
Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 3 

Register 
Rubrik Kommunstyrelsen 

Tid: måndagen den 14 mars 2022 kl 09:00 – 15:13 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2022-03-18 

Justeringsperson: Liza Kettil (S) 

Ordförande: Christoffer Rungberg (M) 

Sekreterare: Fredrick Göthberg 

Nr Ärende § 

1. Information från Kommunstyrelsens
förvaltning 2022 Dnr
2022-000009

38 

2. Information / rapporter från
förtroendevalda 2022 Dnr
2022-000008

39 

3. Information om sjukfrånvarostatistik och
åtgärder i kommunen Dnr
2022-000090

40 

4. Översiktsplan för Uddevalla kommun
2022 Dnr
2021-000125

41 

5. Remiss - Samverkansavtal för
naturbruksutbildningar Dnr
2022-000039

42 

6. Bokslut 2021 för kommunstyrelsen Dnr
2021-000087

43 



 

 Sida 2 av 3 

7.  Val till kommunala förtroendeuppdrag - 
KS 2022 Dnr  
2022-000044 

 44 

8.  Anmälan om delegationsbeslut 2022 Dnr  
2022-000005 

 45 

9.  Överföringsledning Tungenäset Dnr  
2021-000237 

 46 

10.  Klimat- och miljöstrategi Dnr  
2020-000233 

 47 

11.  Ombudsinstruktion 2021 - Vadholmen 
Dnr  
2022-000080 

 48 

12.  Ombudsinstruktion 2021 - Rambo AB 
Dnr  
2022-000081 

 49 

13.  Ombudsinstruktion 2021 - Munkbo AB 
Dnr  
2022-000082 

 50 

14.  Ombudsinstruktion 2021 - Dingle 
industrilokaler AB Dnr  
2022-000083 

 51 

15.  Ombudsinstruktion 2021 - Munkedal 
Vatten AB Dnr  
2022-000085 

 52 

16.  Ombudsinstruktion 2021 - 
Hyresrättsföreningen Grönskan, 
Riksbyggen Dnr  
2022-000084 

 53 

17.  Styrdokument för Munkedal Vatten AB 
och Västvatten AB Dnr  
2020-000295 

 54 

18.  Kommunalt partistöd 2022 - 
Kristdemokraterna Munkedal Dnr  
2022-000075 

 55 



 

 Sida 3 av 3 

19.  Kommunalt partistöd 2022 - 
Centerpartiet Munkedal Dnr  
2022-000087 

 56 

20.  Kommunalt partistöd 2022 - 
Sverigedemokraterna (SD) Dnr  
2022-000067 

 57 

21.  Svar på ny motion från Liberalerna om 
ökad tillgänglighet Dnr  
2021-000224 

 58 

 



Sida 1 av 40 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik 

Plats och tid 

Beslutande 

Ej 
tjänstgörande 
ersättare 

Justerare 

Kommunstyrelsen 

Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 
14 mars 2022 kl 09:00 – 15:13 

Christoffer Rungberg M, Ordförande. 
Thomas Högberg L, 1:e vice ordförande. 
Liza Kettil S, 2:e vice ordförande. 
Jan Hognert M. 
Louise Skaarnes SD. 
Mathias Johansson SD, ej § 53 på grund av jäv. 
Jan Petersson SD §§ 38-39, 41-45, 47-52, 55-59. Ej § 53 
på grund av jäv. 
Pia Hässlebräcke S ersätter Rolf Berg S. 
Jenny Jansson S. 
Sten-Ove Niklasson S ersätter Carina Thorstensson C §§ 
38, 53. 
Helena Hansson C ersätter Carina Thorstensson C från § 
39. Ej § 53 på grund av jäv.
Rolf Jacobsson KD, ej i beslutet av § 46.
Anders Persson SD för Jan Petersson SD §§ 40, 46, 53.
Martin Svenberg Rödin M 
Karin Blomstrand L 
Sten-Ove Niklasson S §§ 39-52, 54-59 
Yvonne Martinsson S 
Hans-Joachim Isenheim MP 
Anders Persson SD §§ 38-52, 54-59. 

Liza Kettil (S) 

Justering sker Digital justering, 2022-03-18 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 38-59 
Fredrick Göthberg 

Ordförande Digital justering 
Christoffer Rungberg 

Justerare Digital justering 

Liza Kettil 
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§ 38 Dnr 2022-000009 

Information från Kommunstyrelsens förvaltning 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Ylva Morén ger muntlig information från förvaltningen. 

Mottagande av flyktingar från Ukraina 
Påbud från migrationsverket att inkomma med bostäder åt flyktingar. 
Munkedals kommun har erbjudit 30 platser men ännu ingen respons. Lysekil, 
Mellerud och Vänersborg har tagit emot i helgen som varit. En arbetsgrupp är 
utsedd och arbetet pågår för förfullt för att kunna erbjuda ett bra 
mottagande.  

Oro i världen 
Vi följer händelseutvecklingen och dokumenterar våra aktiviteter. Krisövning 
planeras till den 31/3. 

Politisk organisation  
Utifrån kommunstyrelsen dialogdag den 15 februari framkom det att kulturen 
är viktig. Kulturen kan arbetas med politiskt på olika sätt, i egen nämnd eller 
kulturen ingår i målarbete så att den genomsyrar alla nämnder. Förslag till att 
ta bort styrgrupperna och se om deras ursprungliga syfte kan uppnås på 
annat sätt och få in arbetet i ordinarie nämndstruktur. Antal ledamöter kan 
minskas något i ett par nämnder. Uppfattas som föredömligt utifrån att 
politiken jobbar med sin organisation och med förbättringsarbete. 

Övrigt 
Digitalt miljöutbildningen klar enligt kommunstyrelsens verksamhetsmål 
2021, planeras att skickas ut till samtliga medarbetare och politiker. 

Visselblåsarfunktionen kommer hanteras bland SML-kommunerna efter remiss 
till Fyrbodal kommunalförbundet. Är en ganska liten kostnad, ska hanteras 
som en e-tjänst. 

Datorer ersätter Ipad för förtroendevalda nästa mandatperiod. 

Kommunen har fått ett återkrav från Försäkringskassan. Utredning pågår 
inom kommunen. Möjlig resultatpåverkan för 2022. 

Arbetet med ny finansiering av kommunakademin Väst. Ska drivas vidare av 
13 kommuner i stället för tidigare 14 då Uddevalla sagt nej. Kostnaden för 
Munkedal beräknas bli 36 500 kr. 

Avtal planeras att skriva med Brixly idag eller på tisdag kring markanvisning 
på Vadholmen. 
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FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) – leverantören har inte levererat i 
tid. En kommungemensam reklamation av leveransen har skickats till 
leverantören Cerner AB. 

Beslutsunderlag 
Presentation från Kommundirektör Ylva Morén 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsen kan notera 
informationen och finner att kommunstyrelsens beslutar att notera 
informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 39 Dnr 2022-000008 

Information / rapporter från förtroendevalda 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
Ny vice ordförande i kommunstyrelsen Thomas Högberg (L presenterar sig. 

Ordförande 
Extra bolagstämma för RAMBO har hållits på grund av ökad 
investeringsbudget för inköp av fordon. Har även kollat på alternativa 
lösningar.  

Gällande vatten och avlopp i Fisketorp var det möte med fastighetsägnaran i 
december och de har återkommit med att det vill har ytterligare information 
och har inte bestämt hur de vill gå vidare ännu.  

Företagsbesök har gjort på Rakama i Hedekas. 

2:e vice ordförande 
Möte med ett enat Bohuslän har hållits. Ett enat Bohuslän är en gemensam 
avsiktsförklaring kring besöksnäringen i Bohuslän och en yta för samverkan. 
Startades ursprungligen av EU-medel men drivs idag helt av kommunerna. 
Samverkar kring besöksnäring och exempelvis i frågor cykelleder över 
kommungränserna.  

Beslutsunderlag 
Presentation av kommunstyrelsens presidium 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsen kan notera 
informationenoch finner att kommunstyrelsens beslutar att notera 
informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 40 Dnr 2022-000090  

Information om sjukfrånvarostatistik och 
åtgärder i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Pernilla Niklasson och Christer Knutsson kommer till 
kommunstyrelsen för att redovisa arbetet med sjukfrånvaro.  
 
Christer är anställd på projektmedel - Återhämtningsbonus från 
Socialstyrelsen för perioden 2022–2023. Christer Knutsson är placerad under 
HR-avdelningen och jobbar i nära samarbete med chefer. Under 2022 har 
kommunen fått startbidraget för att kunna arbeta riktat med att sänka 
sjukfrånvaron inom välfärdsförvaltningen och satsa på arbetsmiljöarbetet.  

Presentation av sjukfrånvaron i kommunen för perioden 2019–2021, 
kommunens utmaningar och hur de arbetar med dessa.  

Beslutsunderlag 
Presentation av HR-chef Pernilla Niklasson och Christer Knutsson. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsen kan notera 
informationenoch finner att kommunstyrelsens beslutar att notera 
informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 41 Dnr 2021-000125  

Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, 
Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). Granskningstiden pågår 
under perioden 31 januari- 31 mars 2022. Uddevalla kommun räknar med att 
anta den nya översiktsplanen sommaren 2022. 

Uddevalla kommuns vision som ”Hjärtat i Bohuslän” bygger på de tre 
värdeorden Liv, Lust och Läge ger livskvalitet. Översiktsplan 2022 utgör en 
koppling mellan kommunens långsiktiga vision samt den politiska 
majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. 

ÖP2022 är en helt digital och interaktiv översiktsplan bestående av två delar, 
en kart del och en textdel. ÖP-kartan bygger på Boverkets ÖP-modell och 
planens innehåll har delats i fyra kategorier; Utvecklingsinriktning, Mark- och 
Vattenanvändning, Förhållanden av väsentlig betydelse och Kommunala 
planeringsunderlag. 

Uddevalla kommuns utvecklingsinriktning syftar till att i breda penseldrag visa 
hur kommunen förhåller sig till sin omvärld samt hur kommunen vill växa och 
utvecklas inom sitt geografiska område. Utvecklingsinriktningen har delats in i 
två delar; Bebyggelsestruktur och Infrastruktur, och innehåller kommunens 
ställningstaganden och planeringsprinciper beskrivna både i text och 
visualiserade i en strukturbild. 

Utvecklingen för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort hanterats inte inom 
ramen för den kommuntäckande översiktsplanen utan redovisas mer 
detaljerat i fördjupade översiktsplaner (FÖP). I översiktsplanen redovisas i 
stället övergripande planeringsprinciper för Centralorten Uddevalla, Tätorten 
Ljungskile samt Orter av lokal betydelse. Planeringsprinciperna är framtagna 
för att skapa tydlighet kring var och vad kommunen prioriterar och erbjuder 
kommunal service och är vägledande för beslut även inom FÖP områden. 

Uddevalla kommun prioriterar stadsutveckling i stadens centrala delar och 
västerut i centralorten Uddevalla. En förutsättning för detta är att hamnen och 
andra verksamheter flyttas från sina nuvarande placeringar i de centrala 
delarna av staden och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. 

För landsbygden prioriteras utredningsområden för sammanhängande 
bebyggelse i de tre lokalorterna Hogstorp, Lane Fagerhult samt Lane-Ryr 
Kyrkebyn tillsammans med ett kompletterande bebyggelsestråk som följer 
kusten från Ljungskile i söder fram till bron över till Orust i norr. Grön 
infrastruktur vävs in i föreslagen bebyggelse med större natur- och 
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friluftsområden i norr, söder, öst och i väst vilka möter blå infrastruktur och 
dess högkvalitativa värden längs kusten. 

Ett betydande tillskott av industri- samt verksamhetslokaler föreslås i 
anslutning till de större kommunikationsstråken samt sydöst om Uddevalla 
centralort i anslutning till väg 678. För utveckling av järnväg redovisas 
markreserv för utbyggnad av Bohusbanans sträckning söder om centralorten 
till dubbelspår samt en schematisk sträckning för föreslaget 
utredningsområde av höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Göteborg. 

Bedömning 
* Förslagen i ÖP 2022 har potential att påverka utvecklingen av Munkedals 
kommun positivt. 

* Föreslagen markanvändning för natur och friluftsliv i den norra delen av 
Uddevalla kommun stämmer väl överens med intentioner om 
markanvändning i angränsande område i Munkedals kommun. Gällande ÖP 14 
pekar ut Herrestadsfjället som stort opåverkat område och prioriterad 
naturmark. Bohusleden sträcker sig genom fjället och vidare in i Uddevalla 
kommun. Bevarande av naturmark samt tillgänglig-görande och utveckling av 
friluftsliv i området är frågor som Munkedals kommun önskar fortsatt 
samverkan kring. 

* Munkedals kommun önskar samverka kring VA-utbyggnad i Saltkällan samt 
föreslagen dricksvattenledning från Vänern via Vänersborg, Uddevalla till 
Munkedal och vidare ut till kusten.  

* Munkedals kommun önskar fortsatt samverkan kring frågor som rör 
infrastrukturkopplingarna; E6:an, Väg 832, Väg 787, Väg 829 samt Väg 2069.  

* Munkedals kommun ämnar verka för utbyggnad av dubbelspår längs 
Bohusbanans norra sträckning (Uddevalla-Strömstad). 

* Inga förslag som tas upp i Översiktsplan 2022 bedöms påverka Munkedals 
kommun negativt. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2021-12-16  
Utdrag av samtliga texter-Uddevalla kommun ÖP 2022 Granskning, 2022-01-
03 Samrådsredogörelse, datum 2022-01-03  
Kartlager Uddevalla kommuns, 2022-01-04 Kungörelse om granskning, 2021-
12-14  
Sändlista Översiktsplan 2022, granskning, 2021-12-16 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun inte har något att erinra 
mot förslaget till Översiktsplan 2022 för Uddevallas kommun. 
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Yrkande 
Louise Skaarnes (SD) ändringsyrkande:  
Vi yrkar på att ta bort punkt nr 3 under bedömning under sammanfattning 
detta då vi har begränsat med plats på vårt reningsverk och inte borde 
belasta det med fastigheter som är utanför vår kommungräns. När det gäller 
dricksvattenledningen från Vänern finns inte behovet av denna i Munkedal i 
dagsläget och vi har god dricksvattentillgång. 

Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till Louise Skaarnes (SD) ändringsyrkande 

Christoffer Rungerg (M), Liza (S): 
Bifall till förvaltningens förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Lousie Skaarnes 
(SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Förvaltningens förslag 
Nej-röst: Louise Skaarnes (SD) ändringsyrkande 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Thomas Högberg (L) X   
Liza Kettil (S) X   
Jan Hognert (M) X   
Louise Skaarnes (SD)  X  
Jan Petersson (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Pia Hässlebräcke (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Helena Hansson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X   

Resultat 7 4 0 
Ja-röst: 7 
Nej-röst: 4 
Avstod: 0 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun inte har något att erinra 
mot förslaget till Översiktsplan 2022 för Uddevallas kommun. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från SD-gruppen: Louise Skaarnes, Jan Petersson och Mathias 
Johansson. 

Beslutet skickas till 

Uddevalla kommun, kommunledningskontoret@uddevalla.se  
Kommunsekreterare, för expediering Kommundirektören, för kännedom  
Samhällsbyggnadschef, för kännedom  
Översiktlig planerare, för kännedom 
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§ 42 Dnr 2022-000039  

Remiss - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och 
skatteväxlingen som gjordes då. Sedan 1999 erbjuder därför regionen 
naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket regleras i ett 
samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 

Det nya avtalet kommer att gälla från och med 2023-01-01 till och med 2026-
12-31. Se bilaga Remiss omarbetat förslag till samverkansavtal.  

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna 
Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. 
Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det 
nationella fyraåriga programmet för Skog, Mark och Djur inom 
gymnasiesärskola.   

Utbildningarna bedrivs på regionens skolor: 

Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola.  
Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.  
Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.  
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.  

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av 
regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever 
i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. Elever kan 
läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig 
eller privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen 
elevens hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars 
skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. 

Den 2 september 2021 hölls ett dialogmöte mellan kommuner i Fyrbodal, 
VästKom och VGR. Där framfördes fyra förslag till förändringar som eventuellt 
skulle förbättra förutsättningarna för kommunerna i Fyrbodal. Förslagen 
utreddes och resultatet blev att ingen av dessa förslag var genomförbara. Se 
bilaga ” Svar på fyra frågor”  

Avtalet är inte gynnsamt för kommunerna i Fyrbodal då de flesta elever som 
läser Naturbruksutbildningen gör det på de friskolor som tagit över efter 
nedläggningen av Dingle, Nuntorp och Strömma.  
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Munkedal har idag två elever som läser på regionens skolor, två elever som 
läser på skolor utanför regionen och tio som läser på Dinglegymnasiet. 
Statistik visar att den fördelningen har varit liknande sedan friskolorna 
etablerade sig.  

Avtalet är gynnsamt för kommunerna om elever läser på regionens skolor och 
utanför regionen. För övriga kommunalförbund inom VGR är avtalet gynnsamt 
då regionens skolor är belägna i närheten av dessa kommuner.  

Om inget avtal kommer till stånd åligger det varje kommun att tillhandahålla 
Naturbruksutbildning med sex inriktningar. Det är dyra utbildningar och det 
finns i dagsläget ingen närliggande kommun som erbjuder hela utbudet. De 
närliggande privata aktörerna erbjuder Lantbruk, Hästhållning, Djurvård och 
Trädgård.  

VGR finansierar även andra verksamheter som kommer Munkedal till gagn. 
Munkedal erhåller ca 3 miljoner kr i bidrag från VGR per år fördelat på 
Skapande skola, Kulturskola, Bibliotek, Si-medel och Folkhälsomedel.     

Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2022 § 22 med bilaga 
Tjänsteskrivelse 
Omarbetat förslag till samverkansavtal om  naturbruksutbildningar 
Svar på fyra frågor kring nytt samverkansavtal (002) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande 
som remissvar.     

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedan yttrande som remisssvar: 

Det gällande avtalet mellan Västra Götalandsregionen och regionens 49 
kommuner gäller till 31 december 2022. Det ska ersättas med ett nytt avtal 
som ska gälla från 1 januari 2023. I både det nuvarande och i det nya 
förslaget står kommunerna för 50 % och regionen 50 %.  

För skolor som ligger utanför Västra Götalandsregionen betalar Västra 
Götalandsregionen oavsett om skolan drivs som fristående enhet eller i 
offentlig regi. Det innebär att naturbruksutbildningar som bedrivs av 
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fristående enhet inom regionen behandlas annorlunda än fristående enheter 
som bedrivs utanför regionen. 

Grunden för detta är en skatteväxling mellan kommunerna och regionen där 
skatt från kommunerna överförs till regionen samtidigt som regionen tar över 
kommunernas ansvar för naturbruksutbildningar.  

Regionfullmäktige beslutade att koncentrera utbildningarna till färre platser 
inom regionen. De tre skolor som regionen valde att lägga ner, har alla tre 
återuppstått som friskolor. Dessutom har det startats upp 
naturbruksutbildningar på andra orter inom regionen. Därmed bör det också 
vara ett ansvar för regionen att ersätta dessa skolor.  

Munkedals kommun menar att det ur rättvisesynpunkt och för att inte 
missgynna enskild fristående skola eller de kommuner som har många elever 
på fristående enheter ska regionen betala för studerande även på fristående 
skolor.  

Att ersättning sker på samma sätt som för studerande på regionens egna 
naturbruksutbildningar och för studerande som läser på skolor utanför Västra 
Götalandsregionen.  

Protokollsanteckning 
Paragrafen har justerats omedelbart 

Beslutet skickas till 

VästKom och Västra Götalandsregionen, som remissvar Rektor för 
gymnasieutbildningen i Munkedal, för kännedom 
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§ 43 Dnr 2021-000087  

Bokslut 2021 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens resultat för året uppgår till 1 429 tkr. Det positiva 
resultatet består främst av överskott från samtliga avdelningar utom HR-
avdelningen som ligger i nivå med budget.  

Kommunstyrelsen har i stort uppfyllt tre av kommunfullmäktiges fyra 
inriktningsmål. Målet som inte är uppfyllt gäller ”Alla ska vara 
anställningsbara”. Utredningen om idéburet offentligt partnerskap är inte klar. 

Årets investeringar uppgår till 625 tkr av den totala investeringsramen på 4 
250 tkr fördelat på investeringsprojekt enligt bifogad bokslutsrapport. 

Med anledning av kommunstyrelsens positiva resultat på 1 429 tkr föreslås 
att 217 tkr överförs till kommunstyrelsens eget kapital enligt gällande 
ekonomistyrningsregler.  Av de investeringsanslag som inte förbrukats 
föreslås att 1 043 tkr överförs till 2022.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Bokslut 2021 Kommunstyrelsen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2021. 

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige, med anledning av nämndens 
positiva resultat på 1 429 tkr, att 217 tkr överförs till kommunstyrelsens egna 
kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler. Det är outnyttjade anslag för 
översiktsplanen som planeras att användas under kommande år.  

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige att 1 043 tkr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till Kommunstyrelsens 
investeringsanslag för 2021. Det är ej förbrukade anslag för det nya 
ekonomisystemet. Det är ett pågående projekt som slutförs 2022.    

Yrkande 
Mathias Johansson (SD), Christoffer Rungberg (M): 
Bifall till förvaltningens förslag 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2021. 

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige, med anledning av nämndens 
positiva resultat på 1 429 tusen kr, att 217 tusen kr överförs till 
kommunstyrelsens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler. Det 
är outnyttjade anslag för översiktsplanen som planeras att användas under 
kommande år.  

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige att 1 043 tusen kr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till Kommunstyrelsens 
investeringsanslag för 2022. Det är ej förbrukade anslag för det nya 
ekonomisystemet. Det är ett pågående projekt som slutförs 2022.    

Beslutet skickas till 

Ylva Morén, Kommundirektör, för kännedom 
Lars-Erik Hansson, Ekonomichef, för hantering 
Rose-Marie Fransson, Ekonom, för hantering 
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§ 44 Dnr 2022-000044  

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KS 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Göra Nyberg (-) avslutade sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 
2022-03-01. Av reglementet för kommunstyrelsen framgår det i 21 § att det 
inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott som ska bestå av tre 
ledamöter. Eftersom Göran Nyberg (-) har avslutat sina uppdrag i 
kommunstyrelsen är han inte längre valbar till personalutskottet och därför 
behövs ett fyllnadsval utföras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-04 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter Göra Nyberg (-) välja XX till ledamot i 
personalutskottet. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Louise Skaarnes (SD) som ledamot i personalutskottet 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Mathias Johanssons (SD) yrkande och finner 
att kommunstyrelsens beslutar enligt Mathias Johanssons (SD) yrkande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter Göra Nyberg (-) välja Louise Skaarnes 
(SD) till ledamot i personalutskottet. 

Beslutet skickas till 

Berör förtroendevald för kännedom  
Förtroendemannaregistret för registrering  
Berörda organisationer för kännedom 
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§ 45 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 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2022-02-01 -- 2022-02-28. Till KS 
2022-03-14 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 46 Dnr 2021-000237  

Överföringsledning Tungenäset 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen med en minoritetsåterremiss med följande 
återremissyrkande:  

Att utreda alternativ till att skjuta till ytterligare 9 miljoner kr för att 
färdigställa överföringsledning eller att alternativt stanna vid Bergsvik och vad 
det skulle kosta att ha en lokal lösning för avlopp i Gårvik. 

Västvatten AB redovisar sina svar på de frågeställningar som framfördes på 
fullmäktigemötet i bilaga. Svaret utgår från SWECO:s VA-utredning som 
godkändes av kommunfullmäktige 2016-06-08. 

Sammanfattningsvis innebär svaret att: 

* Frågan om tvångsanslutning av fastigheter till kommunal VA-anläggning 
tolkas som kopplad till lagrådsremissen ”Vägar till hållbara vattentjänster”. I 
nuläget är det omöjligt att förutse hur den slutliga lagändringen kommer att 
se ut och hur den kommer att påverka Länsstyrelsens bedömning inför 
antagande av en ny detaljplan. 

* Ett lokalt avloppsreningsverk bedöms öka projektkostnaden med minst 12–
14 miljoner kr. Till detta kommer kostnader för utloppsledning, eventuell 
kväverening samt tillståndsprocess. Ökade årliga driftkostnader tillkommer. 

* Munkedals avloppsreningsverk har en belastning på 4000 pe 
(personekvivalenter) och är dimensionerat för 6800 pe. Tungenäset 

tillför ca 1100 pe vilket ryms inom befintligt verk. Tillskottsvatten 
(regnvatten) som kommer till verket är en stor belastning. 

* Kostnadsökningen med 18 Mkr för överföringsledningen är skillnaden mellan 
bedömd kostnad år 2017 och detaljerad kostnadsberäkning år 2021. 

* De tre områdena Bergsvik, Västra Gårvik och Östra Gårvik omfattar så 
många fastigheter och fastigheter som ligger så tätt att områdena är att 
betrakta som ”ett större sammanhang” enligt Vattentjänstlagens §6. Därför 
krävs en gemensam lösning i kommunal regi och att ett kommunalt 
verksamhetsområde upprättas.  

* Kommunalt VA är en förutsättning för att möjliggöra ny bebyggelse genom 
nya detaljplaner såsom Gårvik Lökeberg (pågående). 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivese 2022-03-07 
Remissvar västvatten 
Rapport SWECO 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för projektet 
Överföringsledning Tungenäset till 46,1 miljoner kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten år 2022 med 9,6 
miljoner kronor för projektet Överföringsledning Tungenäset. Resterande 8,4 
miljoner kr hanteras i budget för år 2023. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Avslag  

Jan Hognert (M), Liza Kettil (S), Helena Hansson (S); Christoffer Rungberg 
(M): 
Bifall till förvaltningens förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och avslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeten för projektet 
Överföringsledning Tungenäset till 46,1 miljoner kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten år 2022 med 9,6 
miljoner kronor för projektet Överföringsledning Tungenäset. Resterande 8,4 
miljoner kr hanteras i budget för år 2023. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från SD-gruppen: Louise Skaarnes, Anders Persson och Mathias 
Johansson 

Rolf Jacobsson (KD) avvek under punkten och deltog inte i beslutet. 
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§ 47 Dnr 2020-000233  

Klimat- och miljöstrategi 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
klimat- och miljöstrategi (KS 2019-09-09, § 101). Förslaget presenterades vid 
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 och blev återremitterat ”för 
att kommunstyrelsen på en dialogdag ska kunna diskutera innehållet i 
strategin för omarbetning så att den överensstämmer med de lokala 
förutsättningarna” (KS 2021-02-08, § 14). En dialogdag har genomförts och 
förslaget till klimat- och miljöstrategi har justerats i enlighet med vad som då 
framkom. 

Kommunen har fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023. De bygger på 
kommunens vision, hållbar utveckling och fossilfrihet 2030. Ett av målen 
handlar om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska bidra till 
minskad klimatpåverkan. Med utgångspunkt i inriktningsmålet beslutade 
kommunstyrelsen att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till klimat- och 
miljöstrategi under 2020 (KS 2019-09-09, § 101). Förslaget presenterades 
vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 och blev återremitterat 
”för att kommunstyrelsen på en dialogdag ska kunna diskutera innehållet i 
strategin för omarbetning så att den överensstämmer med de lokala 
förutsättningarna” (KS 2021-02-08, § 14).  
En dialogdag genomfördes i februari 2022. Förslaget till klimat- och 
miljöstrategi har omarbetats i enlighet med vad som då framkom. 
Förändringarna består i att fokusområdet ”Äta hälsosamt” har förtydligats 
med att det avser mer varierad kost samt att kommunens måltidsriktlinjer 
utgör ett av de styrdokument som har tydlig koppling till klimat- och 
miljöstrategin. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-21 
Förslag till Klimat- och miljöstrategi 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimat- och miljöstrategi 2030, som 
ersätter ”Energiplan för Munkedals kommun” (Dnr KS 2012-388), ”Lokala 
miljömål” och ”Strategiplan för miljömålsarbetet” (Dnr KS 2012-374) och 
”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner” (Dnr KS 2015-
360). 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimat- och miljöstrategi 2030, som 
ersätter ”Energiplan för Munkedals kommun” (Dnr KS 2012-388), ”Lokala 
miljömål” och ”Strategiplan för miljömålsarbetet” (Dnr KS 2012-374) och 
”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner” (Dnr KS 2015-
360). 
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§ 48 Dnr 2022-000080  

Ombudsinstruktion 2021 - Vadholmen 

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat landar på -630 tusen kr. 

Det negativa resultatet är hänförligt till en saneringskostnad av mark. 

Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.  

Markberedningar pågår på Sohlbergsområdet för att möjliggöra uppförandet 
av bostäder och lokaler för verksamheter.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  
2. Godkänner föreslagen disposition av resultatet  
3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  
2. Godkänner föreslagen disposition av resultatet  
3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    
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§ 49 Dnr 2022-000081  

Ombudsinstruktion 2021 - Rambo AB 

Sammanfattning av ärendet 
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2021 visar på 
ett positivt resultat efter finansiella poster på 9,9 (6,3) miljoner kr.  
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 miljoner kr till 
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.  
Investeringsutgifterna för året uppgick till 20,7 (10,4) miljoner kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Årsredovisning för RAMBO AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  
2. Godkänner föreslagen disposition av överskott  
3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  
4. Godkänner ansvarsfrihet för VD 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  
2. Godkänner föreslagen disposition av överskott  
3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  
4. Godkänner ansvarsfrihet för VD 
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§ 50 Dnr 2022-000082  

Ombudsinstruktion 2021 - Munkbo AB 

Sammanfattning av ärendet 
Munkbo AB har inkommit med Årsredovisning. Redovisningen för 2021 visar 
på ett resultat efter skatt på 0,8 miljoner kr.  

Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av 
Munkedals kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler 
med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 147 m² på tre orter i 
kommunen; Munkedal, Hedekas och Dingle.  

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är:  

underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och 
kundnytta  

marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler  

utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida 
fastighetsbestånd till bostadsmarknadens efterfrågan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Årsredovisning Munkbo 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  
2. Godkänner föreslagen disposition av resultat  
3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
4. Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD) tillägsyrkande: 
Målet ska vara ett omsättningskrav på 10 % efter finansiella intäkter och 
kostnader 

Chrsitoffer Rungberg (M): 
Bifall till förvaltningens förslag 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget 

Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkande och 
avslag finner att kommunstyrelsens beslutar att kommunstyrelsens avslår 
tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  
2. Godkänner föreslagen disposition av resultat  
3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
4. Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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§ 51 Dnr 2022-000083  

Ombudsinstruktion 2021 - Dingle industrilokaler 
AB 

Sammanfattning av ärendet 
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med Resultat och balansräkning. Årets 
resultat uppgår till 54 öre.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Balansrapport 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning 
2. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    

Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD) tilläggsyrkande: 
Målet ska vara ett omsättningskrav på 10 % efter finansiella intäkter och 
kostnader 

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

Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkande och 
avslag finner att kommunstyrelsens beslutar att kommunstyrelsens avslår 
tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs och ska verkställas 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: avslag till Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkand 
Nej-röst: bifall till Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkand 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Rolf Jacobssons (KD) tilläggsyrkand. 
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Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Thomas Högberg (L) X   
Liza Kettil (S) X   
Jan Hognert (M) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Jan Petersson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Helena hansson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X   

Resultat 10 1 0 
Ja-röst: 10 
Nej-röst: 1 
Avstod: 0 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning 
2. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    
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§ 52 Dnr 2022-000085  

Ombudsinstruktion 2021 - Munkedal Vatten AB 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 
2021 visar på ett överuttag motsvarande 1310 tkr (2 379 tkr).  

Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedal Vatten AB:s föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 
allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla 
tjänster som har anknytning till denna verksamhet. 

Resultat 
VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de 
nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande 
intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Årets överuttag är 1 310 tkr (2 379 tkr i överuttag). Av detta sätts 1 310 tkr 
till befintlig VA-fond. Under året har 3 000 tkr aktiverats till VA-fonden minska 
sårbarheten vid stor nederbörd. 

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och anläggningsavgifter 
från abonnenterna i taxekollektivet. Under året höjdes brukningsavgiften med 
4,0 % och anläggningsavgiften höjdes med 3,0 %. Taxan beslutas årligen av 
kommunfullmäktige. Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren 
beroende på vatten-förbrukningen som påverkar den rörliga delen av taxan. 
Årets förändring av intäkterna (bruknings-avgifter) blev en ökning med 5,9 % 
jämfört med föregående års utfall. Ökning av brukningstaxan för 2021 var 4,0 
%. Detta är en högre ökning än förväntat vilket beror på ökad förbrukning av 
småhus, vilket mest troligt är en effekt av att många har tillbringat mer tid i 
hemmet under pandemin. Det är även en ökad förbrukning inom industrin i 
Munkedal. 

Investeringar  
Investeringar har skett med 23 083 tkr (5 941 tkr). Erlagda 
anläggningsavgifter uppgår till 1 579 tkr (1 646 tkr).  

Omvandling: VA-utbyggnad enligt kommunal VA-utbyggnadsplan eller som 
påkallats efter Länsstyrelsens beslut alternativt definierats i samband med 
tillsynsmyndighetens inventeringar.  

Tungenäset etapp 2 överföringsledning: Överföringsledning till Tungenäset är 
beslutad enligt KF 2017-02-08 § 6, Dnr KS 2016–105§ 39. Beslutet innebär 
att överföringsledning byggs mellan Faleby och Gårvik. Tills beslut fattas av 
Länsstyrelsen angående pumpstationerna byggs ledningen ut mellan 
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pumpstationerna. För tillfället arbetas det med tillstånden gentemot 
Länsstyrelsen, Trafikverket samt markåtkomst. 

Gårvik östra: Förprojektering och planarbete pågår  
Gårvik västra: Förprojektering och planarbete pågår 
Saltkällan E3: Entreprenad påbörjades under hösten och planeras vara färdig 
till våren 2022.  
 
Exploatering 
VA-utbyggnad som initieras av privata exploatörer eller kommunens mark- 
och exploateringsverksamhet. 

Bergsvik: Förprojektering och planarbete pågår  
Gläborg/Håby logistikcenter: planering pågår med entreprenör för utförandet.  
Hensbacka: Under slutet av 2021 tog exploatören kontakt och 
planeringsmöten kommer att hållas i början av 2022.  
Foss-Berg (Bergsäter): Entreprenad pågår.  
Korpås: Planering pågår med entreprenör och exploatör för utförandet.  
Solberg och Örekilsparken är klara – mindre återställning kvarstår.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Granskninsrapport Munkedlas Vatten AB 
21 MVAB Revisionsberättelse 
Årsredovisning MVAB (2021) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  
2. Godkänner föreslagen disposition av resultat 
3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
4. Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt försalget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

1. Godkänner Resultat- och balansräkning  
2. Godkänner föreslagen disposition av resultat 
3. Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
4. Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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§ 53 Dnr 2022-000084  

Ombudsinstruktion 2021 - Hyresrättsföreningen 
Grönskan, Riksbyggen 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals kommun och i 
föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats. 
Föreningen ska i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i 
första hand inom bostadsförsörjning.  
Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 18 
personer. Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 17 
personer. Dessutom är Riksbyggen och Munkedals kommun medlemmar.  
Årets resultat uppgår till -375,9 tkr (föregående år 1 112,8 tkr).  
Föreningens driftskostnader exklusive underhåll och reparationer har ökat 
med ca 413 tkr jämfört med föregående år och det beror främst på att 
elkostnaderna har ökat med 246 tkr. Räntekostnaderna ligger i nivå med 
föregående år. Föreningen har under året amorterat av ett lån med 2 750 tkr.  
Antagen budget för kommande verksamhetsår är fastställd så att föreningens 
ekonomi är långsiktigt hållbar.  
Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett 
genomsnittligt underhållsbehov föråren 2018–2027 på 2 386 tkr/år. 
Reservering (avsättning) till underhållsfonden har för verksamhetsåret gjorts 
med 1380 tkr. För att se till föreningens långsiktiga underhållsbehov 
avseende även ersättningsinvesteringar i komponenterna, genomförs ett 
indirekt sparande genom amorteringar av föreningens lån, avskrivningar av 
fastighetens värde. Ett positivt kassaflöde kommer även på sikt att öka 
föreningens förmåga att finansiera ersättningsinvesteringar med egna medel. 
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
Under året har nyinstallation av solcellsanläggning installerats på tak hus D 
Dinglegården till en kostnad av totalt 237tkr och avskrivning är upplagd på 25 
år. 

Under räkenskapsåret har i övrigt inga händelser inträffat som påverkar 
föreningens ekonomi på ett sätt som väsentligt skiljer sig från den normala 
verksamhetens påverkan på ekonomin.  
Årsavgifter  
Föreningen förändrade årsavgifterna senast den2021-01-01 då avgifterna 
höjdes med 2 % för bostäder och lokaler. Efter att ha antagit budgeten för 
det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning med 2 
% den 2022-01-01.  
Under räkenskapsåret har hyrorna i genomsnitt uppgått till:  
Sörbygården  
För bostäder 1 280kr/kvm och för lokaler 1 058kr/kvm.  
Dinglegården  
För bostäder 1 457kr/kvm och för lokaler 1 461kr/kvm.  
Läkarstationen  
För bostäder genomsnitt 820kr/kvm och för lokaler 360kr/kvm.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Årsredovisning 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras 
följande: 

1. Föreslå och välja de av kommunfullmäktiges utsedda ledamöter och 
ersättare till styrelsen 

2. Fastställa resultat- och balansräkning  
3. Godkänna föreslagen disposition av resultatet  
4. Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter   

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

Kommunstyrelsens förslag till beslutbeslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras 
följande: 

1. Föreslå och välja de av kommunfullmäktiges utsedda ledamöter och 
ersättare till styrelsen 

2. Fastställa resultat- och balansräkning  
3. Godkänna föreslagen disposition av resultatet  
4. Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter   

Protokollsanteckning 
På grund av jäv deltar inte Jan Petersson (SD), Mathias Johansson (SD) och 
Helena Hansson (C) i handläggningen av detta ärende. 
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§ 54 Dnr 2020-000295  

Styrdokument för Munkedal Vatten AB och 
Västvatten AB 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och 
harmoniserande styrdokument varit diskuterat vid några tillfällen. 
Ägarsamrådet har givit ordförandena i de fyra ägarbolagen uppdraget att ta 
fram förslag som har remitterats till ägarkommunerna. De inkomna svaren 
har därefter genomarbetats, presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 
27 maj 2021. Därefter har ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.  

Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd 
genomstruken text. Redaktionella förändringar är inte markerade. De 
principiellt viktiga förändringarna i dokumenten är:  
 
Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i enlighet 
med beslut vid Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter från 
remissrunda. 
 
Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort, 
enligt beslut i Ägarsamråd 2019-06-26. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Förslag av styrdokument för Västvatten samt dess fyra ägarbolagen inför 
beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna: 

1. Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Munkedals vatten AB. 

2. Förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 
samarbetsavtal för Västvatten AB under förutsättning att dessa 
godkänns av övriga ägarkommuner. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna: 

1. Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Munkedals vatten AB. 
2. Förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 

samarbetsavtal för Västvatten AB under förutsättning att dessa 
godkänns av övriga ägarkommuner. 
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§ 55 Dnr 2022-000075  

Kommunalt partistöd 2022 - Kristdemokraterna 
Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. 

Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent 
av prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, 
senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

Kristdemokraterna i Munkedal inkom 2022-02-15 med redovisning för 
kommunalt partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används 
och är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte granskningsrapport - 
Kristdemokraterna Munkedal. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedal 
redovisning för kommunalt partistöd 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Kristdemokraterna i Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 
Mandatstöd 2 x 12 075 kr (24 150 kr) 
Totalt: 36 225 kr.    

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedal 
redovisning för kommunalt partistöd 2021. 
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Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Kristdemokraterna i Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 
Mandatstöd 2 x 12 075 kr (24 150 kr) 
Totalt: 36 225 kr.    
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§ 56 Dnr 2022-000087  

Kommunalt partistöd 2022 - Centerpartiet 
Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. 

Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent 
av prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, 
senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

Centerpartiet i Munkedal inkom 2022-02-23 med redovisning för kommunalt 
partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är 
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte granskningsrapport - 
Kristdemokraterna Munkedal. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedal redovisning 
för kommunalt partistöd 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Centerpartiet i Munkedal för 2022 enligt följande: 
 
Grundstöd 12 075 kr 
Mandatstöd 4 x 12 075 kr (48 300 kr) 
Totalt: 60 375 kr.     

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedal redovisning 
för kommunalt partistöd 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Centerpartiet i Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 
Mandatstöd 4 x 12 075 kr (48 300 kr) 
Totalt: 60 375 kr.     
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§ 57 Dnr 2022-000067  

Kommunalt partistöd 2022 - 
Sverigedemokraterna i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. 

Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent 
av prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 
kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, 
senast reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

Sverigedemokraterna i Munkedal inkom 2022-02-07 med redovisning för 
kommunalt partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används 
och är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte granskningsrapport 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i Munkedal 
redovisning för kommunalt partistöd 2021.  

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Sverigedemokraterna i Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 
Mandatstöd 9 x 12 075 kr (108 675 kr) 
Totalt: 120 750 kr.    

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i Munkedal 
redovisning för kommunalt partistöd 2021.  

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Sverigedemokraterna i Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 
Mandatstöd 9 x 12 075 kr (108 675 kr) 
Totalt: 120 750 kr.    
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§ 58 Dnr 2021-000224  

Svar på ny motion från Liberalerna om ökad 
tillgänglighet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att godkänna inkommen motion 
från Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ” Motion om ökad tillgänglighet”.   

Motionen behandlar tillgänglighetsfrågor och att Munkedals kommun har 
påbörjat ett bra arbete med att öka tillgängligheten inom många frågor. Bla 
via hemsida med talsyntes samt via en tillgänglighetsdatabas som uppdateras 
och även via åtgärder för handikappanpassade badplatser. Motionären menat 
att åtgärderna kan bli flera och för att utveckla arbetet vidare via denna 
motion.  

Motionärerna yrkar på:  

att i varje nytt byggprojekt som gäller lokaler som kommunen ansvarar för, 
skall det ingå anpassningar för personer med olika typer av funktionshinder.  

I första hand skall det vara tillgängligt för personer i rullstol och med rullator, 
för personer med olika typer av synnedsättningar till helt blinda samt för 
personer med mindre hörselnedsättning till helt döva.  

Övriga funktionsnedsättningar skall tillgängliggöras efter behov, vilket 
innefattar speciallokaler för barn med särskilda behov inom förskola och 
skola. 

att i alla egna lokaler som kommunen är ansvariga för att bygga, skall ingå 
att Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet skall 
vidtalas, och man skall vid protokollförda möten dokumentera deras inspel. 
Hos dessa kommunala råd finns den kompetens som behövs för att ge 
möjlighet till rätt anpassning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga projekt 
som hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav som ställs i 
samband med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och byggnader för 
hörselnedsatta eller helt döva utöver det som är lagstadgat kommer innebära 
utökade kostnader som inte går att uppskatta på förhand. Lokaler och 
byggnader förses inte med den typen av utrustning förens behovet uppstår. 
Dock krävs det ständig utveckling inom orådet och förbättringar kan alltid 
göras för att höja tillgängligheten inom kommunen ytterligare i alla delar, 
både inom nybyggnation och befintliga lokaler, och anpassning av lokaler 
utöver vad som är lagstadgat kan med fördel implementeras då behov 
uppstår.     
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På samhällsbyggnadsnämnden 20210823 beslutade nämnden att uppdra 
förvaltningen att ta fram en rutin för utökat samarbete med Kommunala 
pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet för att utöka och 
säkerställa ett tätare samarbete. Dialog med råden angående ny rutin har 
hållits och de välkomnar ett tätare samarbete i vissa delar och omfattning 
men kan inte garantera att de kan medverka i alla projekt fullt ut. Dock 
kommer de ges möjligheten att vara involverade i samtliga projekt via ny 
framarbetad rutin som kommer implementeras under 2022.  

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-02-19 § 16 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse till beslut 2022-02-18 
Motion från Liberalerna om ökad tillgänglighet 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att anse 
andra attsatsen som besvarad.    

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och besluta att anse 
andra attsatsen som besvarad.    
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