe i Lokalförsörjningsgruppen där det 
beslutades att föreslå att gå vidare med försäljning. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-01-16 § 11 
Beslut SBN 2022-12-16 § 140 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-28  
Kartbild 2022-11-28 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att 
genomföra försäljning - Del av Krokstads-Hede 1:2, Hedekas förskola. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden i detta specifika 
fall medges att överstiga reglementets beloppsbegränsning vid försäljning av 
fastigheten. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyresens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att 
genomföra försäljning – Del av Krokstads-Hede 1:2, Hedekas förskola. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden i detta specifika 
fall medges att överstiga reglementets beloppsbegränsning vid försäljning av 
fastigheten. 
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Expedieras 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 19 Dnr 2022-000286  

Förslag till fastighetsförsäljning - Dingle 1:84, 
Dingle g:a brandstation 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2011 hyrt del av byggnaden till 
förskolelokal. Om- och tillbyggnad av Dingle förskola pågår och under 
byggtiden är samtliga förskoleavdelningen inklusive förskoleavdelningen 
Brandbilen som varit i Dingle gamla brandstation i inhyrd modulförskola. 
Övrig yta i byggnaden hyrs genom internhyreskontrakt av Kultur- och 
fritidsförvaltningen som i sin tur har hyresavtal med Svarteborgs gym. 
Samtliga förvaltningar är tillfrågade om intresse, och ärendet har varit uppe i 
Lokalförsörjningsgruppen där det beslutades att föreslå att gå vidare med 
försäljning. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-01-16 § 12 
Beslut SBN 2022-12-16 § 141 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-29  
Kartbild 2022-11-29 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
genomföra försäljning av Dingle 1:84, Dingle g:a brandstation, först efter att 
existerande verksamhet hörts. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden i detta specifika 
fall medges att överstiga reglementets beloppsbegränsning vid försäljning av 
fastigheten. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
genomföra försäljning av Dingle 1:84, Dingle g:a brandstation, först efter att 
existerande verksamhet hörts. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden i detta specifika 
fall medges att överstiga reglementets beloppsbegränsning vid försäljning av 
fastigheten. 

Expedieras 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Berörd hyresgäst, för kännedom  
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§ 20 Dnr 2023-000047  

Samordning och styrning SML samverkan 

Sammanfattning av ärendet 
SML samverkansgrupp har fört en dialog om förtydliganden i det gemensamt 
antagna dokumentet för styrning av samverkan. Föreligger nu förslag till 
reviderat dokument. Förslaget har tagits fram av Lysekils kommun. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 28 
Tjänsteskrivelse 2023-01-25 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat dokument för 
samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan inom 
SML. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat dokument för 
samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan inom 
SML. 

Expedieras 
Lysekils kommun  
Sotenäs kommun  
Kommundirektör  
Administrativ chef 
Berörd hyresgäst 
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§ 21 Dnr 2023-000048  

Samverkansavtal gällande gemensam IT-funktion 
inom SML 

Sammanfattning av ärendet 
SML styrgrupp har haft en dialog om utveckling av den samverkade IT-
verksamheten. Lysekils kommun har i egenskap av värdkommun för IT-
funktionen tagit fram ett reviderat samverkansavtal. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 29 
Tjänsteskrivelse 2023-01-25 
Reviderat samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 
Gjorda ändringar i samverkansavtal om gemensam IT-funktion 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat förslag till 
samverkansavtal gällande gemensam IT-funktion. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat förslag till 
samverkansavtal gällande gemensam IT-funktion. 

Expedieras 
Lysekils kommun  
Sotenäs kommun  
Kommundirektör  
Administrativ chef  
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§ 22 Dnr 2022-000231  

Svar på två medborgarförslag från Lisa 
Sigfridsson om sammanhängande cykelvägnät 

Sammanfattning av ärendet 
Svaret avser båda medborgarförslagen från Lisa Sigfridsson gällande 
cykelvägnät, Dnr 2022-231 och 2022-127.  
 
Kommunens arbete med gång- och cykelvägar utgår från ”Strategi för ökad 
cykling i Västra Götaland” vilken antogs i januari 2016 som en del i regional 
plan för transportinfrastruktur. Den gemensamma visionen för arbetet med 
cykelstrategin är: ”Cykel, en del av det goda livet” Visionen ska bidra till att 
uppfylla flera delar i ”Vision Västra Götaland – det goda livet”. 
 
Man skiljer i strategin på cykelvägar och cykelleder. Cykelvägar avser ett 
sammanhängande nätverk av cykelvägar med målsättning att knyta ihop 
boenden med målpunkter i anslutning till tätorter, såsom arbete, skola, 
kollektivtrafik och fritidsanläggningar. Cykelleder avser däremot leder med 
annat syfte, som ur ett näringspolitiskt och lokalt perspektiv kan nyttjas för 
att skapa möjlighet för lokala företag att utveckla tjänster och upplevelser för 
besökare, s k cykelturism. I Munkedals kommun hanteras dessa frågor inom 
Kultur- och Fritids verksamhetsområde.  
 
Cykelvägar kan dock kombineras med cykelleder för att skapa det samman-
hängande nätverket.  
 
Förvaltningen jobbar idag med fyra projekt: 
* cykelväg från parkering Maltes stig till badplats Saltkällan, byggstart våren 
2023.  
* cykelväg från avfart Bergs Gård till korsningen Gårvik-Torreby,  
* planering pågår för att fortsätta från korsning Gårvik- Torreby till Gårvik 
badplats, där delar planeras att förläggas längs stråk som löper parallellt med 
vägen.  
* projektering för utveckling av cykelled mellan Svarteborg – Hällevadsholm 
(anslutning Kung Rane). 
 
Se tjänsteskrivelse för fullständigt svar på medborgarförslagen. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-01-16 § 10 
Beslut SBN 2022-12-16 § 138 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-06  
Medborgarförslag från Lisa Sigfridsson, 2022-09-27  
Medborgarförslag från Lisa Sigfridsson, 2022-04-05 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen är besvarade. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen är besvarade. 

Expedieras 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förslagsställare för kännedom 
Slutarkiv 
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§ 23 Dnr 2021-000097  

Svar på motion från Socialdemokraterna och 
Centerpartiet om organisationsförändring 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att återremittera ärendet till 
Kommunstyrelsen för att tydligare kartlägga möjliga för- och nackdelar med 
den organisationsförändringen som motionen föreslår.  
En utredning har sammanställts där för och nackdelar undersöks med att 
införa en arbetslivsavdelning under Kommunstyrelsen.  
 
Utredningens slutsats  
Intentionen med motionen, att få ut fler personer i sysselsättning, är viktig 
och målsättningen är att uppnå den genom samverkan men utan 
förvaltningsövergripande omorganisation. Det gap som en 
organisationsförändring täpper till skapar andra gap på andra ställen som i sin 
tur behöver täppas till genom förändrade arbetssätt.  
 
Var och en av de enheter som lyfts fram i motionen har sin profession. Att 
stärka den egna professionen genom organisatorisk tillhörighet bidrar till 
stärkt samverkan, en tvärprofessionell arena där var och en bidrar med sin 
kompetens. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 30 
Tjänsteskrivelse 2023-01-30 
Utredning - För och nackdelar med en arbetslivsavdelning under 
kommunstyrelsen 
Överenskommelse AF 2022 
Kommunfullmäktige beslut 2022-04-25. § 55 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Motion från Socialdemokraterna och Centerpartiet om organisationsförändring 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Yrkande 
Liza Kettil (S), Lars-Göran Sunesson (C):  
Bifall till motionen i sin helhet. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Ann-Sofie Alm (M), Karin Blomstrand (L), Louise 
Skaarnes (SD): 
Bifall till Kommunstyrelsen förslag. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Liza Kettils 
(S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsen förslag. 
Nej-röst: Liza Kattil (S) med fleras yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen förslag efter genomförd 
omröstining.  

Omröstningsresultat 
Ja-röst: 21 
Nej-röst:13 
Avstod: 0 
 
Omröstningsbilaga (1) bifogas protokollet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Reservation från S-gruppen till förmån för eget yrkande (Liza Kettil, Erik Färg  
Regina Johansson, Per-Arne Brink, Rolf Bjelm, Caritha Jacobsson, Sten-Ove 
Niklasson, Pia Hässlebräcke, Maria Sundell).  

Expedieras 
Motionär, för kännedom. 
Slutarkiv   
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§ 24 Dnr 2022-000154  

Svar på motion från Göran Nyberg (-) - 
Visstidsanställningar 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären efterfrågar en redogörelse om var i organisationen kommunen har 
en hög andel visstidsanställda och vad detta beror på. Sammanfattningsvis 
finns det flera faktorer som gör att visstidsanställningar används; hög 
sjukfrånvaro inom välfärdsförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen 
vilket delvis beror på effekter från pandemin, timanställningar som inte 
avslutas, utan finns i systemet under längre tid samt att andelen obehöriga 
lärare och förskolelärare har ökat, vars anställningsform är visstidsanställning. 
Ca 80-100 personer var visstidsanställda oktober månad. Sjukfrånvaron låg 
på 9.48 procent per oktober månad, vilket är ca 2 procent högre under 
”pandemiåren” än 2019. I jämförelse av sjukfrånvarostatistik har Munkedal 
lägre sjukfrånvaro på totalen än flera grannkommuner som har 10-12 % 
sjukfrånvaro. Arbetet med sjukfrånvaro och systematisk arbetsmiljö 
prioriteras. Att anställa på rätt anställningsform, ge tillsvidareanställningar i 
högre grad samt att snabbare avsluta visstidsanställningar som ej är aktiva 
ska också prioriteras av förvaltningarna med stöd av HR-avdelningen. 
 
Bakgrund 
De olika anställningsformerna vi har i Sverige regleras i Lagen om 
anställningsskydd (LAS). Förutom normen, som utgörs av 
tillsvidareanställning, tar LAS upp olika tidsbegränsade anställningar. Till 
dessa hör till exempel särskild/allmän visstidsanställning, vikariat, 
tidsbegränsad anställning enligt skollagen, säsongsarbete och arbete efter 67 
år.  
 
Under senare år har det fattats politiska beslut som begränsar möjligheten att 
tillsvidareanställa personer som saknar relevant examen inom vissa yrken. 
Det gäller exempelvis inom vården där kommunen ställer krav på minst 
undersköterskeutbildning och inom utbildning där lärarexamen eller 
förskolelärarexamen ställs som krav för en tillsvidareanställning. De här 
besluten har fattats i syfte att stärka kvaliteten i välfärden, men får till följd 
att andelen tidsbegränsat anställda ökar i dessa yrken.  
 
Vikariat är vanligaste formen för visstidsanställning inom 
välfärdsförvaltningen och anställning enligt skollagen är mest förekommande 
inom barn och utbildningsförvaltningen. Anställning enligt skollagen får enbart 
användas när det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation 
som har legitimation och är behörig eller om det finns något annat särskilt 
skäl med hänsyn till eleverna. En sådan obehörig lärare eller förskolelärare får 
bedriva undervisning under högst ett år i sänder.  
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Personalstatistiken per oktober månad visar 849 tillsvidareanställda personer, 
452 personer (76 årsarbetare) har visstidsanställningar, varav 146 på AVA 
anställning, 291 på vikariat, 4 på säsongsanställning, 19 personer på 
anställning över 67 år samt 6 personer på PAN-anställning. Vid en jämförelse 
från 2017 har tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda minskat, 943 tsv 
och 538 tidsbegränsade.  
 
Välfärdsförvaltningen har 366 tillsvidare anställda och 258 personer är 
visstidsanställda, varav merparten, 226 personer, går på vikariat. En mindre 
andel, 16 personer, har AVA anställning, 11 personer är över 67 år och sex 
personer har PAN-anställning. Barn och utbildningsförvaltningen inkl. kultur 
och fritid, har 343 tillsvidare anställda och 172 visstidsanställningar. 115 av 
dem har AVA anställning, både på månad och timavtal för obehöriga lärare 
och förskolelärare. 53 personer går på vikariat, 4 personer är över 67 år. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 98 tillsvidare anställda. 35 har en 
visstidsanställning inom måltidsavdelningen och lokalvården, 4 personer är 
säsongsanställda och 2 personer över 67 år. Kommunstyrelsens förvaltning 
har 49 tillsvidareanställda och 7 personer på visstidsanställning, varav 2 på 
AVA, 3 på vikariat och 2 över 67 år. 
Angående frågan om var i kommunen det finns flest visstidsanställningar 
återfinns dessa inom väldfärdsförvaltningen och barn och 
utbildningsförvaltningen och det är naturligt då de är de två största 
förvaltningarna. Inom dessa verksamheter där viss del bedrivs dygnet runt, 
behöver visstidsanställda finnas för att stötta upp vid till exempel frånvaro 
och det skulle inte fungera med hjälp av endast tillsvidareanställningar. Dock 
syns en någon ökad trend av visstidsanställningar inom barn och 
utbildningsförvaltningen, där vi kan se att nittio procent av de som är 
obehöriga lärare och obehöriga förskolelärare har varit det längre än ett år 
och vissa så länge som tre till fyra år, fast med nya avtal under tiden.  
 
Den 1 oktober 2022 började viktiga ändringar i lagen om anställningsskydd, 
LAS, gälla. Arbetsgivare kan från och med 1 oktober 2022 inte längre erbjuda 
allmänna visstidsanställningar samt att medarbetare har rätt att få en skriftlig 
förklaring om varför man inte får en tillsvidare anställning. HR-avdelningen 
har informerat/utbildat cheferna om de nya LAS reglerna under september 
och oktober. Sedan maj pågår en översyn från HR-avdelningen som följer upp 
visstidsavtal, så att personer anställs på rätt avtalsform. HR-avdelningen 
påminner och stödjer verksamheterna i att tjänster ska annonseras ut 
regelbundet för att öka behörigheterna med kompetent och utbildad personal 
samt ser till att inaktiva timavtal avslutas så att statistiken blir mer korrekt. 
 
Munkedals kommun som arbetsgivare ska vara ett föredöme i att förhindra 
överanvändning av visstidsanställningar och öka tryggheten för arbetstagare i 
tidsbegränsade anställningar genom till exempel längre vikariat som sedan 
där så är möjligt, kan övergå till tillsvidareanställningar. 
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Beslutsunderlag 
Beslut KS 2022-12-19 § 217 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06 
Motion från Göran Nyberg om visstidsanställningar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Yrkande 
Karin Blomstrand (L):  
Bifall till Kommunstyrelsen förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Expedieras 
HR-chef  
Förvaltningschefer. 
Motionär, för kännedom 
Slutarkiv.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
27 februari 2023 
 
 

 Sida 47 av 62 

 

§ 25 Dnr 2022-000180  

Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna och Malin Svedjenäs, 
Vänsterpartiet om införande av flexibel 
barnomsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) och Malin Svedjenäs (V) har inkommit med en motion där de 
föreslår att kommunen ska införa barnomsorg på kvällar och helger samt att 
barn- och utbildningsnämnden ska utreda behovet av barnomsorg nattetid. 
 
Kort sammanfattning av utredningen: 
I dagsläget erbjuds barnomsorg mellan klockan 06.00 och 18.00 på vardagar 
i Munkedals kommun. Kommuner är enligt skollag inte skyldiga att erbjuda 
förskole- eller fritidsverksamhet under kvällar, nätter eller veckoslut men ska 
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds.  
 
För att få en bild av behovet har vårdnadshavare under hösten 2022 haft 
möjlighet att svara på en enkät som barn- och utbildningsförvaltningen tagit 
fram. Enkäten har varit publicerad på kommunens hemsida samt förmedlats 
via förskolans och skolans lärportal för att nå ut till berörda.  
 
Enkätundersökningen pekar mot två alternativ utifrån det faktiska behovet. 
1. Utvidgade öppettider vardagar (ingen helg och nattomsorg) på en förskola i 
centrala Munkedal samt på en förskola i område Svarteborg 
 
2. En helgöppen förskola i centrala Munkedal med utökade öppettider morgon 
och kväll (ingen nattomsorg) samt en förskola i område Svarteborg med 
utökade öppettider vardagar. 
 
Utredningen beskriver personalkostnader utifrån tre scenarion samt de 
kostnader som Lysekil har avsatt i budget för liknande verksamheter.   
Alla varianter av barnomsorg med utökade öppettider kommer att innebära 
högre kostnader för kommunen.    
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Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2023-01-18 § 5 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04. 
Utredning kring utökade öppettider för barnomsorg i Munkedals kommun. 
Bilaga 1. Enkät 
Bilaga 2. Kostnadskalkyl 
Bilaga 3 Orust barnkonsekvensanalys 
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna och Malin Svedjenäs, 
Vänsterpartiet om införande av flexibel barnomsorg. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå införande av barnomsorg på kvällar och 
helger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad gällande behov av 
barnomsorg nattetid. 

Yrkande 
Liza Kettil (S), Malin Svedjenäs (V), Lars-Göran Sunesson (C), Regina 
Johansson (S):  
Bifall till motionen i sin helhet. 
 
Olle Olsson (KD): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Liza Kettils 
(S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Omrösting begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande proposition:  
Ja-röst: Kommunstyrelsen förslag. 
Nej-röst: Liza Kettil (S) med fleras yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen förslag efter genomförd 
omröstining. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: 20 
Nej-röst: 13 
Avstod: 0 
 
Omröstningsbialga (2) bifogas protokollet. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå införande av barnomsorg på kvällar och 
helger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad gällande behov av 
barnomsorg nattetid. 

Reservation 
Reservation från S-gruppen till förmån för eget yrkande (Liza Kettil, Erik Färg, 
Regina Johansson, Per-Arne Brink, Rolf Bjelm, Caritha Jacobsson, Sten-Ove 
Niklasson, Pia Hässlebräcke, Maria Sundell). 
 
Reservation från Malin Svedjenäs (V) till förmån för eget yrkande. 

Expedieras 
Motionär, för kännedom.  
Förvaltningschef, för kännedom. 
Slutarkiv. 
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§ 26 Dnr 2022-000188  

Svar på motion från Mathias Johansson, 
Sverigedemokraterna om kvälls- och helgöppen 
förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Mathias Johansson (SD) har inkommit med en motion där han föreslår:  
- Att barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av 
barnomsorg kvälls- och helgtid i Munkedals kommun  
- Att barn- och utbildningsnämnden utreder om det kan ske i extern regi om 
kommunen inte lämpligen kan bedriva det i egen regi. 
- Att införa kvälls-och helgöppen förskola. 
 
Kort sammanfattning av utredningen: 
I dagsläget erbjuds barnomsorg mellan klockan 06.00 och 18.00 på vardagar 
i Munkedals kommun. Kommuner är enligt skollag inte skyldiga att erbjuda 
förskole- eller fritidsverksamhet under kvällar, nätter eller veckoslut men ska 
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds.  
 
För att få en bild av behovet har vårdnadshavare under hösten 2022 haft 
möjlighet att svara på en enkät som barn- och utbildningsförvaltningen tagit 
fram. Enkäten har varit publicerad på kommunens hemsida samt förmedlats 
via förskolans och skolans lärportal för att nå ut till berörda.  
 
Enkätundersökningen pekar mot två alternativ utifrån det faktiska behovet.  
1. Utvidgade öppettider vardagar (ingen helg och nattomsorg) på en förskola i 
centrala Munkedal samt på en förskola i område Svarteborg 
 
2. En helgöppen förskola i centrala Munkedal med utökade öppettider morgon 
och kväll (ingen nattomsorg) samt en förskola i område Svarteborg med 
utökade öppettider vardagar. 
 
Utredningen beskriver personalkostnader utifrån tre scenarion samt de 
kostnader som Lysekil har avsatt i budget för likande verksamheter.  
Alla varianter av barnomsorg med utökade öppettider kommer att innebära 
högre kostnader för kommunen. 
 
Huvudman för Skorpans djur och naturförskola belägen i Munkedals kommun, 
är tillfrågad om det finns intresse från deras sida att bedriva en verksamhet 
med utökade öppettider. De ställer sig positiva till diskussion kring frågan om 
det skulle bli aktuellt. 
Alla varianter av barnomsorg med utökade öppettider kommer att innebära 
högre kostnader för kommunen. 
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Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 32 
Beslut BOUN 2023-01-18 § 6  
Tjänsteskrivelse 2022-01-04. 
Utredning kring utökade öppettider för barnomsorg i Munkedals kommun. 
Enkät bil 1. 
Kostnadskalkyl bil 2. 
Orust barnkonsekvensanalys bil 3. 
Motion från Mathias Johansson, Sverigedemokraterna om kvälls- och 
helgöppen förskola 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå införande av kvälls-och helgöppen 
förskola. 

Yrkande 
Terje Skaarnes (SD):  
Bifall till Kommunstyrelsen förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå införande av kvälls-och helgöppen 
förskola. 

Expedieras 
Motionär, för kännedom.  
Förvaltningschef, för kännedom.  
Barnomsorgsekreterare, för kännedom.  
Slutarkiv.  
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§ 27 Dnr 2022-000184  

Svar på motion från Fredrik Olsson, 
Kristdemokraterna om skapande av övergripande 
kris- och beredskapsplaner för skolan 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med en motion där han föreslår att barn- 
och utbildningsnämnden ska utreda och införa lämpliga planer samt 
förebyggande åtgärder mot pågående dödligt våld i skolan. För att personalen 
ska vara rustad att agera vid en kris behövs utbildning.  
HLR och brandskyddsarbete sker regelbundet och övas med elever.  
Elever omfattas i huvudsak av arbetsmiljölagen från och med förskoleklass. 
Genom det systematiskt arbetsmiljöarbete följer verksamheterna upp och 
förebygger olyckor och ohälsa. Incidentrapportering sker i det digitala 
systemet Draftit.  
 
För att motverka våld och kränkningar arbetas aktivt med att skapa en trygg 
skolmiljö. Kartläggning genomförs bland annat genom enkäter, samtal och 
trygghetsvandringar. Uppkomna händelser dokumenteras, utreds och 
åtgärder vidtas för att det inte ska ske igen. Elevhälsoarbetet spelar en 
betydande roll när det gäller att fånga upp tidiga signaler på ohälsa hos 
elever. En plan mot kränkande behandling upprättas och revideras årligen på 
alla enheter. En rutin vid våld och allvarliga händelser i skolan har utarbetats 
sedan tidigare.  
 
Utbildningsinsatser gällande pågående dödligt våld är bokade för hela barn- 
och utbildningsförvaltningen den 9 januari samt 15 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 33 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04. 
Rutin vid våld och allvarliga händelser i skolan Bilaga 1. 
Motion från Fredrik Olsson, Kristdemokraterna om skapande av övergripande 
kris- och beredskapsplaner för skolan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Yrkande 
Fredrik Olsson (KD):  
Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Expedieras 
Motionär, för kännedom.  
Förvaltningschef, för kännedom. 
Slutarkiv.  
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§ 28 Dnr 2022-000215  

Svar på motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om Bruksskolans framtid 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Munkedal begär att Kommunfullmäktige ger förvaltningen 
i uppdrag att skyndsamt via en enkät undersöka hur Föräldrarna till elever på 
Bruksskolan, Skolpersonalen på Bruksskolan samt invånarna i Bruksskolans 
upptagningsområde vill se framtiden för Bruksskolan. 
 
Det pågår en omfattande förstudie som hittills har redovisat nio förslag till 
lösningar gällande framtiden för Bruksskolan, Munkedalsskolan och 
Kungsmarksskolan i Munkedal. Barn och Utbildningsnämnden har beslutat om 
att fyra av dessa ska redovisas fullt ut inför förslag till beslut. Två av dessa 
förslag innebär att en ny Bruksskola byggs på mark i närheten av befintlig 
skola. De andra två innebär renovering och tillbyggnad av Bruksskolan på 
befintlig plats. För varje förslag kommer beräknade investeringskostnader och 
driftskostnader redovisas samt för och nackdelar ur verksamhetsperspektiv 
med vilka lagkrav och riktlinjer som råder.  
 
Inför tidigare projektering av ny skola i centralorten Munkedal genomfördes 
ett stort förarbete med berörd personal, elevgrupper och fackliga 
organisationer. Underlag till förstudien är bland annat rapporter från det 
systematiska kvalitetsarbetet som genomförs av pedagoger, rektorer och 
avdelningschefer.  
 
Arbetet med förstudien rapporteras och ges möjlighet till dialog med fackliga 
representanter i förvaltningssamverkan. Information ges även på 
arbetsplatsträffar ute på enheterna. 
 
När politiskt beslut har tagits om vilket förslag som ska verkställas kommer 
representativa arbetsgrupper att formateras och information delges 
vårdnadshavare enligt tidigare modeller. Information ges via hemsidan, 
Unikum och kommuntidning. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 34 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04. 
Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om Bruksskolans framtid. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Yrkande 
Olle Olsson (KD):  
Bifall till Kommunstyrelsen förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Expedieras 
Motionär, för kännedom.  
Förvaltningschef, för kännedom. 
Slutarkiv.  
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§ 29 Dnr 2022-000169  

Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna om införande av Huskurage 

Sammanfattning av ärendet 
Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa 
mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att 
kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att 
någon far illa i sitt hem. 
 
Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta 
socialtjänst är vad grannar kan göra för att bidra till ökad trygghet och 
minskad utsatthet i huset eller i grannskapet.  
 
Våld i nära relationer är ett stort problem och en viktig fråga att arbeta med 
på alla plan. Årligen mördas runt tjugo personer av sin nuvarande eller 
tidigare partner. Den absoluta majoriteten av de som mördas är kvinnor. 
Även om våld i en relation utövas av både kvinnor och män, så är det männen 
som står för det grova och systematiserade våldet och det dödande våldet i 
absolut störst utsträckning. 
 
I utredningarbetet har polisen tillfrågats kring införandet av metoden och de 
har inte några invändningar. Allt brottsförebyggande arbetet ser de generellt 
positivt på. 
 
Munkbo ställer sig positiva till motionen och Huskurage som koncept, det är 
något som bör införas. Ett önskemål från Munkbos sida är att påverka tiden 
för införandet, till att införa och börja arbeta med huskurage under 2024. 
Bakgrunden till detta är att Munkbo innan huskurage införs behöver arbeta 
med mer grundläggande trygghetsfrågor som fastighetsägare i frågor som 
bland annat:  
- Ha en fungerande trygghets och fastighetsjour samt parkeringsövervakning 
- Ha en på uppdrag av ronderande bevakning 
- Ha områden som upplevs tryggare generellt 
- Ha områden/fastigheter som lyder under mantrat ”helt, rent och snyggt” 
- Delta aktivt i de kommungemensamma trygghetssatsningarna EST 
 
Arbetet med dessa åtgärder kommer att genomföras och strukturen kommer 
att sättas under 2023. Mot bakgrund av ovan blir det ett naturligt steg att 
införa huskurage under 2024. 
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Beslutsunderlag 
Beslut KS 2023-02-13 § 36 
Tjänsteskrivelse 2023-01-31 
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om införande av Huskurage. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifall del av motionen genom att:  
• att införa Huskurage i kommunen som en metod för att förebygga våld i 

nära relationer.  
• att Munkedals kommun i möten med privata 

hyresvärdar/bostadsrättsföreningar/samfällighetsföreningar informerar 
om Huskurage. 

• att Munkedals kommun ska genomföra informationssatsningar om 
Huskurage till anställda och boende inom Munkbo. 

• ge i uppdrag åt Munkbo att implementera policy och rutiner för 
Huskurage i sina interna policydokument. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå del av motionen gällande 
• att avslå förslag om att införa Huskurage i ägardirektiven för Munkbo. 

Yrkande 
Liza Kettil (S), Lars-Göran Sunesson (C), Malin Svedjenäs (V), Louise 
Skaarnes (SD), Anns-Sofie Alm (M), Karin Blomstrand (L), Erik Färg (S): 
Bifall till Kommunstyrelsen förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifall del av motionen genom att:  
• att införa Huskurage i kommunen som en metod för att förebygga våld i 

nära relationer.  
• att Munkedals kommun i möten med privata 

hyresvärdar/bostadsrättsföreningar/samfällighetsföreningar informerar 
om Huskurage. 

• att Munkedals kommun ska genomföra informationssatsningar om 
Huskurage till anställda och boende inom Munkbo. 

• ge i uppdrag åt Munkbo att implementera policy och rutiner för 
Huskurage i sina interna policydokument. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå del av motionen gällande 
•  att avslå förslag om att införa Huskurage i ägardirektiven för Munkbo. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
27 februari 2023 
 
 

 Sida 58 av 62 

 

Expedieras 
Munkbo, för genomförande  
Folkhälsostrateg, för kännedom  
Kommundirektör, för kännedom  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom. 
Motionär, för kännedom. 
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§ 30 Dnr 79754  

Upphävande av beslut - Inaktuella val 

Sammanfattning av ärendet 
Det har i efterhand framkommit att några av de val som Kommunfullmäktige 
gjorde i december inför ny mandatperiod, har varit inaktuella då vald instans 
inte längre finns kvar. Förvaltningen har noterat detta för att valen inte ska 
göras igen. 
 
Berörda val: 
• Beslut KF 2022-12-12 § 216 - Turessons J V fond, styrelse 
• Beslut KF 2022-12-12 § 215 - Munkedals skogsvårdsförening, styrelse 
• Beslut KF 2022-12-12 § 212 - Fyrbodals gymnasieskola styrelse 

Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2023-02-15 § 2 
Tjänsteskrivelse 2023-02-07 – Inaktuella val 

Kommunfullmäktiges valberednins förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut 2022-12-12, §§ 212, 215 
och 216 att utse representanter i styrelser då de berörda verksamheterna har 
upphört. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Valberedningsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt beslut 2022-12-12, §§ 212, 215 
och 216 att utse representanter i styrelser då de berörda verksamheterna har 
upphört. 

Expedieras 
Berörd förtroendevald, för kännedom.  
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§ 31 Dnr 2022-000234  

Val till kommunala förtroendeuppdrag 
- Västvatten AB, styrelse 
- Vadholmen Foss 2-81 m.fl. styrelse 
- Ordförande bland kommunrevisorerna 
- Fyllnadsval Välfärdsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 att återremittera två valärenden, 
val till västvatten AB, styrelse och val till Vadholmen Foss 2.81 m.fl. styrelse.  
Enligt Västvattens bolagsordning utgörs styrelseledamöterna av ordförande 
och vice ordförande i respektive ägarbolags styrelse och ersättaren är den 
första namngivna ledamoten utöver dessa. 
 
Vadholmen Foss 2.81 m.fl. styrelse ska bestå av tjänstepersoner och där har 
förvaltningen tagit fram ett förslag att välja Peter Karlsson, 
samhällsbyggnadschef som ordinarie och Josefin Fredriksson, 
redovisningsekonom som ersättare.  
 
Kompletterande val behöver göras till revisorerna genom att utse en 
ordförande. Enligt revisorernas reglemente ska ordförande väljas från 
minoritetens partier. Revisorerna väljer en vice ordförande inom sig själva. 
Malin Kiel (M) har inkommit med en avsägelse daterad 2023-02-12 för sitt 
uppdrag som ersättare i Välfärdsnämnden. Fyllnadsval ska förrättas. 

Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2023-02-15 § 1 
Tjänsteskrivelse 2023-02-07 
Bolagsordning Västvatten AB 
Reglemente Revisorerna 
Beslut Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 210 Västvatten 
Beslut Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 205 Munkedal Vatten AB styrelse 
Beslut Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 203 Vadholmen Foss 2.81 m.fl. 
Beslut Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 188 Revisorer 
Avsägelse från Malin Kiel (M) 
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Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Henrik Palm (M) Terje Skaarnäs (SD) 
och Per-Arne Brink (S) som ledamöter och Terje Skaarnäs (SD) Henrik Palm 
(M) som ersättare till Västvatten AB styrelse för mandatperiod 2023-2026. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Peter Karlsson som ordinarie och 
Josefine Fredriksson som ersättare i Vadholmen Foss 2.81 m.fl. styrelse för 
mandatperiod 2023-2026. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Rolf Berg (S) som ordförande bland 
kommunens revisorer för mandatperiod 2023-2026. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Kiel (M) välja Lars Östman (M) 
som ersättare i Välfärdsnämnden för mandatperiod 2023-2026. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till valberedningens förslag gällande Västvattens styrelse. 
Bifall till valberedningens förslag gällande Vadholmen Foss 2.81 m.fl. styrelse. 
Bifall till valberedningens förslag gällande ersättare i Välfärdsnämnden. 
 
Mathias Johansson (SD), Per-Arne Brink (S): 
Claes Hedlund (C) som ordförande bland revisorerna. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag gällande 
Västvattens styrelse och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag gällande Vadholmen 
Foss 2.81 m.fl. styrelse och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på välja Claes Hedlund (C) som ordförande 
bland revisorerna och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag gällande ersättare i 
Välfärdsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Henrik Palm (M) Terje Skaarnäs (SD) 
och Per-Arne Brink (S) som ledamöter och Terje Skaarnäs (SD) Henrik Palm 
(M) som ersättare till Västvatten AB styrelse för mandatperiod 2023-2026. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Peter Karlsson som ordinarie och 
Josefine Fredriksson som ersättare i Vadholmen Foss 2.81 m.fl. styrelse för 
mandatperiod 2023-2026. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Claes Hedlund (C) som ordförande 
bland kommunens revisorer för mandatperiod 2023-2026. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Kiel (M) välja Lars Östman (M) 
som ersättare i Välfärdsnämnden för mandatperiod 2023-2026. 

Expedieras 
Berörd förtroendevald, för kännedom  
Löneenheten, för kännedom  
Berörd instans, för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för registrering  
 



Omröstningsbilaga 1 
Kommunfullmäktige 2023-02-27, § 23 
Svar på motion från Socialdemokraterna och Centerpartiet om 
organisationsförändring 

 
Resultat  

Ja 21 
Nej 13 

Avstår 0 
Totalt 34 

 
 Namn Val 

1 Matheus Enholm (SD) Ja 
2 Louise Skaarnes (SD) Ja 
3 Heikki Klaavuniemi (SD) Ja 
4 Mathias Johansson (SD) Ja 
5 Marcus Virdhage Wennergren (SD) Ja 
6 Fredrik Roos Fylksjö (SD) Ja 
7 Jan Peterson (SD) Ja 
8 Bo Ericsson (SD) Ja 
9 Terje Skaarnes (SD) Ja 

10 Mikael Hultengren (SD) Ja 
11 Anders Persson (SD) Ja 
12 Helen Greus (SD) Ja 
13 Ann-Sofie Alm (M) Ja 
14 Linda Wighed (M) Ja 
15 Martin Svenberg Rödin (M) Ja 
16 Henrik Palm (M) Ja 
17 Lars Östman (M) Ja 
18 Karin Blomstrand (L) Ja 
19 Liza Kettil (S) Nej 
20 Erik Färg (S) Nej 
21 Regina Johansson (S) Nej 
22 Per-Arne Brink (S) Nej 
23 Rolf Bjelm (S) Nej 
24 Caritha Jacobsson (S) Nej 
25 Sten-Ove Nicklasson (S) Nej 
26 Pia Hässlebräcke (S) Nej 
27 Maria Sundell (S) Nej 
28 Lars-Göran Sunesson (C) Nej 
29 Christer Nilsson (C) Nej 
30 Helena Hansson (C) Nej 
31 Fredrik Olsson (KD) Ja 
32 Olle Olsson (KD) Ja 
33 Rolf Jacobsson (KD) Ja 
34 Malin Svedjenäs (V) Nej 

 



Omröstningsbilaga 2 
Kommunfullmäktige 2023-02-27, § 25 
Svar på motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna och Malin Svedjenäs, 
Vänsterpartiet om införande av flexibel barnomsorg 

 
Resultat  

Ja 20 
Nej 13 

Avstår 0 
Totalt 33 

 
 Namn Val 

1 Matheus Enholm (SD) Ja 
2 Louise Skaarnes (SD) Ja 
3 Heikki Klaavuniemi (SD) Ja 
4 Mathias Johansson (SD) Ja 
5 Marcus Virdhage Wennergren (SD) Ja 
6 Fredrik Roos Fylksjö (SD) Ja 
7 Jan Peterson (SD) Ja 
8 Bo Ericsson (SD) Ja 
9 Terje Skaarnes (SD) Ja 

10 Mikael Hultengren (SD) Ja 
11 Anders Persson (SD) Ja 
12 Helen Greus (SD) Ja 
13 Ann-Sofie Alm (M) Ja 
14 Linda Wighed (M) Ja 
15 Martin Svenberg Rödin (M) Ja 
16 Henrik Palm (M) Ja 
17 Lars Östman (M) Ja 
18 Karin Blomstrand (L) Ja 
19 Liza Kettil (S) Nej 
20 Erik Färg (S) Nej 
21 Regina Johansson (S) Nej 
22 Per-Arne Brink (S) Nej 
23 Rolf Bjelm (S) Nej 
24 Caritha Jacobsson (S) Nej 
25 Sten-Ove Nicklasson (S) Nej 
26 Pia Hässlebräcke (S) Nej 
27 Maria Sundell (S) Nej 
28 Lars-Göran Sunesson (C) Nej 
29 Christer Nilsson (C) Nej 
30 Helena Hansson (C) Nej 
31 Fredrik Olsson (KD) Ja 
32 Olle Olsson (KD) Ja 
33 Malin Svedjenäs (V) Nej 
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