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Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 
     

 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kommunstyrelsen 

Plats och tid Vann hotell och konferens, måndagen den 16 januari 
2023 kl 09:00-13:05 

Ajourneringar Kl. 10:00-10:30, 10:55-11:00, 12:00-13:00 

Beslutande Louise Skaarnes (SD), Ordförande 
Martin Svenberg Rödin (M), 1:e vice ordförande 
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Skenhede (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Linda Wighed (M) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Erik Färg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Christer Nilsson (C) 
Malin Svedjenäs (V) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Fredrik Roos Fylksjö (SD) 
Anders Persson (SD) §§ 11-14 
Mathias Johansson (SD) 
Lars Östman (M) 
Fredrik Olsson (KD) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
 

Övriga 
närvarande 
 

Ylva Morén, Kommundirektör 
Lars-Erik Hansson, Ekonomichef 
Fredrick Göthberg, Kommunsekreterare 
Anna Josefsson, Controller 
Ulrika Larsson, näringslivsutvecklare 
 

Justerare Liza Kettil (S)  

Justering sker Digital justering, 2023-01-19 
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Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 1-13 
 Fredrick Göthberg  

Ordförande Digital justering  
 Louise Skaarnes  

Justerare Digital justering  
 Liza Kettil  
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Register 
 

Nr Ärende  § 

1.  Förändring av föredragningslistan  
Dnr 2023-000036 

 1 

2.  Information från Kommunstyrelsens 
förvaltning 2023  
Dnr 2023-000009 

 2 

3.  Information / rapporter från 
förtroendevalda 2023  
Dnr 2023-000008 

 3 

4.  Sammanträdesplan för 2023 för 
kommunstyrelsen  
Dnr 2022-000229 

 4 

5.  Offentlighet vid kommunstyrelsens 
sammanträden 2023  
Dnr 2023-000030 

 5 

6.  Val till kommunala förtroendeuppdrag - 
KS 2023  
Dnr 2022-000235 

 6 

7.  Kommunstyrelsens delegationsordning 
2023  
Dnr 2023-000026 

 7 

8.  Anmälan om delegationsbeslut 2022  
Dnr 2022-000005 

 8 

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

 9 

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

 10 

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

 11 
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12.  Förslag till fastighetsförsäljning - Dingle 
1:84, Dingle g:a brandstation  
Dnr 2022-000286 

 12 

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

 13 
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§ 1 Dnr 2023-000036 

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Ärende 9 i kallelse, Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-2026 - 
svar på återremiss, tas bort från föredragningslistan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med ovan 
angiven förändring.  
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§ 2 Dnr 2023-000009 

Information från Kommunstyrelsens förvaltning 
2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör, Ylva Morén informerar kring av som är aktuellt från 
förvaltningen sida utifrån punkterna nedan. 
 

- Utbildning förtroendevalda 8 februari 
- Avtackning av avgående förtroendevalda 3 februari på Torreby Slott. 
- Bolagen - RAMBO kommer till Kommunstyrelsen i februari och 

eventuellt att Västvatten kommer i mars. 
- Avtal för naturbruksutbildningar klar för 2023. 
- Utträde ur miljönämnden – har haft inledande möte med 

kommundirektörerna. 
- Workshop med Trafikverket den 19 januari angående åtgärdsstudien 

för Bohusbanan. 
- Skagerrakbanan 
- Föreläggande av vite från Arbetsmiljöverket 
- Arbetet med kris och säkerhet – reflektioner kring det 

samhällsstörningar som skett och arbetet med trygghetspunkter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation från Ylva Morén, kommundirektör.    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 3 Dnr 2023-000008 

Information / rapporter från förtroendevalda 
2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens presidium informerar kring vad som är aktuellt utifrån 
punkterna nedan. 
 

- Gruppledarträffar för partiernas gruppledare har fyra planerade möten 
i år, med första mötet i februari. 

- Kommunstyrelsen presidium har beslutat att förlänga flaggningen med 
den ukrainska flaggan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation från Kommunstyrelsen presidium.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 4 Dnr 2022-000229 

Sammanträdesplan för 2023 för 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram 
förslag till sammanträdestider. Grunden för planeringen utgår från 
budgetprocessen. 
 
Tidigare Kommunstyrelsen beslutade preliminärt enligt förslaget 2022-10-10. 
Ny Kommunstyrelsen har nu att fastställa sammanträdesplanen för 2023 
 
Kommunstyrelsen sammanträder: 
Måndagen den 16 januari – internat Vann 
Måndagen den 13 februari 
Måndagen den 13 mars 
Tisdagen den 11 april  
Måndagen den 15 maj 
Torsdagen den 8 juni  
Måndagen den 11 september 
Måndagen den 16 oktober  
Måndagen den 13 november  
Måndagen den 18 december 
 
Kommunstyrelsens dialogdagar: 
Tisdagen den 17 januari – Internat Vann 
Måndagen den 6 mars – nämnders bokslut 
Tisdagen den 14 mars – bolag bokslut 
Torsdagen den 25 maj – budgetdialog 
Måndagen den 2 oktober – delårsrapport nämnder 
Tisdagen den 21 november - Omvärldsbevakning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-02 
Beslut KS 2022-10-10 § 164 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och dialogdagar 
för 2023 enligt förslaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen  
16 januari 2023 
 
 

 Sida 9 av 24 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och dialogdagar 
för 2023 enligt förslaget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ledamöter, för kännedom  
Slutarkiv. 
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§ 5 Dnr 2023-000030 

Offentlighet vid kommunstyrelsens 
sammanträden 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunstyrelsens reglemente, antagen 2022-11-28, beslutar 
Kommunstyrelsen om sammanträdena ska vara offentliga eller inte. 
Kommunstyrelsen kan besluta att del av sammanträde kan vara stängt. En 
nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 
som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess hos nämnden. 
Det är därför lämpligt att Kommunstyrelsen tar ett beslutar om 
sammanträdena ska vara offentliga eller ej vid sitt första sammanträde för 
mandatperioden. Kommunstyrelsen sammanträden har varit offentliga under 
större del av föregående mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsen sammanträden ska vara 
offentliga och öppna för allmänheten för mandatperioden 2023-2026. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens presidiums förslag till 
beslut och finner Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsen sammanträden ska vara 
offentliga och öppna för allmänheten för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare, för verkställande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen  
16 januari 2023 
 
 

 Sida 11 av 24 

§ 6 Dnr 2022-000235 

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KS 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att förrätta val i samband med att vi gått in i ett nytt år 
och i ny mandatperiod. Vilka uppdrag som avses samt period för uppdraget 
framgår i beslutsunderlaget. Det framgår även vem som var vald till 
uppdraget senast.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-05 
Förteckning 2023-01-05 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja angivna uppdrag enligt omstående 
förteckning för den period som uppdraget avser. 

Yrkande 
Martin Svenberg Rödin (M):  
Linda Wighed (M) som ersättare i folkhälsopolitiska rådet. 
Martin Svenberg Rödin (M) som ordinarie i folkhälsopolitiska rådet. 
Louise Skaarens återval till samtliga platser enligt förteckning. 
 
Jan Petersson (SD): 
Håkan Skenhede som ersättare i folkhälsopolitiska rådet. 
 
Liza Kettil (S): 
Liza Kettil som ersättare till ombud för årstämmor enligt förteckning. 
Erik Färg (S) som ombud för årstämma för Hyresgästföreningen Grönskan.  
Liza Kettil (S) som ordinarie och Erik Färg (S) som ersättare i 
folkhälsopolitiska rådet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt samtliga förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förätta val enligt nedan. 
 

Uppdrag och period Ordinarie  Ersättare  
Folkhälsopolitiska rådet 
2023-01-01 - 2026-12-31 

Louise Skaarnes (SD)  
Martin Svenberg Rödin (M)  
Liza Kettil (S)  

Erik Färg (S)  
Håkan Skenhede (SD) 
Linda Wighed (M)  

INERA – ombud till årsstämma  
2023-01-01 - 2026-12-31 
 

Louise Skaarnes (SD)  Liza Kettil (S) 

Bohuskustens 
vattenvårdsförbund – 
stämmoombud 
2023-01-01 - 2026-12-31 
 

Louise Skaarnes (SD) 
 

Liza Kettil (S) 

Munkbo AB, ombud vid 
bolagsstämma 
2023-01-01 - 2026-12-31 
 

Louise Skaarnes (SD) 
 

Liza Kettil (S) 

Väst Vatten AB, ägarombud 
2023-01-01 - 2023-12-31 
 

Louise Skaarnes (SD) 
 

Liza Kettil (S) 

Riksbyggens Kooperativa 
Hyresrättsförening Grönskan, 
företräda kommunen vid 
föreningsstämma 
2023-01-01 - 2023-12-31 
 

Louise Skaarnes (SD) 
 

Erik Färg (S) 

Dingle Industrilokaler AB ombud 
till bolagsstämma 
2023-01-01 - 2023-12-31 
 

Louise Skaarnes (SD) 
 

Liza Kettil (S) 

Kommunforsknings i Västsverige 
(KFI), ombud till 
föreningsstämma 
2023-01-01 - 2023-12-31 
 

Louise Skaarnes (SD) 
 

Liza Kettil (S) 

Kommuninvest ekonomisk 
förening, ombud 
2023-01-01 - 2023-12-31 

Louise Skaarnes (SD) 
 

Liza Kettil (S) 

 
Beslutet skickas till 
Berörd instans, för kännedom.  
Förtroendemannaregistret för hantering  
Respektive vald för kännedom 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen  
16 januari 2023 
 
 

 Sida 13 av 24 

§ 7 Dnr 2023-000026 

Kommunstyrelsens delegationsordning 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd, ledamot, 
ersättare, presidiet eller utskott att besluta på nämndens vägnar. Delegering 
innebär att nämnden ger delegaten rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i 
vissa ärenden. Med anledning av detta har förvaltningen upprättat förslag till 
delegationsordning utifrån nämndens ansvarsområden. Om nämnden uppdrar 
åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut 
enligt delegation, får även nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur 
uppdra åt annan anställd att fatta beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-16 
Förslag till delegationsordning 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning att gälla 
från och med den 17 januari 2023. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning att gälla 
från och med den 17 januari 2023. 

Beslutet skickas till 
Berörda delegater  
Webbredaktionen för publicering 
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§ 8 Dnr 2022-000005 

Anmälan om delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 
2019-01-04 § 5. 
Förteckning redovisar beslut tagna 2022-12-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 9 Dnr 2022-000275 

God ekonomisk hushållning 2023 för Munkedal 
Vatten AB 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Protokoll styrelsemöte 2022-12-01 
Handling God ekonomisk hushållning 2023 Munkedals Vatten AB 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna definitionen av god ekonomisk 
hushållning 2023 för Munkedal Vatten AB 
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§ 10 Dnr 2022-000231 

Svar på medborgarförslag från Lisa Sigfridsson 
om sammanhängande cykelvägnät 

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

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-12-16 § 138 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-06  
Medborgarförslag från Lisa Sigfridsson, 2022-09-27  
Medborgarförslag från Lisa Sigfridsson, 2022-04-05 
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Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen härmed anses besvarat.     

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen är besvarat. 
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§ 11 Dnr 2022-000285 

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att 
genomföra försäljning – Del av Krokstads-Hede 1:2, Hedekas förskola.     

Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD) Tilläggsyrkande: 
att samhällsbyggnadsnämnden i detta specifika fall medges att överstiga 
reglementets beloppsbegränsning vid försäljning av fastigheten. 
 
Martin Svenberg Rödin (M), Jan-Petersson (SD): 
Bifall till Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Samhällsbyggnadsnämnden förslag och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkande och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att 
genomföra försäljning – Del av Krokstads-Hede 1:2, Hedekas förskola. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden i detta specifika 
fall medges att överstiga reglementets beloppsbegränsning vid försäljning av 
fastigheten. 
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§ 12 Dnr 2022-000286 

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
genomföra försäljning av Dingle 1:84, Dingle g:a brandstation, först efter att 
existerande verksamhet hörts.     

Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD) Tilläggsyrkande: 
att samhällsbyggnadsnämnden i detta specifika fall medges att överstiga 
reglementets beloppsbegränsning vid försäljning av fastigheten. 
 
Martin Svenberg Rödin (M): 
Bifall till Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Samhällsbyggnadsnämnden förslag och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkande och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
genomföra försäljning av Dingle 1:84, Dingle g:a brandstation, först efter att 
existerande verksamhet hörts. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden i detta specifika 
fall medges att överstiga reglementets beloppsbegränsning vid försäljning av 
fastigheten. 
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§ 13 Dnr 2023-000029 

Vision 2040 och Inriktningsmål 2024-2027. 

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Vision förslag 1.  
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande vision för perioden 2024 - 
2040: 
Munkedal - mer av livet. 
Vi är en aktiv kommun med engagerade invånare. Vi skapar goda 
förutsättningar för våra invånare, näringsliv och föreningsliv. 
 
Tillsammans skapar vi framtidstro och hållbar tillväxt.  
 
Här kan vi 
• känna oss välkomna och delaktiga 
• skapa förutsättningar för kreativitet, aktiviteter och upplevelser 
• känna trygghet och trivas med livet 
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Vision förslag 2.  
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande vision för perioden 2024 - 
2040: 
Munkedal — mer av livet.  
En aktiv och hållbart växande kommun där invånare och näringsliv är 
delaktiga och kreativa. Här känner vi tillit och trygghet. 
 
Tillsammans formar vi framtiden. 
 
Inriktningsmål 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande fyra inriktningsmål för perioden 
2024-2027: 
1. Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga 
2. Munkedals kommun ska aktivt verka för en god folkhälsa 
3. Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov 
4. Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan 

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

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