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Plats och tid  Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 15 
november 2021 kl 09:00 

Beslutande  Christoffer Rungberg (M), Ordförande 
Göran Nyberg (L), 1:e vice ordförande 
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande §§ 173-180, 183-185 
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Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Rolf Jacobsson (KD) §§ 181-185 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Martin Svenberg Rödin (M) 
Karin Blomstrand (L) 
Pia Hässlebräcke (S) §§ 173-180, 183-185 
Sten-Ove Niklasson (S) §§ 173-188 
Yvonne Martinsson (S) §§ 173-190 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

Justerare 
 
Jenny Jansson (S) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 2021-11-19 senast kl. 10:00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 173-210 
 Fredrick Göthberg   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Christoffer Rungberg (M)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Jenny Jansson (S)   
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§ 173 Dnr 2021-000025  

Förändring av föredragningslistan 
Sammanfattning av ärendet 
Ärende §§ 183-185 hanteras kl. 11 och innan ärende §§ 181,182.  
 
Rolf Jacobsson (KD) anmäler tre initiativärenden till dagens 
sammanträde: 
 
Initiativärende, Tomter på Vadholmen samt Örekilstomten, dnr 2021–
260. 
 
Initiativärende, Förvaltningsrätten beslut om inhibition av 
Kommunfullmäktiges beslut gällande vindkraftverk Skottfjellet, dnr 
2021–261. 
 
Initiativärende, Välfärdsnämndens ansvarsområde, dnr 2021–262.        
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan efter 
tilläggen enligt ovan 
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§ 174 Dnr 2021-000008  

Information från förvaltningen KS 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Nya lagkrav på att kommuner ska ha visselblåsarfunktion kommer träda 
i kraft under 2022. Munkedals kommun kollar på att samordna en 
upphandling med andra kommuner inom SML-kommunerna eller 
Fyrbodal.  
 
Pågående arbete utredning organisation 
- kommer skicka ut frågeformulär till partierna genom gruppledare 
- ger en uppdatering av pågående arbete 
- nämnderna har samma genomgång som kommunstyrelsen hade med       
en egen workshop. 
 
Kommunstyrelsens dialogdag planerad tisdagen den 17 maj 2022 med 
temat budgetuppföljning och delår nämnder kommer flyttas till 25 maj 
så att nämnderna hinner ta sina delårsrapporter först. Ändringen 
kommer föras in i sammanträdesplanen när den kommer till 
kommunfullmäktige 
 
Kontakt har tagits med vätgasföretaget Everfuel utifrån uppdraget som 
gav genom initiativärende från förra kommunstyrelsesammanträde, dnr 
2021–219. Ingen respons från företaget än så länge.  
 
Linn Karlsson, Folkhälsostrateg och Jimmy Göransson, Säkerhetsstrateg 
kommer bjudas in till Kommunstyrelsen för att prata om 
säkerhetsarbetet i kommunen.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 175 Dnr 2021-000009  

Information / rapporter från förtroendevalda 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens presidium rapporterar från: 
Presidieöverläggningar mellan nämnderna 2021-09-21 
 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar kring Rolf Jacobssons 
Initiativärende om vattentäkt i Fisketorp, dnr 2021-218. Munkedals 
vatten AB har bjudit in fastighetsägarna i Fisketorp till ett nytt 
informationsmöte den 2 december Hedekas skola. Dialog har förts med 
båda parter.      
 
Beslutsunderlag 
Anteckning från presidieöverläggning 2021-09-21 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 176 Dnr 2021-000098  

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KS 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att förrätta val för uppdrag för perioden 2022-01-
01 – 2022-12-31. Vilka uppdrag som avses framgår i förteckning där 
även gällande tidigare uppdrag framgår.        
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Ettårsval KS förteckning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har att förrätta val för uppdrag för perioden 2022-01-
01 – 2022-12-31. Vilka uppdrag som avses framgår i förteckning där 
även gällande tidigare uppdrag framgår. 

Yrkanden 
Mathias Johansson (SD) 
Ändringsyrkande: Christoffer Wallin byts mot Jan Petersson (SD) som 
ordinarie ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition förvaltningens förslag med 
ändringensyrkande från Mathias Johansson (SD) och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslag med ändringensyrkande från 
Mathias Johansson (SD).      
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Christoffer Rungberg (M) som 
ordinarie och Liza Kettil (S) som ersättande ägarombud till Väst Vatten 
AB för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Rungberg (M) som 
ordinarie och Liza Kettil (S) som ersättande till Riksbyggens Kooperativa 
Hyresrättsförening Grönskan, företräda kommunen vid föreningsstämma, 
för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Jan Petersson (SD) som ordinarie 
och Rolf Berg (S) som ersättande Ortsombud för länsstyrelsens 
lantbruksenhet, för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Rungberg (M) som 
ordinarie och Liza Kettil (S) som ersättande för Dingle Industrilokaler AB 
ombud till bolagsstämma, för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Rungberg (M) som 
ordinarie och Liza Kettil (S) som ersättande till Kommunforsknings i 
Västsverige (KFI), ombud till föreningsstämma, för perioden 2022-01-01 
– 2022-12-31 
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Kommunfullmäktige beslutar att välja Christoffer Rungberg (M) som 
ordinarie och Liza Kettil (S) som ersättande ombud till Kommuninvest 
ekonomisk förening, för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31          
 
Beslutet skickas till 
Västvatten AB för kännedom  
Riksbyggen kooperativa Hyresrättsföreningen Grönska för kännedom 
Länsstyrelsens lantbruksenhet för kännedom  
Dingle Industrilokaler AB för kännedom  
Kommunforsknings i Västsverige (KFI) för kännedom  
Kommuninvest ekonomisk förening för kännedom 
Förtroendemannaregistret för hantering  
Respektive vald för kännedom     
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§ 177 Dnr 2021-000248  

Beslut om styrgrupp för investeringsprocess 4-6 skola 
i Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-12 § 150 att godkänna ny 
investeringsprocess för lokaler. Syftet med investeringsprocessen är att 
underlätta styrning av stora projekt samt att få en bra politisk 
förankring. Varje berörd nämnd utser sina representanter till styrgruppen 
som senare ska fastställas av kommunstyrelsen. Storleken på 
styrgruppen och antalet representanter från respektive nämnd skall 
baseras på projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser sedan 
ordförande för styrgruppen. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2021-10-20 § 97 att starta en 
förstudie gällande de centrala F-6 skolorna i Munkedal där presidiet för 
barn och utbildningsnämnden utgör representanter för dem i 
styrgruppen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-25 §111 att 
presidiet för samhällsbyggnadsnämnden utgör deras representanter i 
den politiska styrgruppen.   
 
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 
2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående bygget av 
ny skola på Kungsmarksområdet, kompletterat med ett alternativ till 
nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 
skolor i Munkedal. Beslutsunderlaget skall innehålla 
konsekvensbeskrivningar av både alternativen, såväl 
verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska, för nämnden 
och för kommunen som helhet.  
Som stöd till förstudien finns den av KS beställda Volymstudie 
Bruksskolan och Munkedalsskolan, beslut KS 2021-01-18, § 7. Likaså 
kommer delar av den redan genomförda förstudien för 
Kungsmarksskolan 4-6 användas för att rationalisera  
arbetsprocessen.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Beslut BOUN 2021-10-20 § 97 
Beslut SBN 2021-10-25 § 111   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del utse kommunstyrelsens 
presidie som representanter i styrgruppen. 

Kommunstyrelsen beslutar att utse XX som ordförande i styrgruppen. 

Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt fastställa representationen i 
styrgruppen enligt barn- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som är att utse respektive presidium 
som representanter i den politiska styrgruppen.    
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Yrkanden 
Jan Hognert (M): 
Tilläggsyrkande: Christoffer Rungberg (M) ska vara ordförande i 
styrgruppen 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Jan Hognert 
(M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag med Jan Hognert (M) tilläggsyrkande.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del utse kommunstyrelsens 
presidie som representanter i styrgruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Christoffer Rungberg (M) som 
ordförande i styrgruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt fastställa representationen i 
styrgruppen enligt barn- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut som är att utse respektive presidium 
som representanter i den politiska styrgruppen.    
 
Beslutet skickas till 
Välfärdschef för kännedom  
Samhällsbyggnadschef för kännedom  
Kommundirektör för vidare hantering 
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§ 178 Dnr 2021-000146  

Kommunernas klimatlöften inför 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Som en del av genomförandet av Klimat 2030 har Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland bjudit in 
kommunerna att anta klimatlöften som ska genomföras 2022. Inbjudan 
består av tjugo klimatlöften där kommunen väljer vilka man vill 
genomföra under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-26 
Bilaga 1 - Tolv klimatlöften 2022 
Bilaga 2 - kommunernas klimatlöften 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta klimatlöftet 1) Vi har en laddplan för 
kommunen; 3) Våra nya personbilar är klimatbonusbilar; 4) Vi ställer 
krav i upphandling för transportdelen i nya avtal; 7) Vi analyserar 
inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar; 8) 
Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter; 10) Vi använder 
cirkulära möbler; 12) Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har 
mål; 13) Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet 
och har mål; 14) Vi genomför energieffektiviseringar; 15) Vi bygger i trä; 
16) Vi installerar solenergi; 20) Vi arbetar aktivt med invånarnas 
engagemang för klimatet.   

 

Yrkanden 
Jan Petersson (SD), Louise Skaarnes (SD): 
Ändringsyrkande: ändra punkt 3 - stryk klimatbonusbilar och istället 
skriva miljöbilar 
 
Christoffer Rungberg (M), Göran Nyberg (L), Rolf Berg (S), Jan Hognert 
(M), Liza Kettil (S): 
Bifall till förvaltningens förslag   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jan 
Petersson (SD) med fleras ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta klimatlöftet 1) Vi har en laddplan för 
kommunen; 3) Våra nya personbilar är klimatbonusbilar; 4) Vi ställer 
krav i upphandling för transportdelen i nya avtal; 7) Vi analyserar 
inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar; 8) 
Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter; 10) Vi använder 
cirkulära möbler; 12) Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har 
mål; 13) Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet 
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och har mål; 14) Vi genomför energieffektiviseringar; 15) Vi bygger i trä; 
16) Vi installerar solenergi; 20) Vi arbetar aktivt med invånarnas 
engagemang för klimatet.       
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från SD gruppen: Louise Skaarnes, Jan Petersson, Mathias 
Johansson. 
 
Beslutet skickas till 
Processutvecklare för vidare hantering       
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§ 179 Dnr 2019-000245  

Bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella 
bredbandsstrategin. Ändrad utbetalningsplan. 
Sammanfattning av ärendet 
SML-kommunerna deltar i ett projekt tillsammans med VG-regionen för 
att koppla samman fiberföreningar. Syftet är ökad robusthet, täcka in 
vita fläckar/punkter, ge möjlighet till utökad mobiltäckning samt att ge 
de kommunala verksamheterna ett stabilt förvaltningsnät. Kommunens 
andel av projektets finansiering uppgår till 1,67 mnkr. I samband med 
beslutet att gå med i projektet beslutade kommunstyrelsen att betalning 
till projektet sker vid projektslut 2022. 
 
I sådana här tidsmässigt långa projekt är det brukligt att utbetalningar 
sker för färdigställda delprojekt under projekttiden. SML-IT har inkommit 
med en skrivelse kring tolkning av tecknat avtal och förslag till 
utbetalningstillfällen. Utbetalningar föreslås ske vid tre tillfällen; 
december -21, juni -22 samt slutligen i december -22, under 
projektettiden. Det tidigare beslutet som kommunstyrelsen fattade 
2019-12-09 §186 fastställde att utbetalning skulle ske efter avslutat 
projekt. Det förslås nu ändras gällande utbetalningstillfället och ett nytt 
beslut föreslås fattas i enlighet med SML-IT:s förslag till 
utbetalningstillfällen.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Skrivelse ekonomi SML-proj REV PA1   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09 §186 om att utbetalning ska ske 
vid avslutat projekt ändras till: 

Utbetalningar ska ske vid tre tillfällen; december -21, juni -22 samt 
slutligen i december -22, under projekttiden. Utbetalningen gäller för de 
delprojekten som är färdigställda vid respektive tidpunkt   

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09 §186 om att utbetalning ska ske 
vid avslutat projekt ändras till: 
 
Utbetalningar ska ske vid tre tillfällen; december -21, juni -22 samt 
slutligen i december -22, under projekttiden. Utbetalningen gäller för de 
delprojekten som är färdigställda vid respektive tidpunkt 
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Beslutet skickas till 
T-chef, SML-IT för kännedom  
Ekonomiavdelningen för verkställighet 
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§ 180 Dnr 2021-000091  

Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 2023 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med verksamhetens 
inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp kommande 
budgetprocess. 
 
I planeringsförutsättningarna behandlas:  
* Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
* Finansiella resultatmål för budget 2023 
* Tidsplan för budgetprocessen  
 
Befolkningsantagande 
Skatteberäkning för budget 2023 utgår ifrån ett invånarantal på 10 650, 
1 november 2022. Budgeterar en ökning av invånarantalet med +20 
invånare jämfört med budget 2022, vilket är en förstärkning av budgeten 
med 1,6 mnkr. 
 
Årets finansiella resultatmål 
De finansiella resultatmålen för budget 2023 utgår från de finansiella 
inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023. Under hösten 2021 
kan vi göra en uppföljning av utfallets årsprognos 2021 med beslutad 
budget för 2021 samt planår. Uppföljningen ligger till grund för hur man 
ska planera nästkommande års målsättningar för både finans och 
verksamhet för att kunna över tid nå de långsiktiga målen. 
 
Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2023 är: 
1. Årets resultat   
     skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 
2. Investeringsmål   
     självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå till 123 %  
 
3. Skuldsättning  
     under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska 
användas till  
     att amortera på låneskulden. 
 
* För att uppfylla målet att självfinansieringsgraden av reinvesteringar 
minst ska uppgå till 100 procent i genomsnitt under planperioden år 
2020-2023 krävs en minskning av reinvesteringar med 32 mnkr 2023 i 
jämförelse med gällande investeringsplan 
 
Tidsplan för budgetprocess 
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2023. 
Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för styrelser 
och nämnder 2022.     
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Planeringsförutsättning budget 2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2023    

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2023    
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§ 181 Dnr 2021-000235  

Riktlinjer för service och bemötande i Munkedals 
kommun 
Sammanfattning av ärendet 
I ett av kommunstyrelsens verksamhetsmål 2021 anges att riktlinjer för 
gemensamt förhållningssätt inom förvaltningarna för fysisk och digital 
tillgänglighet, service och bemötande ska presenteras för 
kommunstyrelsen. 
Föreligger nu förslag till riktlinjer för service och bemötande i Munkedals 
kommun. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av 
barn- och utbildningschef, chef lokalvård, chef AME samt administrativ 
chef. Förslaget har varit på remiss hos förvaltningarna.  
 
Förslaget har utarbetats med utgångspunkt från kommunens 
värdegrund. Arbetsgruppen bedömer att service och bemötande kan 
skilja sig i någon utsträckning beroende på var i organisationen 
situationen uppstår. Det finns därför ett antal vidhängande frågor som är 
tänkta att använda när riktlinjen diskuteras i ledningsgrupper, på 
arbetsplatsträffar m fl. I ett följande arbete är det möjligt att ta fram 
servicegarantier med utgångpunkt från riktlinjen.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Riktlinjer service 
Riktlinjer service - diskussionsunderlag 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för service 
och bemötande i Munkedals kommun.      

 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M): 
Bifall till förvaltningens förslag 
 
Christoffer Rungberg (M): 
Tilläggsyrkande, Kommunstyrelsen vill ha återrapporterat i samband 
med delårsrapport under 2022 hur kommunens kunder upplever vår 
service och bemötande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Christoffer Rungberg (M) tilläggsyrkande.     
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för service 
och bemötande i Munkedals kommun.    
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen ska få återrapporterat 
i samband med delårsrapport under 2022 hur kommunens kunder 
upplever vår service och bemötande.      
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§ 182 Dnr 2021-000221  

Webbsändningar av kommunfullmäktiges 
sammanträden 
Sammanfattning av ärendet 
Tillgänglighet och insyn är en viktig aspekt av demokrati. För att öka 
allmänhetens möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden har 
webbsändningar prövats under 2020 och 2021. Sändningarna har kunnat 
ses både i realtid och i efterhand via kommunens hemsida. 
 
Under tiden januari-oktober 2021 har fem webbsända 
fullmäktigesammanträden hållits. Följande tittarstatistik har 
tillhandahållits. 
 
Datum  På mötesdag I efterhand 
6 april   47 24 
26 april   61  40 
31 maj   80 18 
28 juni   63 34 
27 sept   114 47 
 
Årets fullmäktige sammanträden har på grund av pandemin i huvudsak 
genomförts digitalt. Det filmade materialet bild- och ljudkvalitet håller 
god kvalitet.      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 
2022. Finansiering sker inom fullmäktiges befintliga anslag.   

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. . 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 
2022. Finansiering sker inom fullmäktiges befintliga anslag.   
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§ 183 Dnr 2021-000233  

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2022 (VA-
taxa) samt investeringar - Munkedal Vatten AB 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram en budget för 2022 med plan för 
2023-2024 samt ny bruknings- och anläggningstaxa.  
Munkedal Vatten ABs styrelse har på sitt styrelsemöte 2021-09-30 enligt 
§11 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften 
med 4% och anläggningsavgiften med 7% från och med 20220101 och 
enligt §12 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta om 
investeringar i enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024. 
Underlag för beslut bifogas i sin helhet.  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 20211101 
Protokoll nr 4 för Styrelsemöte Munkedal Vatten AB, daterat 20210930 
Munkedals vatten, tjänsteskrivelse, 20210930 - VA-taxa för 2022 med 
taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024   
Förslag till VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20211101 
Protokoll nr 4 för Styrelsemöte Munkedal Vatten AB, daterat 20210930 
Munkedals vatten, tjänsteskrivelse, 20210930 - VA-taxa för 2022 med 
taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024   
Förslag till VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 
% från och med 2022-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 
33 kr/månad.  

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 
7,0 % från och med 2022-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringar i enlighet med budget 
2022 och plan 2023-2024, Munkedal Vatten AB.   

   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 
% från och med 2022-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 
33 kr/månad.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 
7,0 % från och med 2022-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om investeringar i enlighet med budget 
2022 och plan 2023-2024, Munkedal Vatten AB.   
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§ 184 Dnr 2021-000234  

Utökning av borgensram för Munkedal Vatten AB 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommuns helägda bolag Munkedals vatten AB har inkommit 
med en begäran om utökad borgensram. Behovet av utökad ram beror 
på det investeringsbehov som bolaget har under perioden 2022-2026 
enligt förslaget till investeringsplan. Bruttoinvesteringarna beräknas 
uppgå till 190 mnkr och intäkter genom anläggningsavgifter beräknas till 
72 mnkr. Inom denna period är förnyelsetakten för ledningar beräknade 
till 205 år.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Tjänsteskrivelse ramborgen MVAB, Dnr 2021-165 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedal vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 220 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut   

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedal vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 220 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut   
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§ 185 Dnr 2021-000237  

Information budget 2022 Munkedal vatten AB 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals vatten AB har inkommit med budget för 2022 och plan 2023-
2024. 
 
Av budgeten framgår bland annat följande: 
 
Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från myndigheter, 
huvudmän och kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt behöver se över 
de kompetenser vi behöver ha inom bolaget. Det finns idag en ökad 
nationell medvetenhet inför hot som vår och andra samhällsviktiga 
verksamheter kan stå inför. Detta leder delvis till förändrade 
kompetensbehov och krav kring säkerhetsfrågor. Ökade krav gör att VA-
verksamheter står inför stora utmaningar som är generella för hela VA-
branschen.  
 
Taxeförändringar  
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska fastighetsägaren bära de 
nödvändiga kostnader som krävs för att tillhandahålla respektive 
vattentjänst. Detta sker genom att avgifter för dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt självkostnadsprincipen. 
Det vill säga de nödvändiga kostnader som uppkommer för att till 
exempel ta hand om spillvatten finansieras via motsvarande avgift. 
Budgeten bygger på en ökad brukningstaxa med 2022 4,0 % och ökad 
anläggningstaxa 2022 med 7,0 %.  
 
Driftbudget 
Budget 2022 är lagd med ett överuttag om 409 tkr, att intäkterna är 
något högre än de kostnader som finns inom Munkedal Vatten AB för att 
hantera vatten och avlopp i kommunen. Överuttaget kan sedan 
användas för engångssatsningar under året eller inom tre år alternativt 
avsättas till VA-fond. Munkedal Vatten AB har sedan tidigare fonderat 1 
564 tkr till VA-fonden Minska sårbarheten vid stor nederbörd och 2 045 
tkr till VA-fonden Kapacitetsökningar i Munkedal vattennät.  
 
Investeringar  
Bruttoinvesteringarna uppgår till knappt 38 mnkr 2022 och 
anläggningsavgifterna beräknas till 17,5 mnkr. Investeringarna 2022 
fördelas enligt följande: Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 12,5 mnkr, Omvandlingsområden 15,1 mnkr 
och Exploateringsområden 10,3 mnkr. För hela planperioden 2022-2024 
uppgår investeringarna till 138,5 mnkr och anläggningsavgifterna uppgår 
till 34 mnkr.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Budget 2022 samt plan 2023-2024 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen    

   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen    
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
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§ 186 Dnr 2021-000093  

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt 
område och planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de 
vägar som länkar samman tätorterna. Fördelarna med kommunalt 
väghållarskap är att man som väghållare får rådighet över anläggningen 
och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer utformning, 
omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som 
kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid 
ställningstagande i dessa ärende. 
 
Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga 
vägområden och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals 
kommun. Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt 
väganordningar, inklusive broar, GC-vägar, murar, belysning m.m. för de 
gator och vägar som kommunen övertar inom det nya 
väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar 
och ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:   
 
813.1              Foss kyrka och stort bostadsområde 
816                 Huvudgatan i Munkedal 
816.1              Gatan till stationen 
924, del av      Stale upp till skolan 
 
Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna 
och då ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. 
Vägen ska ha ett tillfredställande skick för allmänt användande för 
liknande vägar i liknande områden. Detta innebär inte att Trafikverket 
utför rena standardhöjande åtgärder i samband med överlämning av 
väghållningen utan att en syn genomförs där båda parter medverkar och 
kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i samband med 
Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen har 
Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta. 
 
När vägar och broar iståndsätts innebär det att: 
Beläggning inte skall ha hål eller sprickor 
Diken och trummor rensas 
Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov 
Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som 
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela. 
Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och 
överlämnas i sin helhet till kommuner   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20211101 
Beslut kommunstyrelsen daterat 20210614  
Tjänsteskrivelse daterad 20210531 
Avtalsförslag 
Kartbilaga    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan 
Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.    

Kommunfullmäktige beslutar och att godkänna del av förslaget avtal 
mellan Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.  

Kommunfullmäktige beslutar därmed att godkänna avtalet gällande väg 
813.1 Foss kyrka och stort bostadsområde, väg 816 Huvudgatan i 
Munkedal samt väg 816.1 Gatan till stationen.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan 
Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap. 
 
Notering: Rättad 2021-11-24 enligt FL § 36 av Fredrick Göthberg, 
kommunsekreterare. 
 
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L):  
avslag på förvaltningens förslag. 
 
Christoffer Rungberg (M):  
Kommunfullmäktige beslutar och att godkänna del av förslaget avtal 
mellan Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att godkänna avtalet gällande väg 
813.1 Foss kyrka och stort bostadsområde, väg 816 Huvudgatan i 
Munkedal samt väg 816.1 Gatan till stationen.  
 
Jan Hognert, Louise Skaarnes (SD), Jenny Jansson (S):  
Bifall till Christoffer Rungberg (M) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) med fleras 
avslagsyrkande och på Christoffer Rungberg (M) med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) med 
fleras yrkande. 
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Omröstning begärs och kommunstyrelsen beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Christoffer Rungberg (M) yrkande 
Nej-röst: Avslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) yrkande.    
 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L)  X  
Pia Hässlebräcke (S) X   
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Jan Petersson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Helena Jansson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X   

Resultat 9 2 0 
 
Ja-röst: 9 
Nej-röst: 2 
Avstod: 0 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar och att godkänna del av förslaget avtal 
mellan Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.  
Kommunfullmäktige beslutar därmed att godkänna avtalet gällande väg 
813.1 Foss kyrka och stort bostadsområde, väg 816 Huvudgatan i 
Munkedal samt väg 816.1 Gatan till stationen.     
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Ajournering 10 minuter under ärendes gång, kl. 14:33-14:43. 
 
Reservation Rolf Jacobsson (KD). 
 
Skriftlig reservation från Göran Nyberg (L), se bilaga till 
protokollspunkten.  
 

 



RESERVATION 
 
 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att erbjuda Trafikverket att ta över väghållningsansvar från 
dem. Jag menar att kommunens erbjudande är ett svar på en utpressningstaktik från det 
statliga verket när det gäller kommunens vilja att stänga av Strömstadsvägen vid Tegelverket 
för att fullfölja detaljplanen för det nya bostadsområdet där. 
Enligt de uppgifter jag har fått från Sveriges Kommuner och Regionen(SKR) finns det inga 
beslut nationellt om att kommuner skall ta över väghållningsansvar från Trafikverket. 
Däremot finns möjligheten. 
Om kommunen tar över väghållningsansvar från Trafikverket enligt förslaget tar vi ett 
historiskt beslut om att åta oss kostnader för väghållning som vi inte måste ta. Det innebär 
enligt underlaget till beslut cirka 500.000 kronor om året i underhåll och reinvesteringar av 
vägar och broar. Pengar som vi behöver till vård och skola och till att göra vår utemiljö 
vackrare. Jag menar att ett beslut att ta över Trafikverkets vägar är ett historiskt beslut som 
kan innebära ett historiskt misstag. 
Framtiden, inte minst med klimatförändringarna och stora nederbördsmängder, kan komma 
att innebära extra stora problem för Munkedal som har känsliga områden där vägar, 
järnvägar och älvbrinkar rasat många gånger genom åren. 
Om man skall ta över väghållningsansvar för vägar i Munkedals samhälle bör det föregås av 
en studie där vår syn på hur framtida trafikflöden kan komma att påverkas av kommunens 
utveckling och därmed det framtida behovet av vägar och standard på vägar. Gärna 
tillsammans med Trafikverket som har kompetens på området. 
Om det då finns starka skäl för att göra investeringar i vägar, som Trafikverket inte vill ta, kan 
det för att främja kommunens utveckling, finnas skäl till ett ändrat väghållningsansvar. Men 
jag ser inte att frågan om att möjliggöra ytterligare fyra tomter på Tegelverket är skäl nog för 
att för all framtid ta över kostnader från Trafikverket enligt förslaget till beslut. 
 
Göran Nyberg 
Liberalerna 
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§ 187 Dnr 2020-000329  

Skagerrakkorridoren 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att återremittera ärendet 
gällande Höghastighetsbana – Skagerakkorridoren med 
beslutsformulering enligt nedan:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet på grund av att 
ny information som dels lämnats under dagen, dels på information som 
kommer att delges projektet på torsdag. I nästa förslag till beslut ska det 
tydligt framgå i beslutet att Munkedals kommun när som helst kan lämna 
samarbetet utan krav på kompensation. 
 
Sedan kommunfullmäktiges möte i juni månad har projektet utvecklats 
framåt. Optimeringen av bansträckningen har studerats vidare och därav 
är tidigare bifogade kartor inte längre gällande. Då arbetet med 
bansträckningen fortfarande pågår via konsortiet finns heller inga exakta 
kartor att presentera i nuläget.  
 
Projektledningen för Skagerrakkorridoren har haft möte med 
Landshövding i Västra Götaland och responsen efter mötet är att 
Skagerrakkorridoren ses som ett särskilt viktigt projekt att främja. 
Därefter är möten genomförda med samtliga avdelningar inom 
Länsstyrelsen, som uttrycker vikten av att gå in i en interaktiv och 
snabbare planeringsprocess för projektet med inriktningen att en samlad 
Järnvägsplan för hela svenska sträckan bör vara den mest framgångsrika 
processen.  
 
Utöver återremissen har ytterligare dialog med kommunfullmäktige och  
kommunstyrelsen ägt rum 20210830 där fler frågeställningar inkommit 
vilka önskas besvaras i samband med detta ärende. Frågeställningarna 
gäller projektets tidplan, projektets kostnad för utredningsarbetet, egen 
personals resursåtgång samt information gällande intresserade bolag.  
 
Projektets övergripande tidplan har inte reviderats utan bygger på att 
utredningarna skall vara klara under 2024 för att sedan gå in i nästa fas. 
Många utredningar pågår i dagsläget och flertalet av dessa färdigställs 
under 2022. Att färdigställa samtliga utredningar fullt ut till 2024 är en 
utmanande tidplan men är dock fortfarande konsortiets ambition. 
Tillåtlighetsprövningar, politiska beslut på olika nivåer samt eventuella 
överklagningar utgör en stor osäkerhetsaspekt kring tidplanen. Dock 
sker tyngdpunkten av projektering och andra detaljerade utredningar 
efter att utförandeskedet har startat som en inledning i det skedet.  
 
Då projektet stäcker sig över flera kommuner, vilka ingår i undertecknad 
avsiktsförklaring, med avsikten att förbinda Göteborg och Oslo med ett 
dubbelspår kommer utredningarna fortgå. Därav är det viktigt att 
Munkedals kommun fortsatt medverkar i enlighet med 
avsiktsförklaringen.  
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Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören samt 
samhällsbyggnadschefen ingår i projektets olika grupperingar. I detta 
åtagande ingår att medverka på möten samt läsa in sig på framtaget 
material. Översiktligt uppskattat beräknas denna medverkan totalt 
belasta organisationen med max 100 timmar under 2022. Detta är en 
naturlig del i dessa tjänsters roller då det kan anses ingå i 
omvärldsbevakning samt naturligt samarbete med grannkommuner och 
områdets planer och utveckling i övrigt.   
 
Utöver egna resursers nedlagda tid finns kostnader för nödvändiga 
utredningar. Undertecknad avsiktsförklaring styr de kostnader som 
respektive kommun har tagit på sig att bidra med. För Munkedals 
kommuns del uppgår den kostnaden till 19 tkr per år under avtalstiden 
för avsiktsförklaringen.  
I ett senare skede kan kostnader för hantering av detaljplaner enligt plan 
och bygglagen belasta respektive kommun men det är ett beslut varje 
kommun tar för egen del vid respektive tillfälle.  
 
Projektledningen för Skagerrakkorridoren har även bjudit in och mött 
globala byggföretag för informationsmöte om projektet. På mötet anslöt 
36 globala byggföretag varav ca 15 företag från sju olika länder inkl de 
svenska största byggföretagen återkopplade att de vill ha fördjupade 
samtal om hur de kan stödja tillkomsten av projektet. Inget av företagen 
har visat invändningar till projektet vare sig för byggtekniken eller 
byggtiden. Europeiska investeringsbanken har också erbjudit sin 
supportorganisation EPEC fördjupat arbete för konsortiets vidareprocess.   
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 20211029 
Beslut kommunfullmäktige 20210628   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Beslut kommunfullmäktige 2021-06-28   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att stå bakom att tidigare bifogade kartor 
inte längre är gällande.  

Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun fortsatt ska 
medverka i projektet och med egen personal bevaka utvecklingen av 
spårsträckningen samt framtida placering av station och depå.    

 
Yrkanden 
Jan Hognert (M), Göran Nyberg (L), Christoffer Rungberg (M):  
Bifall till förvaltningens förslag  
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget   
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att stå bakom att tidigare bifogade kartor 
inte längre är gällande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun fortsatt ska 
medverka i projektet och med egen personal bevaka utvecklingen av 
spårsträckningen samt framtida placering av station och depå.    
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Mathias Johansson (SD) för gruppen, Jan Petersson, Louise Skaarnes: 
deltar ej i beslut 
 
Jenny Jansson (S) för S-gruppen, Rolf Berg, Pia Hässlebräcke: deltar ej i 
beslut   
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§ 188 Dnr 2021-000238  

Livsmedelstaxa 
Sammanfattning av ärendet 
På Miljönämndens sammanträde den 20211020 beslutade nämnden att 
föreslå kommunfullmäktige i Munkedals kommun att besluta om ny Taxa 
inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och 
material i kontakt med livsmedel.  
 
Ärendet i sin helhet finns bifogat i bilagor.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 20211101 
Protokoll Miljönämnden mellersta Bohuslän 20211020 §55 
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Protokoll Miljönämnden mellersta Bohuslän 20211020 §55 
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27  
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiga beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet, att gälla från och med 20220101, i enlighet med 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut.    

 
Yrkanden 
Jan Hognert (M),  
Bifall till förvaltningens förslag   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.     
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiga beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01, i enlighet med 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut.    
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§ 189 Dnr 2021-000215  

Utbyggnad av kommunalt VA till fastigheten Bråland 
3:18 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna till Brålands Gård har, 20210830, lämnat in bifogad 
skrivelse ”Anslutning av kommunalt avlopp och vatten till Bråland 3:18” 
till Munkedals kommun och Västvatten. I skrivelsen framhåller de en 
önskan om att skyndsamt få kommunalt vatten och avlopp framdraget 
till tomtgränsen. Detta för att kunna fortsätta att bedriva och utveckla 
nuvarande verksamhet på ett hållbart sätt.  
 
Brålands Gård är ca 6 hektar stor och ligger inom en antagen detaljplan 
med möjlighet att bygga ut för camping och tillåter 100 platser. I 
dagsläget har verksamheten plats för upp till 30 campingplatser vilket de 
under högsäsong uppnår. Utvecklingen till 100 platser förutsätter att den 
befintliga järnvägsövergången blir försedd med järnvägsbommar för att 
trafiksäkra överfarten och reglera trafiken. Denna åtgärd är enligt 
Trafikverket med i planerna för de närmaste åren. Parallellt med denna 
åtgärd vill Brålands Gård förbereda fastigheten med vatten och avlopp 
för att säkerställa dess nuvarande och framtida förbrukning då en säker 
och hållbar tillgång till vatten och avlopp är en förutsättning för att 
kunna genomföra detaljplanen fullt ut.  
 
Brålands Gård och dess detaljplan ligger idag utanför 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Västvatten erbjuder dock 
inkoppling på det allmänna ledningsnätet genom en privat 
ledningsdragning. Västvattens svar på skrivelsen finns bifogat ärendet 
och är daterat 20210921.  
 
Den anvisade punkten för inkoppling ligger ca 650 m från verksamheten 
och sträckan korsas av både väg och järnväg. Kostnader för anläggandet 
av ledningen samt framtida ansvaret för servisledningen faller på 
Brålands Gård utöver erläggandet av anläggningsavgiften.  
 
Ett alternativ till Västvattens förslag till lösning är att samplanera 
eventuella framtida exploateringar av bostäder i området tillsammans 
med Brålands Gårds ledningsdragning. Ytterligare aspekter som kan 
vägas in i sammanhanget är eventuellt behov av vatten och avlopp till 
befintlig kringliggande samlad bebyggelse. Detta alternativ behöver en 
djupare utredning och bör även löpa parallellt med pågående 
bostadsförsörjningsprogram.  
 
Ett ytterligare alternativ till lösning är att skapa ett verksamhetsområde 
för vatten och avlopp för campingverksamheten i enlighet med den 
antagna detaljplanen för Brålands gård. Detta uppdrag bör i så fall riktas 
till Munkedals vatten.    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
Västvattens svar på skrivelse, 2021-09-28 
Skrivelse – Anslutning av kommunalt avlopp och vatten till Bråland 3:18, 
2021-08-30 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda 
möjligheterna till samplanering av framtida exploateringar och dess VA 
utbyggnad i området för att hitta synergier.    

 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L) Ändringsyrkande:  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda 
möjligheterna till planering av framtida exploateringar och dess VA 
utbyggnad i området. 
 
Jan Hognert (M), Sten Ove Niklasson (S): 
Bifall till Göran Nybergs (L ) ändringsyrkande     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Göran Nyberg (L) Ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Göran Nyberg (L) 
ändringsyrkande.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att utreda 
möjligheterna till planering av framtida exploateringar och dess VA 
utbyggnad i området.    
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör, för vidare hantering  
Samhällsbyggnadschef, för kännedom  
Västvatten, för kännedom 
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§ 190 Dnr 2021-000247  

Samrådsinformation om planerad ansökan om 
fortsättning och utvidgning av bergtäktverksamheten 
på Svarteborg-Toröd 1:13 
Sammanfattning av ärendet 
Täktverksamheten på fastighet Svarteborgs-Toröd 1:!3 vill utöka sin 
verksamhet och ta ut med berg än vad tillståndet i dagsläget avser. 
Verksamheten planerar att utöka berguttaget från 40 000 ton/år till 60 
000 ton/år i ca 30 år framåt i tiden. Samråd på platsen har skett mellan 
länsstyrelsen och miljönämnden i mellersta Bohuslän där miljöchefen 
deltog.  
 
Ansökan om utökad täktverksamhet med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning skickas in till Miljöprövningsdelegationen 
senast den 2021-12-11.  
 
Samtliga handlingar finns bifogat i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-01 
Beslut miljönämnden mellersta Bohuslän daterat 2021-10-28 
Samråd om planerad ansökan om fortsättning och utvidgning av 
bergtäktsverksamheten på Svarteborgs-Toröd 1:13, Munkedals kommun 
daterad 2021-0-604 
Samrådsinformation om planerad ansökan om fortsättning och 
utvidgning av bergtäktsverksamheten på Svarteborgs-Toröd 1:13, 
Munkedals kommun daterad 202-010-27     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom miljönämnden i mellersta 
Bohusläns förslag till yttrande och har inget att erinra om utökad 
täktverksamhet på fastigheten.      

   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom miljönämnden i mellersta 
Bohusläns förslag till yttrande och har inget att erinra om utökad 
täktverksamhet på fastigheten.      
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören, för kännedom  
Samhällsbyggnadschef, för kännedom  
Miljöchef, för kännedom  
Stellan Ahlin Konsult, för kännedom (geolog.stellan.ahlin@gmail.com) 
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§ 191 Dnr 2021-000188  

Initiativärende från Christoffer Rungberg, 
Moderaterna och Christoffer Wallin, 
Sverigedemokraterna om Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän - utvärdering 
Sammanfattning av ärendet 
Ett avtal om miljösamverkan finns upprättat mellan SML-kommunerna, 
där det bl a framgår att avtalet ska sägas upp senast 12 månader före 
innevarande avtalsperiods utgång. Avtalet kommer att fortsätta att löpa i 
ytterligare en fyraårsperiod om det inte sägs upp senast 2021-12-31.  
 
Kommunstyrelsen i Munkedals kommun har fattat beslut om att 
utvärdera den nuvarande politiska organisationen, som trädde i kraft i 
samband med ny mandatperiod 2019.  
 
Kommunstyrelsen har parallellt med översynen av den politiska 
organisationen också beslutat att utvärdera den kommungemensamma 
miljönämnden i mellersta Bohuslän för att se hur kommunen bäst kan 
driva miljönämnden vidare i egen regi under samhällsbyggnadsnämnden. 
Utvärderingen skall senast återrapporteras senast 2021-11-15 för att en 
eventuell uppsägning ska hinna genomföras.  
 
Föreligger nu PM med förvaltningens bedömning av frågan om 
gemensam miljöorganisation.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
PM om gemensam miljönämnd 
Initiativärende MimB 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar till kommunfullmäktige följande alternativa 
förslag till beslut om miljösamverkan.  

Alternativ 1 

Munkedals kommun kvarstår i miljösamverkan med ingången att 
förhandla om avtalsvillkoren samt att samverkanskommunerna 
gemensamt ska arbeta med förbättringsåtgärder.  

Alternativ 2 

Munkedals kommun säger upp avtalet om miljösamverkan. Munkedals 
kommun begär hos samverkande kommuner att en avtalsförlängning 
med ett år och därefter ett år uppsägningstid för eventuellt utträde 
2023-12-31, medges i syfte att gemensamt arbeta med 
förbättringsåtgärder innan ställningstagande om eventuell fortsättning i 
miljösamverkan.    
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Yrkanden 
Göran Nyberg (L): 
Bifall till förvaltningens förslag alternativ 1 
 
Mathias Johansson (SD), Christoffer Rungberg (M), Louise Skaarnes 
(SD), Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till förvaltningens förslag alternativ 2 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och 
Matthias Johansson (SD) med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Matthias Johansson (SD) med fleras 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun säger upp avtalet 
om miljösamverkan. Munkedals kommun begär hos samverkande 
kommuner att en avtalsförlängning med ett år och därefter ett år 
uppsägningstid för eventuellt utträde 2023-12-31, medges i syfte att 
gemensamt arbeta med förbättringsåtgärder innan ställningstagande om 
eventuell fortsättning i miljösamverkan.    
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från Göran Nyberg (L), Sten Ove Niklasson (S), Jenny 
Jansson (S) 
 
 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(56) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 192 Dnr 2021-000225  

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbundets Väst med anledning av 
upptagande av Melleruds kommun som ny medlem 
Sammanfattning av ärendet 
Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och 
Mellerud. Beslut har fattats tidigare i år att förbundet ska upplösas och 
likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om 
medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och 
Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat beslut om och inkommit 
med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst (SoF väst). 
 
SoF väst har därför efter extra insatt styrelsemöte den 7 oktober skickat 
hemställan till sina medlemskommuner att fatta beslut om utökning av 
förbundet med att Melleruds kommun blir medlem. Beslut behöver tas av 
respektive kommuns fullmäktige att revidera förbundsordningen där 
Mellerud skrivs in som medlem, senast 30 november för att 
medlemskapet ska kunna verkställas till årsskiftet. 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att 
Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet. Förbundschef och 
presidiet har tillsammans med representanter från Melleruds kommun 
fått uppdrag att ta fram underlag till beslut. I förslaget fortsätter SoF 
Väst i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men 
utvidgas med en kommun. Genom att det inte bildas något nytt förbund 
gäller alla beslut som SoF Väst har tagit tidigare även för Melleruds 
kommun. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu 
pågående insatser i Mellerud som nu finansieras av 
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör 
vid årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds 
kommun. 
 
I samband med att förbundsordningen ändras för att Melleruds kommun 
ska bli ny medlem föreslår presidiet för Samordningsförbundet Väst 
några andra ändringar. Förslag på ändringar i förbundsordningen 
redovisas nedan. 
 
* 3§ Mellerud är tillagd som medlem 
 
* Omskrivning av 5§. Ny lydelse: Ledamöter och ersättare väljs för fyra 
år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige 
i region och kommuner har ägt rum. 
  
 Tidigare lydelse: Ledamöter och ersättare väljs för tiden 
från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. 
Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 
den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner 
har ägt rum. 
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* Tillägg i 16§ ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås 
samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella 
kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon 
av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande 
andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna” 
 
Tillägg i 20§ ”Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 
2022, under förutsättning att samtliga medlemmar vid den tidpunkten 
godkänt denna förbundsordning”     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Bilaga 1 Förbundsordning Samordningsförbundet Väst, justerat 18 
oktober 
Samordningsförbundet Väst minnesanteckningar 
Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till 
Melleruds kommun 
Bilaga 2, beslut KF Mellerud ansökan SoF Väst 
Bilaga 3 - Ansökan från Mellerud om medlemskap i SoF väst 
Bilaga 4, SoF Väst bidrag per part 2022 inkl-exkl Mellerud    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ändringar 
förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som ska gälla från 1 
januari 2022    

   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.     
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ändringar 
förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som ska gälla från 1 
januari 2022.      
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§ 193 Dnr 2021-000005  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt 2021 - kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. I 
arbetsordningen står det även att en motion bör beredas så, att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen 
väcktes 
 
Kommunstyrelsen redovisar 13 ej besvarade motioner. En av motionerna 
är nyligen inkomna och har ej behandlats i Kommunfullmäktige än. Fyra 
av motionerna väcktes under fullmäktige 2021-05-31 och nära att 
passera datum för svarstid. Resterande åtta motioner har passerat 
datum för svarstid. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett ej besvarat medborgarförslag. Förslaget 
har inte passerat datum för svarstid.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-26 
Lista över pågående motioner november 2021 
Lista över pågående medborgarförslag november 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av ej 
besvarade motioner och medborgarförslag för november 2021.    

   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av ej 
besvarade motioner och medborgarförslag för november 2021.   
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§ 194 Dnr 2021-000069  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt 2021 - Välfärdsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden 
(och övriga nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till 
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till 
fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte 
slutligt handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.     
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2021-10-21 § 81 - Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt. 
Bilaga till VFN 2021-10-21 - Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.    
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.     
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§ 195 Dnr 2021-000108  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt 2021 - Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett obesvarat medborgarförslag att 
redovisa. Detta planeras tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens möte i 
november.      
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-10-25 § 110 Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2021 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. 
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§ 196 Dnr 2021-000239  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt hösten 2021 - Kultur- och 
fritidsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har två motioner som ännu är besvarad.  
 
Motionen från Liza Kettil, Socialdemokraterna om satsning på 
fritidsgården. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att sända 
motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras 
att besvaras av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-17.  
 
Motionen från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om Digital Fixare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning. Motionen planeras att besvaras av 
kultur- och fritidsnämnden 2021-10-13.  
 
Inga medborgarförslag som ej beretts färdigt ligger inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2021-10-13 § 44 Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt hösten 2021 - Kultur- och 
fritidsnämnden. 
Sammanställning av motioner som ej beretts färdigt - november 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag. 
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§ 197 Dnr 2021-000241  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt 2021 - barn och utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga obesvarade motioner eller medborgarförslag 
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2021-10-20 § 94 Redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2021 - barn och 
utbildningsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn - och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner  
att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn – och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner. 
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§ 198 Dnr 2021-000240  

Barnomsorgstaxa 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år 
de fyller tre har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet 525 timmar per år. 
På förskolorna ingår den allmänna förskolan i den ordinarie 
verksamheten. Respektive förskola planerar och schemalägger denna 
verksamhet. Allmän förskoleverksamhet följer skolans läsår, det vill säga 
ingen verksamhet under skolloven. 
 
De barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och behöver omsorg 
utöver den tid som allmän förskola erbjuds och därför har en vanlig 
barnomsorgsplacering, får istället en reducering av föräldraavgiften. 
Detta avdrag är idag 30% av avgiften och infaller under terminstid, det 
vill säga nio månader om året från september till och med maj. Inget 
avdrag under sommaren.  
 
Många vårdnadshavare reagerar över att de under sommaren betalar en 
högre avgift än resten av året. Dessutom är avgiften högre under den 
period då de flesta är lediga en längre tid på grund av sommarsemester. 
Avgiften under sommaren är familjens normaltaxa, men eftersom de har 
sänkt avgift övriga nio månader blir ändå upplevelsen att de får en 
förhöjd avgift under sommaren. 
 
Barn och utbildningsnämnden föreslår därför att en taxeändring görs så 
att avgiften för dessa barn istället reduceras med 22% samtliga tolv 
månader om året, vilket motsvarar ett 30% avdrag nio månader om 
året. Familjerna får då istället en och samma avgift året om, vilket kan 
upplevas mer rimligt ur ett vårdnadshavarperspektiv.     
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2021-10-20 § 92 Barnomsorgstaxa 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndes förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på 
förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn 
berättigade allmän förskola.  Beslutet gäller från 2022-01-01 och från 
september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar 
förskoleklass.   
 
Yrkanden 
Jenny Jansson (S): 
Bifall till Barn- och utbildningsnämndens förslag 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition bifall till Barn- och utbildningsnämndens 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Barn och utbildningsnämndens förslag på 
förändrad avgiftsreducering till 22% tolv månader om året, för barn 
berättigade allmän förskola.  Beslutet gäller från 2022-01-01 och från 
september det år barnet fyller 3 år till och med juli det år barnet börjar 
förskoleklass. 
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§ 199 Dnr 2021-000252  

Avgift för ansökan om nyetablering av fristående 
förskolor och fritidshem samt utökning av befintligt 
godkännande. 
Sammanfattning av ärendet 
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om skärpta krav på insikt,  
lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva  
verksamhet. Ändringarna innebär att kommunen får ta ut en avgift för  
ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående  
fritidshem.  
Till grund för avgiftssättningen är kommunallagens bestämmelser om  
självkostnadsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som  
gäller. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än motsvarande  
självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 §KL. Avgifter får alltså inte tas ut  
till sådant belopp att de tillför kommunen en vinst. Avgiften måste även  
bygga på likställighetsprincipen att alla som söker godkännande i  
kommunen behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.  
Förändringarna kommer att gälla från 2022-01-01.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2021-10-20 - Avgift för ansökan om nyetablering av 
fristående  
förskolor och fritidshem samt utökning av befintligt  
godkännande.  
 
 
Barn- och utbildningsnämndes förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  

på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola  

och fritidshem.  

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  

på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande  

för fristående förskola och fritidshem.  

* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  

på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående  

förskola och fritidshem.  

Besluten ska gälla från 2022-01-01.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  
på avgift om 25 tkr för ansökan om nyetablering av fristående förskola  
och fritidshem.  
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  
på avgift om 15 tkr för ansökan om utökning av befintligt godkännande  
för fristående förskola och fritidshem.  
* Kommunfullmäktige godkänner Barn- och utbildningsnämndens förslag  
på avgift om 15 tkr vid ägarbyte för befintligt godkänd fristående  
förskola och fritidshem.  
Besluten ska gälla från 2022-01-01. 
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§ 200 Dnr 2021-000103  

Svar på Motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om tomter på Vadholmen och 
Örekilsområdet 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända Rolf Jacobssons 
(KD) inlämnade motion ”Motion om tomter på Vadholmen och 
Örekilsområdet”, daterad 2021-04-23 till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Motionen föreslår att pausa försäljningen av tomträtter på Vadholmen 
och Örekilsområdet och flytta hanteringen till Kommunstyrelsen samt 
beslut till Kommunfullmäktige men anledning av att kommundirektör och 
kommunalråd har meddelat att de avgår. 
 
Det avgående kommunalrådet och kommundirektören som benämns i 
motionen har avgått och nytt kommunalråd samt ny kommundirektör är 
på plats. Deras inblandning i processen av tomtförsäljningen har varit 
utifrån funktion och ej person. Sålunda kan arbetat fortgå. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Motion från Rolf Jacobsson, Krisdemokraterna om tomter på Vadholmen 
och Örekilsområdet 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen    

Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.      
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.     
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§ 201 Dnr 2021-000105  

Svar på Motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om Digital Fixare 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären Rolf Jacobsson Kd vill att kommunen snarast öppnar upp 
möjligheter för äldre människor med begränsad, eller ingen datorvana 
att kunna få utbildning i olika digitala instrument. Kd vill även att det 
inrättas en kommunal tjänst där äldre ges möjlighet att boka tid för 
digital hjälp/utbildning via hembesök av en "Digital Fixare". 
Förvaltningen menar att tjänsten redan finns då allmänheten genom 
biblioteksansvarig regelbundet inviteras till digitalt café i Forum. Tjänsten 
kommer också utvecklas genom att erbjuda möjlighet att delta på caféet 
digitalt. Personer med begränsad möjlighet att ta sig till Forum kan då 
koppla upp sig via Teams.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2021-10-10 § 46 Svar på Motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om Digital Fixare 
Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om Digital Fixare 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.     
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde      

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.         
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§ 202 Dnr 2020-000349  

Svar på Motion från Fredrik Olsson, Kristdemokraterna 
om att utreda lämpliga skyddsåtgärder för att 
förhindra fortsatt skadegörelse av kommunal 
egendom 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om att stoppa förstörelsen 
och skadegörelsen i Munkedals kommun. Motionen avslutas med förslag 
till åtgärder som kommunledningen uppmanas att fundera över. 
 
Det kan konstateras att flera av de åtgärder som föreslås i motionen 
redan är aktuella. Några av de föreslagna åtgärderna ligger utanför 
kommunens direkta beslutsmandat.    
 
Vidare arbetar kommunen fortlöpande med trygghetsskapande och 
brottsförebyggande åtgärder utifrån gemensam lägesbild med 
samverkande parter, vilka är polis, räddningstjänst, representant för 
näringslivet samt interna verksamheter. Arbetet går under benämningen 
EST – Effektiv Samordning för Trygghet. Vidare finns en grupp som 
arbetar mot enskilda ungdomar som riskerar att hamna snett eller i 
kriminalitet, den s k SSPF-gruppen (skola, socialtjänst, polis och fritid).    
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-26 
Motion från Fredrik Olsson, Kristdemokraterna om att utreda lämpliga 
skyddsåtgärder för att förhindra fortsatt skadegörelse av kommunal 
egendom 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående redovisning anses 
motionen besvarad.    

 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.          

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.       

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
49(56) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 203 Dnr 2021-000106  

Svar på Motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om extra löneökning för 
vårdpersonal 
Sammanfattning av ärendet 
      
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2021-10-21 § 80 
Motion från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna om extra löneökning för 
vårdpersonal 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.   

 

Det bör i sammanhanget anföras att lönebildningen på Svensk 
arbetsmarknad sker mellan de parter som är bärare av det kollektivavtal 
vilket normalt gäller för det område som är aktuellt. 

Förhandling sker genom de förhandlingsordningar vilka parterna avtalat 
om och som säkerställs genom MBL(lag om medbestämmande i 
arbetslivet). Denna ordning ska respekteras då vi är medlemmar i 
arbetsgivarorganisationen SKR och således bundna av mellanvarande 
kollektivavtal. Detta tjänar parterna väl och innebär även ett löneskydd 
och hindrar otillbörlig villkorskonkurrens.   
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.     

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.      
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
50(56) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 204 Dnr 2021-000230  

Initiativärende från Rolf Jakobsson, 
Kristdemokraterna om fastställande av ledamöter i 
nämnder för nästa mandatperiod, klargörande av 
påstående kring kommunfullmäktiges ordförande 
samt tillsättande av beredning för politisk 
organisation. 
Sammanfattning av ärendet 
      
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Rolf Jakobsson, Kristdemokraterna om fastställande 
av ledamöter i nämnder för nästa mandatperiod, klargörande av 
påstående kring kommunfullmäktiges  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
      
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.     

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.        

 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
51(56) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 205 Dnr 2020-000028  

Delårsrapport jan-aug 2021 för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
Sammanfattning av ärendet 
      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
MIMB-2021-1-25-TJU delårsrapport Miljönämnden 2021-09 
MIMB-2021-1-25 Delårsrapport augusti 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen   
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.         

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.    

 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
52(56) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 206 Dnr 2021-000032  

Rapporter från revisionen (2021) 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har gjort en bedömning av delårsrapport augusti 2021 till 
fullmäktige.     
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas bedömning av delårsrapportaugusti 2021 
Projektplan - Grundläggande granskning 2021 - Munkedals bostäder AB 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen   
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.     

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.    

 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
53(56) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 207 Dnr 2021-000026  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-09-01 – 2021-10-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-09-01 -- 2021-10-31 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.    

   
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.    

 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 
 
Omröstningsresultat 
      
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.    
 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
54(56) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 208 Dnr 2021-000260  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD), Tomterna på 
Vadholmen samt Örekilstomten 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) inkom under kommunstyrelsens sammanträde 
2021-11-15 med initiativärende med frågor kopplade till den planerade 
utbyggnaden av centrum i Munkedals tätort.       
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD), om tomterna på Vadholmen 
samt Örekilstomten.      
     
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.       

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.       

 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
55(56) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 209 Dnr 2021-000261  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD), 
Förvaltningsrättens beslut om inhibition av 
Kommunfullmäktiges beslut gällande vindkraftverk 
Skottfjället 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) inkom under kommunstyrelsens sammanträde 
2021-11-15 med initiativärende med frågor kopplade till 
Förvaltningsrättens beslut om inhibition av Kommunfullmäktiges beslut 
om att stoppa vindkraftsetablering på skottfjället.     
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD), Förvaltningsrättens beslut om 
inhibition av Kommunfullmäktiges beslut gällande vindkraftverk 
Skottfjället.            
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde    

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

     
 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
56(56) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 210 Dnr 2021-000262  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD), 
Välfärdsnämndens ansvarsområde 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) inkom under kommunstyrelsens sammanträde 
2021-11-15 med initiativärende med frågor kring Äldreomsorgslyftet och 
om personal inom äldreomsorgen behärskar det svenska språket.   
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD), Välfärdsnämndens 
ansvarsområde 
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M) 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.        

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
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