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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 31 maj 2021 
kl 17:00 – 21:45. 

  

Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande 
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 
Matheus Enholm (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Christer Börjesson (-) 
Tony Hansson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Jan Petersson (SD) för Linn Hermansson (SD) 
Bo Ericson (SD) 
Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Ausra Karlsson (M) 
Henrik Palm (M) för Gunnar Fredriksson (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Ulla Gustafsson (M) 
Linda Wighed (M) Johnny Ernflykt (M) 
Göran Nyberg (L) 
Karin Blomstrand (L), deltog ej i § 59 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Inger Orsbeck (S) för Per-Arne Brink (S) 
Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Leif Karlsson (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Helena Hansson (C) för Carina Thorstensson (C) 
Olle Olsson (KD) för Fredrik Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP), jäv § 58 

   

Ej tjänstgörande  
ersättare 
 

Nina Andersson (KD) 

Övriga närvarande Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
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Justerare Henrik Palm (M) och Karl-Anders Andersson (C)  

Justering sker Digital justering, 2021-06-03, senast kl. 13:00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 49-67 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Heikki Klaavuniemi (SD)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Henrik Palm (M)  
   
 Digital justering  
 Karl-Anders Andersson (C)  
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§ 49 Dnr 75826   

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jan Hognert (M) inkom 2021-04-20 med avsägelse gällande uppdrag 
som kommunstyrelses ordförande och kommunalråd. Uppsägelsen gäller 
från den 1 september 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Jan Hognert (M) från sitt uppdrag 
som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd från och med den 
1 september 2021. 
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§ 50 Dnr 2021-000097   

Anmälan av motion från Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson 
(C) om införande av arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) har inkommit med en motion 
om att införa en arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Expedieras 
Kommundirektör för handläggning 
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§ 51 Dnr 2021-000103   

Anmälan av motion från Rolf Jacobsson (KD) om tomter på 
Vadholmen och Örekilsområdet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med motion om att pausa arbetet med 
försäljning av tomträtter på Vadholmen och Örekilsområdet, att återkalla 
delegering av försäljningsrätten till samhällsbyggnadsnämnden samt att 
omgående klargöra om framtida exploatering av Vadholmen och 
Örekilsområdet ska hanteras av kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Expedieras 
Kommundirektör för handläggning 
 

 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(39) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 Dnr 2021-000105   

Anmälan av motion från Rolf Jacobsson (KD) om att inrätta en 
tjänst som digital fixare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med motion om att kommunen ska 
erbjuda äldre människor med begränsad eller ingen datorvana att få 
utbildning i olika digitala instrument samt att det inrättas en tjänst som 
digital fixare där äldre kan boka tid för digital hjälp/utbildning via 
hembesök. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning. 
 
Expedieras 
Förvaltningschef barn- och utbildning för vidare handläggning. 
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§ 53 Dnr 2021-000106   

Anmälan av motion från Rolf Jacobsson (KD) om extra 
löneökning för vårdpersonal. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med motion om att sjukvårdsbiträden, 
undersköterskor och sjuksköterskor inom äldreomsorgen i Munkedals 
kommun får ett extra lönepåslag på 5% under 2021 och 3% under 2022 
utöver de ordinarie lönepåslag de erhåller i de centrala och lokala 
förhandlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till välfärdsnämnden för 
beredning. 
 
Expedieras 
Förvaltningschef välfärd för vidare handläggning. 
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§ 54 Dnr 2021-000120   

Anmälan av motion från Karin Blomstrand (L) om att bygga på 
LIS områden i Hällevadsholm 

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Blomstrand (L) har inkommit med motion om att bygga på LIS-
områden i Hällevadsholm. Motionären vill att samhällsbyggnadsnämnden 
får i uppdrag att projektera och färdigställa området vid Vässjesjön för 
försäljning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Expedieras 
Förvaltningschef samhällsbyggnad för vidare handläggning. 
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§ 55 Dnr 2021-000057   

Direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår i ett initiativärende, 2021-
03-04, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra 
till Samhällsbyggnadsnämnden att göra en direktanvisning av tomt ett 
på Vadholmen till Munkbo AB samt att Kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att uppdra till Munkbo AB att bebygga tomt ett på 
Vadholmen efter att direktanvisningen har gjorts.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-15 §43, att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys i förhållande till av 
kommunfullmäktige tidigare beslut i ärendet samt i vilken utsträckning 
övrig markanvisning kan påverkas. 
 
Bakgrund 
Tidigare beslut i ärendet som kan ha betydelse för den fortsatta 
handläggningen. 
Kommunfullmäktige har, 2020-06-29 §71, beslutat att delegera till 
Samhällsbyggnadsnämnden att sälja via markanvisning och 
förutsättningarna i detaljplanen, byggrätten i Örekilsparken. 
Kommunfullmäktige har vidare beslutat, 2020-12-07 §122, att 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB, startar två nya dotterbolag inför 
försäljningen av byggrätter. 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl 
AB säljer de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen. 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att försäljningen ska ske i nära 
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden 
 
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har 
samhällsbyggnadsnämnden beslutat, 2021-01-25 §5 att anta en 
arbetsbeskrivning för markanvisning inom detaljplanen Vadholmen. Den 
antagna arbetsbeskrivningen innehåller en beskrivning av området i sin 
helhet och volymen beräknade lägenheter i områden samt tidsplanen för 
kommande markanvisning. Enligt tidsplanen ska markanvisningen 
beslutas om i maj och därefter kommer markanvisningstävlingen att gå 
ut i månadsskiftet maj/juni. 
Samtliga byggrätter kommer att fördelas genom markanvisning där 
arbetet bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 
bolaget Vadholmen Foss AB i enlighet med de beslut som fattas i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har antagit detaljplan, 2021-04-06 §9, för 
Vadholmen som möjliggör uppförandet av 100-150 bostäder och totalt 
ca 4500 m² lokalyta vilket är fördelat på tre olika byggrätter. Dessa 
byggrätter planeras att styckas av och säljas var och en för sig vid tre 
olika tillfällen via markanvisning i enlighet med kommunfullmäktiges och  
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Forts § 55 
 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. Detaljplanen för Vadholmen har i 
dag vunnit laga kraft. 
Formellt är det bolaget Vadholmen Foss AB som är ägare till delområde 
ett och två samt Munkedals kommun som är ägare av delområde tre. 
Kommunal gata är utbyggd i enlighet med detaljplanen och marken är 
grovplanerad och kommer överlåts i befintligt skick. VA-ledningar 
kommer vid försäljningen att finnas i tomtgräns. 
 
Syftet med markanvisning är att få in underlag för att sedan välja ut de 
köpare som utvecklar området på bästa sätt i enlighet med detaljplanens 
intention och markanvisningens kriterier samt inom överenskommen tid. 
Samma upplägg och underlag förväntas användas för markanvisningar 
för samtliga tre delområden. 
Munkbo AB har i styrelsebeslut dels 2020-08-21 §41 och 2021-03-10 
§26 beslutat att avstå från markanvisning för byggnation på Vadholmen 
med motivering att bolaget behöver fokusera på renovering av befintligt 
bostadsbestånd.  
 
Kommunstyrelsens presidium träffade Munkbos presidium 2021-04-16 
för att efterhöra styrelsens syn på bolagets framtid. Bolaget redovisade 
att man i första hand ska fokusera mot att renovera befintligt 
bostadsbestånd och att styrelsen beslutat att inte bygga på Vadholmen. 
Kommunstyrelsens presidium efterfrågade svar på hur Munkbo AB avser 
följa ägardirektiven och gav styrelsen i Munkbo AB i uppdrag att 
återkomma med bolagets framtidsplan. Planen ska innehålla riskanalys 
för nybyggnation vid Vadholmen och svara på frågan hur bolaget ska 
kunna stabilisera sin ekonomi om man inte bygger nytt. Svar på 
Munkbos framtidsplaner har inte inkommit ännu. 
 
Efter kontakt med Västra Götalandsregionen (VGR), 2021-03-19, 
gällande intresse att förhyra verksamhetslokaler i bottenvåningen på 
fastighet tomt ett, kan konstateras att intresset svalnat betydligt. 
Bedömningen är att varken vårdcentrals- eller barn- och 
ungdomspsykiatrin verksamhet kommer att vara en intressent. En möjlig 
hyresvärd kan vara folktandvårdens verksamhet.  
 
Kommunfullmäktige kan formellt besluta om en direktanvisning samt 
uppdra åt Munkbo AB att bebygga tomt ett i egenskap av ägare till 
bolaget samtidigt som kommunfullmäktige upphäver tidigare fattade 
beslut, 2020-06-29 §71 och 2020-12-07 §122. Viktigt att beakta att 
styrelsen för Munkbo AB beslutat att avstå från byggnation inom 
Vadholmen. Kommunstyrelsen kan välja att uppmana Munkbo AB att 
delta i markanvisningstävlingen på lämplig tomt. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra en direktanvisning av 
tomt ett till Munkbo AB kan övriga markanvisningar påverkas genom att 
intresset från marknaden minskar och att tidsplanen förskjuts framåt i 
tid. En förutsättning bör vara att Munkbo AB uppfyller samma krav som 
övriga, bygger in samma kvaliteter som vi kommer kräva på övriga  
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Forts § 55 
 
områden i markanvisningstävlingen, och förvärvar marken till fastställt 
marknadsvärde för att eliminera risken för särbehandling. 
Det kommunala bostadsbolaget bör finnas med som en aktiv aktör på 
bostadsmarknaden för att kunna erbjuda ändamålsenliga boendemiljöer 
till kommuninvånarna. Därför bör det kommunala bostadsbolaget delta i 
den kommande markanvisningstävlingen på lämplig tomtmark. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 96 
Tjänsteskrivelse 
Beslut KS 2021-03-15, § 43 
Initiativärende 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till bolaget Vadholmen Foss att 
göra en direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Munkbo att bebygga tomt 1 
på Vadholmen efter att direktanvisningen gjorts. Munkbo ska betala den 
summa som tomt 1 har värderats till samt följa de anvisningar som satts 
upp för markanvisningen. 
 
Yrkande 
Liza Kettil (S), Karl-Anders Andersson (C), Malin Svedjenäs (V), Göran 
Nyberg (L), Ove Göransson (V), Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf 
Jacobsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Christoffer Wallin (SD): Återremiss till kommunstyrelsen för att ta 
kontakt med Munkbo för och få en kostnads och konsekvensanalys av 
investeringen innan direktanvisning görs av kommunfullmäktige. 
 
Martin Svenberg Rödin (M), Christer Börjesson (-): Bifall till Christoffer 
Wallins (SD) yrkande om återremiss. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst: Återremiss. 
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Forts § 55 
 
Omröstningsresultat 
Christer Börjesson (-)  Nej 
Christer Nilsson (C)  Ja 
Lars-Göran Sunesson (C)  Ja 
Karl-Anders Andersson (C)  Ja 
Helena Hansson (C)  Ja 
Olle Olsson (KD)  Ja 
Rolf Jacobsson (KD)  Ja 
Göran Nyberg (L)  Ja 
Karin Blomstrand (L)  Ja 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Ja 
Ausra Karlsson (M)  Nej 
Martin Svenberg Rödin (M)  Nej 
Jan Hognert (M)  Nej 
Henrik Palm (M)  Nej 
Linda Wighed (M)  Nej 
Ulla Gustafsson (M)  Nej 
Ann-Sofie Alm (M)  Nej 
Rolf Berg (S)  Ja 
Liza Kettil (S)  Ja 
Caritha Jacobsson (S)  Ja 
Pia Hässlebräcke (S)  Ja 
Leif Karlsson (S)  Ja 
Maria Sundell (S)  Ja 
Regina Johansson (S)  Ja 
Inger Orsbeck (S)  Ja 
Matheus Enholm (SD)  Nej 
Tony Hansson (SD)  Nej 
Heikki Klaavuniemi (SD)  Nej 
Mathias Johansson (SD)  Nej 
Jan Peterson (SD)  Nej 
Pontus Reuterbratt (SD)  Nej 
Bo Ericsson (SD)  Nej 
Christoffer Wallin (SD)  Nej 
Ove Göransson (V)  Ja 
Malin Svedjenäs (V)  Ja 

 
Ja-röster: 19 
Nej-röster: 16 
Avstår: 0 
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Forts § 55 
 
Protokollsanteckning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 50 § ska ett ärende återremitteras, om det 
begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att ta kontakt med Munkbo för och få en kostnads- 
och konsekvensanalys av investeringen innan direktanvisning görs av 
kommunfullmäktige. 
 
Expedieras 
Kommundirektör för handläggning 
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§ 56 Dnr 2020-000300 

Äskande hos kommunfullmäktige gällande investeringsmedel för 
ny 4-6 skola 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-21, § 85 om att hos 
fullmäktige begära en utökad och tidigarelagd investeringsbudgeten för 
ny 4-6 skola. Kommunfullmäktige återremitterade 2020-12-07, § 125 
ärendet till kommunstyrelsen för att ärendet skulle kompletteras med 
ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering.  
I samband med kommunstyrelsens hantering av frågan förelåg 
initiativärende med uppdrag om att utreda utbyggnad och renovering av 
befintliga skolor, varpå kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 16 
att bordlägga ärendet i väntan på ovan nämnda utredning. 
Initiativärendet är nu besvarat och avslutat. Ärendet är kompletterat 
med ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen 
investeringsbudget så att de investeringsmedel som ursprungligen 
(moderaternas och liberalernas förslag till budget) avsatts skall avsättas 
för 2021 och framåt, så att den av kommunfullmäktige beslutade 
byggnationen av en 4-6 skola på Kungsmarken kan påbörjas enligt plan. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 112 
Beslut KS 2021-02-08, § 16. 
Komplettering - ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering. 
Beslut KF 2020-12-07, § 125. 
Beslut KS 2020-11-23, § 178. 
Yttrande från ekonomiavdelningen. 
Beslut BUN 2020-10-21, § 85. 
 
Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens förslag 
till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen 
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av 
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på 
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan   
 
Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD): Återremiss för att ge barn- och utbildningsnämnden 
i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med nuvarande förslag 
till beslut angående bygget av ny skola på Kungsmarkenområdet, 
kompletterat med ett alternativ till nybyggnad, som innebär renovering 
och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal.  
Beslutsunderlaget skall innehålla konsekvensbeskrivningar av båda 
alternativen, såväl verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som 
ekonomiska, för nämnden och för kommunen som helhet. 
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Forts § 56 
 
Karin Blomstrand (L), Liza Kettil (S), Caritha Jacobsson (S), Lars-Göran 
Sunesson (C), Malin Svedjenäs (V), Jan Hognert (M), Christer Börjesson 
(-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP), Olle Olsson (KD), Christoffer Wallin (SD), 
Göran Nyberg (L), Jan Petersson (SD): Bifall till Rolf Jacobssons (KD) 
yrkande om återremiss. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Avgöra ärendet idag. 
Nej-röst: Återremiss 
 
Omröstningsresultat 
Christer Börjesson (-)  Ja 
Karl-Anders Andersson (C)  Ja 
Christer Nilsson (C)  Ja 
Helena Hansson (C)  Ja 
Lars-Göran Sunesson (C)  Ja 
Rolf Jacobsson (KD)  Nej 
Olle Olsson (KD)  Nej 
Karin Blomstrand (L)  Ja 
Göran Nyberg (L)  Nej 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Nej 
Ulla Gustafsson (M)  Ja 
Jan Hognert (M)  Ja 
Linda Wighed (M)  Ja 
Ausra Karlsson (M)  Ja 
Martin Svenberg Rödin (M)  Ja 
Ann-Sofie Alm (M)  Ja 
Henrik Palm (M)  Ja 
Liza Kettil (S)  Ja 
Rolf Berg (S)  Ja 
Caritha Jacobsson (S)  Ja 
Maria Sundell (S)  Ja 
Regina Johansson (S)  Ja 
Leif Karlsson (S)  Ja 
Pia Hässlebräcke (S)  Ja 
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Inger Orsbeck (S)  Ja 
Matheus Enholm (SD)  Nej 
Tony Hansson (SD)  Nej 
Bo Ericsson (SD)  Nej 
Christoffer Wallin (SD)  Nej 
Pontus Reuterbratt (SD)  Nej 
Mathias Johansson (SD)  Nej 
Jan Peterson (SD)  Nej 
Heikki Klaavuniemi (SD)  Nej 
Malin Svedjenäs (V)  Ja 
Ove Göransson (V)  Ja 

 
 
Ja-röster: 23 
Nej-röster: 12 
Avstår: 0 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med nuvarande förslag till beslut angående bygget 
av ny skola på Kungsmarkenområdet, kompletterat med ett alternativ till 
nybyggnad, som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 
skolor i Munkedal.  
Beslutsunderlaget skall innehålla konsekvensbeskrivningar av båda 
alternativen, såväl verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som 
ekonomiska, för nämnden och för kommunen som helhet. 
 
Reservation 
Karin Blomstrand (L) enligt skriftlig reservation som bifogas paragrafen. 
 
Expedieras 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef för barn- och utbildning, för vidare handläggning 
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom 
Kommundirektör, för kännedom 
Ekonomichef, för kännedom 
 



Kommunfullmäktige 20210531 

 

Reservation i ärende Äskande hos kommunfullmäktige gällande 
investeringsmedel för ny 4-6 skola 

 

Jag reserverar mig mot förslaget att återremittera äskandet till förmån för eget 
yrkande att bifalla äskandet. 

 

 

 

Karin Blomstrand Liberalerna 
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§ 57 Dnr 2021-000116   

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 95. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Initiativärende har inkommit från Karl-Anders Andersson (C) gällande tre 
tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 95, Mål och 
resursplan budget 2021 plan 2022-2023. 
Välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet på dagens möte. 
 
I initiativärendet från Karl-Anders Andersson (C) anges följande: 
”Vid budgetbeslutet i kommunfullmäktige den 200928 togs det tre 
tilläggsyrkanden som inte var beredda innan beslut. De kom att påverka 
välfärdsnämndens arbete med att komma tillrätta med sitt 
besparingskrav som KF tidigare gett, där välfärdsnämnden ska komma 
ner i kostnadsnivå med jämförbara kommuner och som skall vara 
genomförda senast 241231.  
Centerpartiet vill fortsätta arbetet med heltidsresan i Munkedals kommun 
och tilläggsyrkandena ställer till problem i detta arbete. 
Centerpartiet menar att det är av största vikt att nämnden och dess 
förvaltning får fortsätta att arbeta med besparingskrav och 
rationaliseringar och att komma fram med heltidsresan utan att bli 
upplåsta av hastigt presenterade förslag under KF:s budgetmöte. 
Centerpartiet vill att förvaltningen inför nämndmötet presenterar det 
som tidigare muntligt sagts om dessa tilläggsyrkanden skriftligt till 
nämnden.  
 
Centerpartiet yrkar att välfärdsnämnden uppmanar kommunfullmäktige 
att upphäva de tre tilläggsyrkanden som är presenterade här, för att 
komma fram med ovan beskrivna problem. 
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k. 
tillsvidareanställningar, för de som önskar. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att 
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.) 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan 
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.” 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 113 
Beslut VFN 2021-04-22, § 41. 
Initiativärende 
Beslut KF 2020-09-28, § 95. 
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Forts § 57 
 
Kommunstyrelsens och välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut 2020-09-28 § 95 
gällande de tre tilläggsyrkanden; 
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k. 
tillsvidareanställningar, för de som önskar. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att 
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.) 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan 
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.   
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): att tilläggsyrkande 1 och 3 ska kvarstå. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson (V), 
Malin Svedjenäs (V): Avslag. 
 
Göran Nyberg (L), Ulla Gustafsson (M), Karl-Anders Andersson (C): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande meddelar att han ämnar ställa proposition på varje att-sats 
för sig.  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i att-sats 1 
och på Hans-Joachim Isenheims (MP) med fleras avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Christer Börjesson (-)  Ja 
Christer Nilsson (C)  Ja 
Lars-Göran Sunesson (C)  Ja 
Karl-Anders Andersson (C)  Ja 
Helena Hansson (C)  Ja 
Rolf Jacobsson (KD)  Nej 
Olle Olsson (KD)  Nej 
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Forts § 57  
  
Karin Blomstrand (L)  Ja 
Göran Nyberg (L)  Ja 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Nej 
Jan Hognert (M)  Ja 
Linda Wighed (M)  Ja 
Ulla Gustafsson (M)  Ja 
Henrik Palm (M)  Ja 
Ausra Karlsson (M)  Ja 
Martin Svenberg Rödin (M)  Ja 
Ann-Sofie Alm (M)  Ja 
Liza Kettil (S)  Avstår 
Maria Sundell (S)  Avstår 
Caritha Jacobsson (S)  Avstår 
Leif Karlsson (S)  Avstår 
Rolf Berg (S)  Avstår 
Regina Johansson (S)  Avstår 
Pia Hässlebräcke (S)  Avstår 
Inger Orsbeck (S)  Avstår 
Matheus Enholm (SD)  Nej 
Tony Hansson (SD)  Nej 
Heikki Klaavuniemi (SD)  Nej 
Pontus Reuterbratt (SD)  Nej 
Christoffer Wallin (SD)  Nej 
Jan Peterson (SD)  Nej 
Mathias Johansson (SD)  Nej 
Bo Ericsson (SD)  Nej 
Ove Göransson (V)  Nej 
Malin Svedjenäs (V)  Nej 

 
Ja-röster: 14 
Nej-röster: 13 
Avstår: 8 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i att-sats 2 
och på Hans-Joachim Isenheims (MP) med fleras avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 57 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Avslag. 
 
 
Omröstningsresultat 
Christer Börjesson (-)  Ja 
Lars-Göran Sunesson (C)  Ja 
Karl-Anders Andersson (C)  Ja 
Christer Nilsson (C)  Ja 
Helena Hansson (C)  Ja 
Rolf Jacobsson (KD)  Nej 
Olle Olsson (KD)  Nej 
Karin Blomstrand (L)  Ja 
Göran Nyberg (L)  Ja 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Nej 
Jan Hognert (M)  Ja 
Linda Wighed (M)  Ja 
Ulla Gustafsson (M)  Ja 
Henrik Palm (M)  Ja 
Ausra Karlsson (M)  Ja 
Ann-Sofie Alm (M)  Ja 
Martin Svenberg Rödin (M)  Ja 
Maria Sundell (S)  Avstår 
Leif Karlsson (S)  Avstår 
Caritha Jacobsson (S)  Avstår 
Rolf Berg (S)  Avstår 
Liza Kettil (S)  Avstår 
Inger Orsbeck (S)  Avstår 
Pia Hässlebräcke (S)  Avstår 
Regina Johansson (S)  Avstår 
Matheus Enholm (SD)  Ja 
Tony Hansson (SD)  Ja 
Pontus Reuterbratt (SD)  Ja 
Heikki Klaavuniemi (SD)  Ja 
Bo Ericsson (SD)  Ja 
Christoffer Wallin (SD)  Ja 
Mathias Johansson (SD)  Ja 
Jan Peterson (SD)  Ja 
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Ove Göransson (V)  Nej 
Malin Svedjenäs (V)  Nej 

 
Ja-röster: 22 
Nej-röster: 5 
Avstår: 8 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i att-sats 3 
och på Hans-Joachim Isenheims (MP) med fleras avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Christer Börjesson (-)  Ja 
Lars-Göran Sunesson (C)  Ja 
Karl-Anders Andersson (C)  Ja 
Christer Nilsson (C)  Ja 
Helena Hansson (C)  Ja 
Olle Olsson (KD)  Nej 
Rolf Jacobsson (KD)  Nej 
Göran Nyberg (L)  Ja 
Karin Blomstrand (L)  Ja 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Nej 
Ulla Gustafsson (M)  Ja 
Linda Wighed (M)  Ja 
Henrik Palm (M)  Ja 
Ann-Sofie Alm (M)  Ja 
Jan Hognert (M)  Ja 
Ausra Karlsson (M)  Ja 
Martin Svenberg Rödin (M)  Ja 
Liza Kettil (S)  Avstår 
Caritha Jacobsson (S)  Avstår 
Leif Karlsson (S)  Avstår 
Rolf Berg (S)  Avstår 
Pia Hässlebräcke (S)  Avstår 
Maria Sundell (S)  Avstår 
Inger Orsbeck (S)  Avstår 
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Regina Johansson (S)  Avstår 
Matheus Enholm (SD)  Nej 
Christoffer Wallin (SD)  Nej 
Pontus Reuterbratt (SD)  Nej 
Tony Hansson (SD)  Nej 
Heikki Klaavuniemi (SD)  Nej 
Bo Ericsson (SD)  Nej 
Mathias Johansson (SD)  Nej 
Jan Peterson (SD)  Nej 
Ove Göransson (V)  Nej 
Malin Svedjenäs (V)  Nej 

 
Ja-röster: 14 
Nej-röster: 13 
Avstår: 8 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut 2020-09-28 § 95 
gällande de tre tilläggsyrkanden; 
 
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k. 
tillsvidareanställningar, för de som önskar. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att 
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.) 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan 
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart. 
 
Reservation 
Rolf Jacobsson (KD) för gruppen 
Malin Svedjenäs (V) för gruppen 
Christoffer (SD) för gruppen till förmån för eget yrkande 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 
Expedieras 
Välfärdsnämnden 
Förvaltningschef för välfärd, för eventuell handläggning och vidare 
befordran till berörda. 
Kommundirektör, för kännedom 
Ekonomichef, för kännedom 
Ekonomicontroller, för kännedom 
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§ 58 Dnr 2019-000116 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst  

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 uppdrag 
färre än budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin 
och dess påverkan på kundernas verksamheter och därmed deras 
tolkbehov. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 
 
Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Förbundet har uppnått sex av nio verksamhetsmål. Målet för andel 
hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, nivån på 
sjukfrånvaron samt HME är mål som ej uppfyllts. 
 
Förbundet hade 1 204 aktiva tolkar per 31 december. Antalet 
uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 23 nya 
auktoriserade tolkar varav 1 av dem har sjukvårdsauktorisation. 
 
Den 31 december 2020 hade förbundet ca 5 700 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 kunder. 
Totalt köps 99,99 % av samtliga förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för 
ca 75 %. 
 
Under året har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket 
motsvarar en personalomsättning om 17,4 %. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning jämfört 
med föregående år. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 100 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 
 
Jäv 
Hans-Joachim Isenheim (MP) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret      
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Forts § 58 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 
 
Expedieras 
Tolkförmedling Väst 
Ekonomichefen för kännedom 
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§ 59 Dnr 2020-000025 

Revidering av tidsplan - planeringsförutsättningar för budget 
2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av fullmäktige fastställda tidsplanen för budgetarbetet, 
gällande kommunens budget 2022, ska beslut om kommunens Mål- och 
Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 tas på fullmäktige den 28 juni.  
Kommunstyrelsen ordförande har föreslagit att datum för budgetbeslutet 
28 juni ändras så att beslutet istället tas på fullmäktige den 27 
september. 
 
Motivet till förändringen är att få mer tid med att bearbeta nämndernas 
budgetförslag. Det skulle även innebära att skatteprognosen i augusti 
skulle kunna utgöra underlag för budgeten och den ger en ökad säkerhet 
i bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna för kommunen 2022. 
Det ska ställas mot att nämnderna får mindre tid på sig att verkställde 
de krav på förändrad verksamhet som budgetbeslutet om nämndernas 
budgetramar kan innebära. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 101 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra datum för beslutet om 
kommunens Mål- och Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 till den 
27 september.      
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD), Karin Blomstrand (L), Göran Nyberg (L): Avslag. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Olle Olsson (KD): Avslag till kommunstyrelsens 
förslag med ett tillägg att Mål och resursplan ska tas i juni och att en 
tilläggsbudget ska kunna tas i oktober. 
 
Jan Hognert (M), Hans-Joachim Isenheim (MP), Liza Kettil (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande meddelar att han kommer att vägra ställa Rolf Jacobssons 
(KD) och Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande under proposition då 
ordförande anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks i enlighet 
med KL 5 kap. 57 §. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Christoffer Wallin (SD) med fleras avslagsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 59 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Avslag 
 
Omröstningsresultat 
Christer Börjesson (-)  Ja 
Christer Nilsson (C)  Ja 
Lars-Göran Sunesson (C)  Ja 
Karl-Anders Andersson (C)  Ja 
Helena Hansson (C)  Ja 
Rolf Jacobsson (KD)  Nej 
Olle Olsson (KD)  Nej 
Göran Nyberg (L)  Nej 
Karin Blomstrand (L)  -  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Ja 
Ulla Gustafsson (M)  Ja 
Jan Hognert (M)  Ja 
Martin Svenberg Rödin (M)  Ja 
Henrik Palm (M)  Ja 
Ausra Karlsson (M)  Ja 
Linda Wighed (M)  Ja 
Ann-Sofie Alm (M)  Ja 
Leif Karlsson (S)  Ja 
Liza Kettil (S)  Ja 
Rolf Berg (S)  Ja 
Maria Sundell (S)  Ja 
Regina Johansson (S)  Ja 
Caritha Jacobsson (S)  Ja 
Inger Orsbeck (S)  Ja 
Pia Hässlebräcke (S)  Ja 
Christoffer Wallin (SD)  Nej 
Heikki Klaavuniemi (SD)  Nej 
Pontus Reuterbratt (SD)  Nej 
Matheus Enholm (SD)  Nej 
Tony Hansson (SD)  Nej 
Bo Ericsson (SD)  Nej 
Mathias Johansson (SD)  Nej 
Jan Peterson (SD)  Nej 
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Forts § 59  
  
Ove Göransson (V)  Ja 
Malin Svedjenäs (V)  Ja 

 
Ja: 23 
Nej: 11 
Avstår: 0 
 
Protokollsanteckning 
Karin Blomstrand (L) kunde inte delta i omröstningen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra datum för beslutet om 
kommunens Mål- och Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 till den 
27 september. 
 
Reservation 
Göran Nyberg (L) för Liberalerna enligt skriftligt yrkande som bifogas 
paragrafen. 
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga förvaltningschefer 
Samtliga nämnder 
 

 



Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 

Reservation i beslut av 

Revidering av tidsplan-planeringsförutsättningar för budget 2022 

 

Liberalerna i Munkedal motsätter sig att planeringsförutsättningarna ändras. 

Det går att hantera med en ev ändringsbudget i höst. 

Förutsättningarna för planeringen i BUN blir minst sagt katastrofala, när man 
inte får beslut om budget förrän i september. 

Möjligheterna att få budget i balans eller få full effekt på 2022 är mer eller 
mindre omöjligt, och planeringen inom förvaltning försenas och försvåras på 
ett olyckligt sätt.  

 

För Liberalerna 

Karin Blomstrand och Göran Nyberg 
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§ 60 Dnr 2020-000070 

Svar på motion om försäljning av det kommunala bostadsbolaget 
Munkbo AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill, i en gemensam motion, 
se över möjligheten att sälja hela eller delar av Munkbo AB. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att sälja hela eller 
delar av Munkbo AB samt att se över möjligheten att bilda ett nytt 
bostadsbolag i samband med försäljningen. 
Anledningen enligt motionen är att Munkbo AB har en ansträngd 
ekonomi samtidigt som det kommer att finnas behov av mera bostäder i 
kommunen de närmaste åren. 
Munkedals kommun, liksom en majoritet av landets kommuner, har ett 
behov av ett det finns ett kommunalt bostadsbolag. De kommunala 
bostadsbolagens verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte och 
samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. De 
allmännyttiga bostadsbolagen ska tillgodose olika bostadsbehov med 
varierat utbud, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster, inklusive 
människor med svag ställning på bostadsmarknaden. 
Lösningen på problemet med det nuvarande bostadsbolagets ansträngda 
ekonomi är inte att avyttra bolaget för att därefter bilda ett nytt 
kommunalt bostadsbolag. Det finns inte sådana övervärden i befintligt 
fastighetsbestånd att det skulle kunna utgöra en finansiell grund för ett 
nytt bostadsbolag. Kommunfullmäktige som ägare av bolaget bör 
snarare via ägardirektiv styra bolaget i riktning mot en förbättrad 
finansiell bas för att därigenom kunna möta framtida utmaningar och 
behov på bostadsmarknaden.  
Om kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen behöver extern konsult 
anlitas för utredningen samt finansiering av uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 104 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen   
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Christoffer Wallins (SD) yrkande finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 60 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen 
 
Expedieras 
Christoffer Wallin (SD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
VD för Munkbo AB, för kännedom 
Slutarkiv 
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§ 61 Dnr 2020-000034 

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om förändring av 
folkhälsorådet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Blomstrand (L) har inkommit med motion om förändring av 
folkhälsorådet. Motionären vill i likhet med sammarbets kommunerna, 
Sotenäs och Lysekil att folkhälsorådet omstruktureras till att bli ett 
hållbarhetsråd.  
 
Inom begreppet hållbarhet ingår tre delar, socialhållbarhet, ekologisk-
hållbarhet och ekonomiskhållbarhet. En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  
 
Folkhälsa och social hållbarhet ligger mycket nära varandra och 
folkhälsoläget ses som ett uttryck för en socialt hållbar 
samhällsutveckling. Det finns därför många som likställer god och jämlik 
hälsa med social hållbarhet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 105 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheten att organisera folkhälsorådet i enlighet 
med motionens intentioner.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheten att organisera folkhälsorådet i enlighet 
med motionens intentioner. 
 
Expedieras 
Karin Blomstrand (L) 
Folkhälsostrateg för vidare handläggning. 
Slutarkiv 
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§ 62 Dnr 2019-000127 

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om införande av 
medborgarbudget 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om införande av 
medborgarbudget. 
Utgångspunkten för ett införande är det arbete som Sveriges kommuner 
och regioner bedrivit i frågan. Syftet är att öka medborgarinflytande och 
delaktighet bland invånarna i Munkedals kommun. 
Ett införande av medborgarbudget måste integreras i den ordinarie 
budgetprocessen där en nämnd tar ansvar för genomförandet och 
finansiering. Det skulle exempelvis kunna vara Kultur- och 
fritidsnämnden som tilldelas detta ansvar. Den ansvariga nämnden skulle 
då tilldela anslag, följa upp och utvärdera de satsningar som genomförts 
med hjälp av medborgarbudgeten. Det skulle ske som en del av 
nämndens ordinarie arbete med uppföljning och rapportering av sin 
verksamhet. Då processen blir integrerad i kommunens ordinarie 
budgetarbete undviks suboptimeringar och överadministration. 
Vid ett beslut om att införa en medborgarbudget så finns det flera delar 
som måste utredas vidare. Det är till exempel vem som genomför en 
satsning och hur den ska underhållas framöver om det behovet finns. 
Ska det vara en satsning riktat till ett visst geografiskt område eller hela 
kommunen. Hur ska omröstningen om förslag till satsningar gå till i 
praktiken så att en så stor delaktighet uppnås. 
 
Vid ett införande är det lämpligt att få vägledning av Sveriges kommuner 
och regioner så som motionären beskriver i sin motion. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 106 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande.     
 
Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett införande i samverkan 
med beredningen för samhällsdialog. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 62 
 
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
tilläggsyrkandet. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande i samverkan med 
beredningen för samhällsdialog. 
 
Expedieras 
Fredrik Olsson (KD) 
Ekonomichefen, för vidare handläggning 
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§ 63 Dnr 2019-000089 

Svar på medborgarförslag om klimatåtgärder för Munkedals 
kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att Munkedal bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen har kommit in till kommunen. Styrningen för 
kommunens miljö- och klimatarbete har fokuserats allt mer de senaste 
åren genom en tydlig målprocess som genomsyras av en vision utifrån 
hållbar utveckling med nämndspecifika mål för ett minskat 
klimatavtryck, klimatlöften samt framtagande av förslag till klimat- och 
miljöstrategi. Miljö- och klimatarbetet i Munkedals kommun har en tydlig 
koppling till internationella, nationella och regionala mål. Kommunens 
vision innebär att forma ett långsiktigt hållbart Munkedal som är 
anpassat efter våra förutsättningar och utveckling. 
Förslaget handlar om att kommunen ska A) besluta om en 
klimatomställningsplan; B) kontakta alla företag, organisationer och 
offentlig verksamhet inom kommunen i syfte att dessa ska ta fram 
omställningsplaner; C) kommunen avyttrar innehav av fonder som 
innebär placering i fossilvinningsföretag samt D) samverka med lokala 
organisationer, näringsliv och skolor för att varje år nå alla invånare och 
elever i ett informations- och folkbildningsarbete. 
 
Styrningen för kommunens miljö- och klimatarbete har fokuserats allt 
mer de senaste åren med en tydlig målprocess och väl synlig koppling till 
internationella, nationella och regional mål. 
Kommunens vision ”Munkedal – mer av livet. En hållbart växande 
kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens 
utmaningar tillsammans!” innebär att vi ska vara en hållbart växande 
kommun med en kreativ och spännande miljö där människor känner sig 
välkomna, trivs med livet, är delaktiga, handlingskraftiga och stolta. 
Visionen innebär att forma ett långsiktigt hållbart Munkedal som är 
anpassat efter våra förutsättningar och utveckling. Utifrån visionen, de 
globala målen om hållbar utveckling och fossilfrihet 2030 har kommunen 
tagit fram fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023, varav ett berör 
handlar om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska bidra 
till minskad klimatpåverkan. Utifrån inriktningsmålet tar nämnderna 
varje år fram egna verksamhetsmål. Det innebär att kommunens 
nämndpolitiker varje år tar ställning till och beslutar om mål som ska 
leda till att Munkedal minskar sin klimatpåverkan. 
 
Som en del av arbetet med de globala hållbarhetsmålen och ett fossilfritt 
Munkedal 2030 har kommunen antagit klimatlöften för 2021. Löftena är 
en del av genomförandet av Klimat 2030, där kommunerna är inbjudna 
att delta. Klimat 2030 drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med företag, kommuner,  
högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning 
och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Att genomföra 
klimatåtgärder tillsammans genom klimatlöftena ges möjlighet att utbyta  
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Forts § 63 
 
erfarenheter och att få stöd av andra aktörer. Klimatlöftena är väl 
beprövade och kan ge stor utsläppsminskning. 
 
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. 
För att nå målen krävs en beteendeförändring hos både invånare och 
arbetsgivare i Munkedal, där kommunen bör gå före som ett gott 
exempel. Därför har kommunstyrelsen beslutat att en strategi för hur 
kommunen ska minska sitt klimatavtryck och nå klimatmålen ska tas 
fram. Förslag till strategi ska diskuteras på en dialogdag med 
kommunstyrelsen. Förslaget till klimat- och miljöstrategi innebär att 
utsläppen av koldioxid från kommunorganisationens egna verksamheter 
till år 2030 ska ha minskat med 80 procent, jämfört med 1990. Klimat- 
och miljöstrategin har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 
När strategin är beslutad kommer en kommunikationsplan för det klimat- 
och miljöstrategiska arbetet att tas fram. Då kommer ställning att tas till 
målgrupper, aktiviteter och kanaler. Det innebär att förslagen om 
klimatomställningsplan (A), att kontakta alla aktörer (B) samt 
informations- och folkbildningsarbete (D) är aktiviteter som kommer att 
beaktas då. 
 
Kommunen har inga fondplaceringar, vilket innebär att förslaget om att 
avyttra alla fondplaceringar som innebär innehav i fossilutvinningsföretag 
(C) inte är aktuellt. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 109 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag inklusive namninsamlingar. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Expedieras 
Förslagsställare 
Kommundirektör, för kännedom 
Processutvecklare, för kännedom 
Slutarkiv 
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§ 64 Dnr 2020-000303   

Svar på motion från Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S) om 
personalsatsningar inom vård- och omsorg 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 115 att överlämna motion 
från Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S) till välfärdsnämnden för 
beredning. Motionen gäller personalsatsningar inom vård- och omsorg 
enligt följande: 
”Vår personal inom vård- och omsorg har ett viktigt, ansvarsfullt och 
ansträngande arbete. Vi kan se att sjuktalen är högre inom denna sektor 
än i kommunens andra sektorer. Vi vill att vår personal ska hålla ett helt 
arbetsliv och trivas på sitt arbete”. Motionens förslag är att 
”kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
kostnadsberäknade förslag på olika personalsatsningar som kan förbättra 
den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt främja 
personalens hälsa”. 
 
Välfärdsförvaltningen arbetar kontinuerligt varje arbetsplatsträff med 
frågor som rör personalen och deras arbetssituation. Detta förs sedan 
vidare till Ledningsgruppen för utveckling i samarbete med 
avdelningschef och HR. 
Att ta fram kostnadsberäknade förslag på ytterligare personalsatsningar 
för att främja personalens hälsa ryms inte inom välfärdsnämndens 
ansträngda budget. Kostnader för nya personalsatsningar skulle i detta 
fall få ekonomiska konsekvenser för annan verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 110 
Beslut VFN 2021-04-22, § 29 
Motion 
 
Kommunstyrelsens och välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkande 
Regina Johansson (S), Liza Kettil (S), Malin Svedjenäs (V), Hans-Joachim 
Isenheim (MP): Bifall till motionen. 
 
Mathias Johansson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Regina 
Johansson (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 64 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Regina Johansson (S) för gruppen. 
Malin Svedjenäs (V) för gruppen. 
Hans-Joachim Isenheim (MP). 
 
Expedieras 
Regina Johansson (S) 
Liza Kettil (S) 
Välfärdsnämnden, för kännedom 
Slutarkiv 
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§ 65 Dnr 2021-000108   

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt 2021 - Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner eller 
medborgarförslag att redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 111 
Beslut SBN 2021-04-26, § 43 
 
Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021. 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom 
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§ 66 Dnr 2021-000081   

Kommunalt partistöd 2021 för Vänsterpartiet i Munkedal samt 
godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 
kr. 
 
Vänsterpartiet inkom 2021-04-06 med redovisning för kommunalt 
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts. Redovisningen 
är undertecknad av kassör och ej av särskilt utsedd granskare. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 102. 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 
Totalt: 35 700 kr      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 
Totalt: 35 700 kr 
 
Expedieras 
Vänsterpartiet i Munkedal 
Kommunsekreterare, för utbetalning 
Slutarkiv för KS 2020-208 
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§ 67 Dnr 2021-000102   

Kommunalt partistöd 2021 för Centerpartiet i Munkedal samt 
godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 
kr. 
 
Centerpartiet i Munkedal inkom 2021-04-23 med redovisning för 
kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och 
är undertecknad av en särskilt utsedd granskare. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-05-17, § 103 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 4 x 11 900 kr (47 600 kr) 
Totalt: 59 500 kr.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 4 x 11 900 kr (47 600 kr) 
Totalt: 59 500 kr. 
 
Expedieras 
Centerpartiet i Munkedal 
Kommunsekreterare för utbetalning 
Slutarkiv för KS 2020-104 
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