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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 7 december 
2020 kl 17:00 
   

Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande 
Johnny Ernflykt (M), 1:e vice ordförande 
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 
Matheus Enholm (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Christer Börjesson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Ulla Gustafsson (M) 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) 
Jenny Jansson (S) för Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Leif Karlsson (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Rolf Jacobsson (KD), §§ 114-122 
Rolf Jacobsson (KD), §§ 122-139 
Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Ej tjänstgörande  

ersättare 

 

  

Övriga närvarande Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Justerare Liza Kettil (S) och Karin Blomstrand (L)  

Justering sker Digital justering, 2020-12-10, kl. 10.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 114-139 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Heikki Klaavuniemi (SD)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Liza Kettil (S)  
   
 Digital justering  
 Karin Blomstrand (L)  
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§ 114 Dnr 74754   

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2020-12-07 

 
Sammanfattning av ärendet 
Carolina Gedda (SD) inkom 2020-10-16 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Carolina Gedda (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
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§ 115 Dnr 2020-000303   

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S) har inkommit med motion om 
att ta fram förslag till personalsatsningar för att främja arbetsmiljön och 
personalens hälsa.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till Välfärdsnämnden för 
beredning.  
 
Expedieras 
Förvaltningschef Välfärdsnämnden 
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§ 116 Dnr 2020-000332   

Anmälan av motion från Pontus Reuterbratt (SD) om att inrätta 
kommunalt civilkuragepris 

 
Sammanfattning av ärendet 
Pontus Reuterbratt (SD) har inkommit med motion om att inrätta ett 
kommunalt civilkuragepris.  
 
Beslutsunderlag 
Motion.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till Kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Expedieras 
Kommundirektören 
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§ 117 Dnr 2020-000333   

Anmälan av motion från Pontus Reuterbratt (SD) om att inrätta 
digitalt motionsregister 

 
Sammanfattning av ärendet 
Pontus Reuterbratt (SD) har inkommit med motion om att inrätta ett 
digitalt register över motioner och medborgarförslag.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till Kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Expedieras 
Kommundirektören 
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§ 118 Dnr 2020-000310   

Anmälan av medborgarförslag från Sandra Tordebring om 
lekplats på Torreby 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga en lekplats på Torreby har inkommit.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  
 
Expedieras 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 119 Dnr 2019-000219 

Tillägg- och ändringsförslag för budget 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 
I den senaste skatteprognosen från SKR i oktober har regeringens 
förändringar av det generella statsbidraget i höstbudgeten lagts med i 
beräkningarna.  Detta förändrar kommunen ekonomiska förutsättningar 
positivt och det finns ett oanvänt budgetutrymme på 6,5 mnkr 2021. I 
regeringens höstbudget föreslås även nya riktade statsbidrag. Ett av det 
riktade bidragen som är permanent och utan krav på motprestation 
gäller äldreomsorgen och uppgår till 5,2 mnkr 2021. I övrigt har de 
riktade statsbidragen som tillkommer krav på motprestation och får 
ansökas om på sedvanligt sätt. 
Med anledning av de nya beräkningarna förslås följande. 
I den beslutade budgeten för 2021 finns en allmän besparing på 
kommunstyrelsen på kommunstyrelsen med 2 mnkr. Arbetet med att 
minska kostnaderna har pågått under hösten. Lösningar har sökts 
genom naturlig avgång, såsom pension, utan framgång. Det kan nu 
konstateras att det inte går att undvika uppsägningar för att genomföra 
besparingen. Detta kommer att få stora konsekvenser för förvaltningens 
möjlighet att genomföra sitt uppdrag och är inte ett önskvärt scenario för 
kommunen. Detta gäller särskilt då kommunen är i en positiv 
utvecklingsfas med ökande befolkning och flera stora industrietableringar 
i kommunen och i närområdet. Med det som bakgrund är förslaget att 
besparingen för 2021 lyfts bort. 
Den återstående delen på 4,5 mnkr föreslås förstärka KF:s 
förfogandepost. 
För de riktade statsbidraget till äldreomsorgen på 5,2 mnkr föreslås att 
det överförs till Välfärdsnämndens budget 2021 utan krav på utökad eller 
förändrad verksamhet. 
 
I bilaga 1 finns redovisas skatteprognosen för oktober. 
I bilaga 2 redovisas tillskott i form av riktade och generella statsbidrag  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 171 
Tjänsteskrivelse 
Bilagor 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta bort besparingen på 2 mnkr riktad till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges förfogandepost 
utökas med 4,5 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att det riktade statsbidraget till 
äldreomsorgen på 5,2 mnkr överförs till välfärdsnämndens budget utan 
krav på utökad eller förändrad verksamhet.      

Comfact Signature Referensnummer: 995199



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-07 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 119 
 
Yrkande 
Pontus Reuterbratt (SD): avslag på första och andra att-satsen. Bifall till 
tredje att-satsen med tillägg att kommunfullmäktige beslutar att barn- 
och utbildningsnämndens ram för 2021 utökas med 6,5 miljoner varav 
2,8 miljoner för att stärka Vuxenutbildningen samt 3,7 miljoner för att 
stärka arbetet med en Jämlik skola i hela kommunen för 2021. 
 
Liza Kettil (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i första att-
satsen. Ändringsyrkande i andra att-satsen till: Kommunfullmäktige 
beslutar att 4,5 mnkr tillförs Barn och utbildningsnämnden varav 2,8 
mnkr ska gå till vuxenutbildningen och 1,7 mnkr för att genomföra de 
projektsatsningar som föreslogs i S och C:s budgetförslag för 2021. 
(Närvaroprojekt, Läsprojekt, Extra SYV) samt bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut i tredje att-satsen. 
 
Ove Göransson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag i första att-
satsen, bifall till Liza Kettils (S) yrkande i andra att-satsen samt ändring i 
tredje att-satsen att det riktade statsbidraget ska komma till 
äldreomsorgens förfogande. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): avslag till första att-satsen. Ändring i 
tredje att-satsen att det riktade statsbidraget ska komma till 
äldreomsorgens förfogande. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande om 
avslag i första och andra att-satsen samt ändring i tredje att-satsen att 
det riktade statsbidraget ska komma till äldreomsorgens förfogande. 
 
Jan Hognert (M), Karin Blomstrand (L), Karl-Anders Andersson (C): Bifall 
Liza Kettils (S) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande meddelar att han avser att ställa proposition på varje att-
sats. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Pontus 
Reuterbratts (SD) med fleras avslagsyrkande avseende första att-satsen 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst: Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) med fleras avslagsyrkande. 
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Forts § 119 
 
Omröstningsresultat 
 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  x  

Christoffer Wallin (SD)  x  
Pontus Reuterbratt (SD)  x  
Christer Börjesson (-)   x 

Mathias Johansson (SD)  x  
Ann-Sofie Alm (M) x   

Jan Hognert (M) x   
Martin Svenberg Rödin (M) x   

Ulla Gustafsson (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Karin Blomstrand (L) x   

Liza Kettil (S) x   
Jenny Jansson (S) x   

Maria Sundell (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   

Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   

Lars-Göran Sunesson (C) x   
Rolf Jacobsson (KD)  x  

Ove Göransson (V) x   
Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  
Heikki Klaavuniemi (SD)  x  

 
Ja-röster: 15 
Nej-röster: 7 
Avstår: 1. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Pontus 
Reuterbratts (SD) avslagsyrkande och Liza Kettils (S) yrkande avseende 
andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande beslutar att kommunstyrelsens 
förslag är huvudförslag. Kommunfullmäktige har att utse motförslag till 
huvudförslaget. 
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 995199



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(43) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-07 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 119 
 
Ordförande ställer proposition på om Pontus Reuterbratts (SD) 
avslagsyrkande eller Liza Kettils (S) yrkande ska vara motförslag till 
huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar att Liza Kettils 
(S) yrkande ska vara motförslag till huvudförslaget. 
 
Ordförande beslutar om följande propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Liza Kettils (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)   x 

Christoffer Wallin (SD)   x 
Pontus Reuterbratt (SD)   x 

Christer Börjesson (-)   x 
Mathias Johansson (SD)   x 

Ann-Sofie Alm (M)  x  
Jan Hognert (M)  x  
Martin Svenberg Rödin (M)  x  

Ulla Gustafsson (M)  x  
Johnny Ernflykt (M)  x  

Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  

Maria Sundell (S)  x  
Pia Hässlebräcke (S)  x  

Leif Karlsson (S)  x  
Christer Nilsson (C)  x  

Karl-Anders Andersson (C)  x  
Lars-Göran Sunesson (C)  x  
Rolf Jacobsson (KD)   x 

Ove Göransson (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP)   x 

Heikki Klaavuniemi (SD)   x 
 
Ja-röst: 0 
Nej-röst: 15 
Avstår: 8 
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Forts § 119 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ove 
Göransson (V) med fleras ändringsyrkande avseende tredje att-satsen 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst: Bifall till Ove Göransson (V) med fleras ändringsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   

Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   

Christer Börjesson (-) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M) x   

Jan Hognert (M) x   
Martin Svenberg Rödin (M) x   

Ulla Gustafsson (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Karin Blomstrand (L) x   

Liza Kettil (S) x   
Jenny Jansson (S) x   

Maria Sundell (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   

Leif Karlsson (S) x   
Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   

Lars-Göran Sunesson (C) x   
Rolf Jacobsson (KD)  x  

Ove Göransson (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  
Heikki Klaavuniemi (SD) x   

 
Ja-röster: 20 
Nej-röster: 3 
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Forts § 119 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) 
tilläggsyrkande i tredje att-satsen och finner att kommunfullmäktige 
avslår tilläggsyrkandet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta bort besparingen på 2 mnkr riktad till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 4,5 mnkr tillförs barn och 
utbildningsnämnden varav 2,8 mnkr ska gå till vuxenutbildningen och 
1,7 mnkr för att genomföra de projektsatsningar som föreslogs i S och 
C:s budgetförslag för 2021. (Närvaroprojekt, Läsprojekt, Extra SYV) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att det riktade statsbidraget till 
äldreomsorgen på 5,2 mnkr överförs till välfärdsnämndens budget utan 
krav på utökad eller förändrad verksamhet.    
 
Reservation 
Reservation mot beslut gällande att-sats 1: 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Christoffer Wallin (SD) för gruppen 
Rolf Jacobsson (KD) 
 
Reservation mot beslut gällande att-sats 2: 
Rolf Jacobsson (KD) enligt skriftlig reservation som bifogas paragrafen. 
 
Reservation mot beslut gällande att-sats 3: 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Ove Göransson (V) 
Rolf Jacobsson (KD)  
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen 
Välfärdsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Kf 20201207 reservation 

Jag reserverar mig mot beslutet i § 6 då jag anser att en förstärkning av skolans budget skulle öka 
skolans möjligheter att åstadkomma den nödvändiga förbättringen av studieresultaten. Jag anser att 
kommunstyrelsens förvaltning med bibehållen förmåga kan klara en besparing på 2 milj. kr. och jag 
prioriterar skolans framtida möjligheter framför en utökad förvaltning. 

Rolf Jacobsson 

Kristdemokraterna i Munkedal 
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§ 120 Dnr 2020-000025 

Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med verksamhetens 
inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp kommande 
budgetprocess. 
 
I planeringsförutsättningarna behandlas:  

 Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
 Finansiella resultatmål för budget 2022 
 Tidsplan för budgetprocessen  

 
Befolkningsantagande 
Skatteberäkning för budget 2022 utgår ifrån ett invånarantal på 10 650, 
1 november 2021. Budgeterar upp invånarantalet med +100 invånare, 
vilket är en förstärkning av budgeten med 5,5 mnkr. 
 
Årets finansiella resultatmål 
De finansiella resultatmålen för budget 2022 utgår från de finansiella 
inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023. Första 
uppföljningen/avstämningen av planeringsperioden 2020-2023 görs år 
2020. Under hösten 2020 kan vi göra en uppföljning av utfallets 
årsprognos 2020 med beslutad budget för 2021 samt planår. 
Uppföljningen ligger till grund för hur man ska planera nästkommande 
års målsättningar för både finans och verksamhet för att kunna över tid 
nå de långsiktiga målen. 
 
Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2022 är: 
Årets resultat skall uppgå till 2 procent av skatteintäkter och bidrag.  
 
Investeringsmål - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 
uppgå till 179 procent 
 
Skuldsättning - under 2022 ska överskott och intäkter av 
engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden. 
 
Det långsiktiga målet är att självfinansieringsgraden av reinvesteringar 
ska minst uppgå till 100 procent, i genomsnitt under planperioden. För 
att uppnå målet krävs att man har lägre investeringstakt/nivå på 
reinvesteringar fram till år 2023 med 41 mnkr. 
 
Tidsplan för budgetprocess 
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2022. 
Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen i sammanträdesplanen för 2021.    
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Forts § 120 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 172 
Tjänsteskrivelse 
Planeringsförutsättningar 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2022      
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med ändringen att kommunstyrelsens förfogandepost skall tas bort från 
ramen, att en förfogandepost på 250 000 kr för 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen räknas in samt att en 
skattesänkning motsvarande 50 öre räknas in i 
planeringsförutsättningarna. 
 
Jan Hognert (M), Liza Kettil (S), Karin Blomstrand (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Bifall Christoffer Wallins (SD) yrkande.  
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Forts § 120 
 
Omröstningsresultat 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  x  
Christoffer Wallin (SD)  x  

Pontus Reuterbratt (SD)  x  
Christer Börjesson (-) x   

Mathias Johansson (SD)  x  
Ann-Sofie Alm (M) x   
Jan Hognert (M) x   

Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   

Johnny Ernflykt (M) x   
Karin Blomstrand (L) x   

Liza Kettil (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Maria Sundell (S) x   

Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   

Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   

Rolf Jacobsson (KD) x   
Ove Göransson (V) x   

Hans-Joachim Isenheim (MP)   x 
Heikki Klaavuniemi (SD)  x  

 
Ja-röster: 17 
Nej-röster: 5 
Avstår: 1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar planeringsförutsättningar för budget 2022    
 
Reservation 
Reservation SD-gruppen.  
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen 
Kommunledningsgruppen 
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§ 121 Dnr 2020-000306   

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2021 (VA-taxa) samt 
investeringar - Munkedal Vatten AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att täcka nödvändiga kostnader för Munkedal kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan 
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgift 
enligt VA-taxa (bruknings- och anläggningsavgift). 
 
Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är 
nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av 
avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist. 
Bolagets verksamhet finansieras via avgifter genom en taxa. Taxan ska 
enligt ägrdirektivet beslutas av kommunfullmäktige samt att 
kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende 
investeringar enskilda eller totalt under ett räkenskapsår överstigande 
aktiekapitalet.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 191 
Protokoll styrelsen Munkedal Vatten AB 2020-10-22. 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till VA-taxa 2021 
Förslag till Budget 2021 samt plan 2022-2023.  
 
Protokollsanteckning 
Karin Blomstrand (L) deltar ej i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 
% från och med 2021-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 
33 kr/månad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 
3 % från och med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till investeringar i 
enlighet med kapitel 3, Munkedal Vatten ABs budget 2021, plan 2022-
2023.   
 
Yrkande 
Jan Hognert (M), Hans-Joachim Isenheim (MP), Christer Börjesson (-): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mathias Johansson (SD): Brukningsavgift och anläggningsavgift ska vara 
oförändrade för 2021.  
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Forts § 121 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mathias 
Johanssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 4 
% från och med 2021-01-01. 4 % i ökning innebär för ett Typhus A ca 
33 kr/månad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av anläggningsavgiften med 
3 % från och med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till investeringar i 
enlighet med kapitel 3, Munkedal Vatten ABs budget 2021, plan 2022-
2023.  
 
Reservation 
Christoffer Wallin (SD) för gruppen.  
 
Expedieras 
Munkedal Vatten AB (VD samt ekonomichef för Västvatten) 
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§ 122 Dnr 2020-000185   

Försäljning av byggrätter på Vadholmen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige, 2020-06-29 §70, i 
avvaktan på utfallet av kommundirektörens utredning gällande Munkbo 
AB. 
Byggrätten i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två 
byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. Kommunfullmäktige har delegerat till 
Samhällsbyggnadsnämnden att sälja via markanvisning och 
förutsättningarna i detaljplanen, byggrätten i Örekilsparken. 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
säljer de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen. 
Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige är den mest fördelaktiga hanteringen för Munkedals 
kommun att byggrätterna som i dag ägs av det helägda kommunala 
bolaget Vadholmen Foss AB ges i uppdrag att sälja byggrätterna via   
markanvisnings-/anbudsförfrågan  
Byggnationen på Vadholmen är viktig för kommunen. Därför är det 
viktigt att utarbeta en process- och tidsplan för alla tre byggrätter så att 
det inte blir ett överbud av lägenheter på bostadsmarknaden i 
kommunen.  I sammanhanget är det också viktigt att identifiera 
kommunens nedlagda kostnader för byggrätterna.  
Det är även viktigt att Munkedals centrumnära område utformas på ett 
sätt som skapar goda förutsättningar för att kommunen ska kunna möta 
framtida möjligheter på ett attraktivt och genomtänkt sätt. 
För att bolaget Vadholmen Foss 2:81 AB ska ges i uppdrag att sälja 
byggrätterna via anbudsförfrågan är det lämpligt att två dotterbolag 
bildas, ett för varje byggrätt. Dessa bolag säljs sedan i enlighet med 
anbudsförfarandet. Försäljning ska ske i samverkan med 
Samhällsbyggnadsnämnden.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 173 
Tjänsteskrivelse 
Beslut KF 2020-06-29, § 70.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 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 att försäljningen ska ske i nära samarbete 
med samhällsbyggnadsnämnden.     
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Forts § 122 
 
Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD): Bordläggning. 
 
Liza Kettil (S): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 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 också att reservera en av byggrätterna för 
försäljning till Munkbo. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt 
inleda förhandlingar med Munkbo styrelse avseende köp av byggrätt på 
Vadholmen samt byggnation. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att försäljningen ska ske i nära samarbete 
med samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Ove Göransson (V), Hans-Joachim Isenheim (MP), Lars-Göran Sunesson 
(C): Bifall Liza Kettils (S) yrkande. 
 
Jan Hognert (M), Pontus Reuterbratt (SD), Matheus Enholm (SD), 
Christer Börjesson (-), Karin Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska bordläggas och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst: Bordläggning. 
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Forts § 122 
 
Omröstningsresultat 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   

Pontus Reuterbratt (SD) x   
Christer Börjesson (-) x   

Mathias Johansson (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M) x   
Jan Hognert (M) x   

Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   

Johnny Ernflykt (M) x   
Karin Blomstrand (L) x   

Liza Kettil (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Maria Sundell (S) x   

Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   

Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   

Rolf Jacobsson (KD)  x  
Ove Göransson (V) x   

Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Heikki Klaavuniemi (SD) x   

 
Ja-röster: 22 
Nej-röster: 1 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Liza 
Kettils (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) yrkande.  
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Forts § 122 
 
Omröstningsresultat 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   

Pontus Reuterbratt (SD) x   
Christer Börjesson (-) x   

Mathias Johansson (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M) x   
Jan Hognert (M) x   

Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   

Johnny Ernflykt (M) x   
Karin Blomstrand (L) x   

Liza Kettil (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  
Maria Sundell (S)  x  

Pia Hässlebräcke (S)  x  
Leif Karlsson (S)  x  

Christer Nilsson (C)  x  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
Lars-Göran Sunesson (C)  x  

Rolf Jacobsson (KD)  x  
Ove Göransson (V)  x  

Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  
Heikki Klaavuniemi (SD) x   

 
Ja-röster: 12 
Nej-röster: 11 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 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 att försäljningen ska ske i nära samarbete 
med samhällsbyggnadsnämnden.   
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Forts § 122 
 
Reservation 
Rolf Jacobsson (KD) enligt skriftlig reservation som bifogas protokollet. 
Liza Kettil (S) för gruppen. 
Ove Göransson (V) 
Lars-Göran Sunesson (C) för gruppen. 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  
 
Expedieras 
Styrelsen för Vadholmen Foss AB 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 123 Dnr 2020-000297   

Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tillgänglighet och insyn är en viktig aspekt av demokrati. För att öka 
allmänhetens möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden har 
webbsändningar prövats under 2020. Sändningarna har kunnat ses både 
i realtid och i efterhand via kommunens hemsida med indexerad 
ärendeförteckning. 
 
Under perioden januari-oktober 2020 har sex fullmäktigesammanträden 
hållits. Följande tittarstatistik finns tillgänglig: 
 
Datum Mötesdag Efterhand 
24 feb 100 258 
27 april 40 127 
25 maj 29 67 
29 juni 26 82 
28 sept 266 129 
 
Kostnaden har uppgått till 10 tkr per filmat sammanträde. Det filmade 
materialets bild- och ljudkvalitet bedöms i huvudsak hålla god kvalitet.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 174 
Tjänsteskrivelse.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 
2021, att finansiering sker ur medel till kommunfullmäktiges förfogande 
och att en utvärdering ska göras i slutet av 2021 innan beslut om 
eventuell fortsättning.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att webbsända sina sammanträden under 
2021, att finansiering sker ur medel till kommunfullmäktiges förfogande 
och att en utvärdering ska göras i slutet av 2021 innan beslut om 
eventuell fortsättning.  
 
Expedieras 
Administrativ chef 
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§ 124 Dnr 2019-000178 

Uppföljning av medborgarråden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27, § 78 att inrätta ett 
Medborgarråd i Munkedals kommun från och med 2019-01-01 samt att 
godkänna en arbetsordning. Medborgarrådet ligger direkt under 
kommunfullmäktige och är kopplade till beredningen för samhällsdialog. 
Rådet består av representanter från SPF, PRO, Funktionsrätt (tidigare 
HSO), MFFU samt kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges 
ordförande är ordförande i Medborgarrådet.  
 
Kommunfullmäktige beslutade även att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet skulle fortsätta 
sin verksamhet under Välfärdsnämnden i två år. 
Vidare beslutades att en utvärdering av Medborgarrådets funktion ska 
ske senast 2020-10-01. 
 
Medborgarrådet har ännu inte haft något sammanträde, orsakerna är 
många. En nyckelperson inom kommunstyrelsens förvaltning var under 
en längre tid sjukskriven. Ungdomsföreningen som ska ingå i 
Medborgarrådet genomgick ett generationsskifte vilket fick 
konsekvensen att stor del av föreningen ändrades. För att förbereda 
ungdomarna inför den nya erfarenheten att ingå i en kommunalt inrättad 
instans träffade representanter från kommunens förvaltning ungdomarna 
vid några tillfällen. Våren 2020 var första mötet med Medborgarrådet 
planerat, men ställdes då in på grund av covid-19. Ett digitalt möte är 
dock inplanerat till den 24 november. En utvärdering av Medborgarrådets 
funktion kan därför inte göras nu, utan bör skjutas på till oktober 2022. 
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor bör också få fortsätta sin verksamhet under 
Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 
 
När utvärderingen är gjord ska kommunfullmäktige fatta beslut om hur 
den fortsatta organisationen för medborgarråd ska se ut.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 175. 
Tjänsteskrivelse 
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Forts § 124 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet fortsätter sin 
verksamhet under Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering a Medborgarrådets 
funktion ska ske senast oktober 2022 och redovisas på 
kommunfullmäktiges sammanträde i november. 
 
Kommunfullmäktige ska i november 2022 besluta om den fortsatta 
organisationen för medborgarråden.     
 
Yrkande 
Karin Blomstrand (L), Ove Göransson (V): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet fortsätter sin 
verksamhet under Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering a Medborgarrådets 
funktion ska ske senast oktober 2022 och redovisas på 
kommunfullmäktiges sammanträde i november. 
 
Kommunfullmäktige ska i november 2022 besluta om den fortsatta 
organisationen för medborgarråden.   
 
Expedieras 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunala pensionärsrådet 
Välfärdsnämnden 
Medborgarrådet 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare 
Akten 
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§ 125 Dnr 2020-000300 

Äskande av barn- och utbildningsnämnden hos 
kommunfullmäktige gällande investeringsmedel för ny 4-6 skola 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige äska 
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 2020-11-23, § 178. 
Beslut BUN 2020-10-21, § 85. 
Yttrande från ekonomiavdelningen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens 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 
Pontus Reuterbratt (SD): Återremiss för att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att starta en förstudie enligt den 
beslutade investeringsprocessen för att se över lokalbehovet i Munkedals 
tätort och därefter återkomma till kommunfullmäktige. 
 
Liza Kettil (S), Karin Blomstrand (L), Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Avslag i första hand, i andra hand 
återremiss. 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande om 
återremiss. 
 
Jan Hognert (M): Återremiss till kommunstyrelsen för att ärendet ska 
kompletteras med ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 
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Forts § 125 
 
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) motivering till 
återremiss och Jan Hognerts (M) motivering till återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta Jan Hognerts (M) motivering till 
återremiss. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Jan Hognerts (M) motivering till återremiss. 
Nej-röst: Pontus Reuterbratts (SD) motivering till återremiss.  
 
Omröstningsresultat 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  x  
Christoffer Wallin (SD)  x  

Pontus Reuterbratt (SD)  x  
Christer Börjesson (-) x   

Mathias Johansson (SD)  x  
Ann-Sofie Alm (M) x   
Jan Hognert (M) x   

Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   

Johnny Ernflykt (M) x   
Karin Blomstrand (L) x   

Liza Kettil (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Maria Sundell (S) x   

Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   

Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   

Ove Göransson (V) x   
Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  

Heikki Klaavuniemi (SD)  x  
 
Ja-röster: 16 
Nej-röster: 6 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att ärendet ska kompletteras med ekonomiska 
konsekvenser och förslag till finansiering.  
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Forts § 125 
 
Reservation 
Christoffer Wallin (SD) för gruppen.  
 
Expedieras 
Kommundirektören 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef barn- och utbildningsnämnden 
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§ 126 Dnr 2020-000278   

Nya avgifter för bibliotekstjänster 

 
Sammanfattning av ärendet 
Avgifterna för tillhandahållna tjänster från biblioteket har inte justerats 
under lång tid. Antalet utskrifter och scanning har ökat ofantligt.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 179. 
Beslut KFN 2020-09-16, § 47. 
Tjänsteskrivelse.  
 
Kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 
bibliotekstjänster enligt följande:  
 
Kopiering/utskrift A4: 5 kr/ark oavsett färg. 
Kopiering/utskrift A3: 10 kr/ark oavsett färg. 
Scanning: 5 kr upp till tjugo sidor.   
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 
bibliotekstjänster enligt följande:  
 
Kopiering/utskrift A4: 5 kr/ark oavsett färg. 
Kopiering/utskrift A3: 10 kr/ark oavsett färg. 
Scanning: 5 kr upp till tjugo sidor.  
 
Expedieras 
Förste bibliotekarie 
Enhetschef kultur- och fritid 
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§ 127 Dnr 2020-000284   

Beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Livsmedel räknas som samhällsviktig verksamhet och Munkedals 
kommun, som enligt lag är skyldig att upprätthålla sin verksamhet även 
under höjd beredskap och/eller mycket ansträngda situationer, behöver 
en beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen. Återupptagandet av 
totalförsvarsplaneringen i Sverige erfordrar också det att en 
beredskapsplan finns framtagen. 
Planen berör kriser i fredstid men även perspektivet under höjd 
beredskap. Planen kompletteras av rutiner och andra planer som finns i 
kommunen för samhällsstörningar. 
I planen finns redovisat vilka kostnader som värderas uppstå i interntid. 
Förslagen som finns om upphandling värderas inte medföra ökade 
kostnader utifrån den strategiplanering som sker och kommer ske utifrån 
civilförsvarsplaneringen från staten. Kostnader för reservkraft och 
nödvatten måste hanteras i särskild ordning utifrån val av teknisk 
inriktning.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 180. 
Beslut SBN 2020-09-28, § 86. 
Beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjningen.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjningen.  
 
Expedieras 
Förvaltningschefer i kommunen 
Kommundirektör 
Säkerhetsstrateg 
Måltidschef 
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§ 128 Dnr 2020-000100 

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om åtgärder för att 
förbättra trafiksituationen för gång-, cykel- och mopedtrafikanter 
i anslutning till Kvistrumsbron 

 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg (L) föreslår i en motion daterad 2020-03-01 att 
Samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att utreda trafiksituationen 
för gång-, cykel- och mopedtrafikanter i höjd med Kviströmsbron vid 
Örekilsälven. 
Utredningen föreslås omfatta trafiksituationen vid passage över bron 
samt för sträckan från Kvistrumsbron och upp mot den närliggande 
bilverkstaden och att samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att förbättra nuvarande 
trafiksituationen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 181. 
Beslut SBN 2020-09-28, § 87 
Motion.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att föra den vidare till Trafikverket   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att föra den vidare till Trafikverket 
 
Expedieras 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden 
Slutarkiv. 
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§ 129 Dnr 2020-000101 

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om samlingssal i Munkedal 

 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg (L) föreslår i en motion daterad 2020-03-01 att 
kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att 
tillskapa en större samlingssal i centralorten. 
Motionen menar att Munkedals kommun i nuläget inte har någon bra 
samlingssal att erbjuda invånarna i centralorten sedan dess att 
Gullmarssalen i Forum blivit mindre till ytan. Samlingssalen skulle vara 
en resurs både för kommunen, föreningar, företag och enskilda som vill 
ordna någon form av arrangemang i centrala Munkedal. Som exempel på 
arrangemang i samlingssalen nämns en scen för amatörteater och revy 
samt med möjligheter till en föreningsdriven biograf som ett led i att 
göra kommunens centralort till en ännu mer attraktiv ort att bo i. 
Inom Munkedals kommun ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden i 
dagsläget för uthyrning av verksamhetslokaler för interna kommunala 
verksamheter. Ansvaret för det externa behovet av lokaler mot 
föreningar osv ligger numera inom Kultur- och fritidsnämndens ansvar. 
Motionens intentioner är bra men ansvaret för utredningen bör istället 
riktas mot Kultur- och fritidsnämnden. Det är de som sitter på 
information och kunskap i dessa frågor kring föreningsbaserat lokalbehov 
samt för de externa hyreskontrakt som tecknas i dessa sammanhang.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 182. 
Beslut SBN 2020-09-28, § 88. 
Motion.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.   
 
Yrkande 
Karin Blomstrand (L): Remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden 
för att motionen ska kunna behandlas i rätt nämnd med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens svar.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska remitteras till kultur- och fritidsnämnden och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden.  
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Forts § 129 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till Kultur- och 
fritidsnämnden för besvarande.  
 
Expedieras 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 130 Dnr 2020-000154   

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om bättre belysning av 
pendelparkeringarna i Munkedals kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Olsson (KD) föreslår i en motion daterad 2020-03-31 att 
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av våra 
pendelparkeringar i kommunen och sätta upp ändamålsenlig belysning 
på de platser som behöver det, för att minska framtida risker för 
förstörelse samt underlätta arbetspendlingen med samåkning och 
kollektivtrafiken. 
Motionen menar också att detta är viktigt ur ett barnrättsperspektiv för 
att säkra föräldrars familjeförsörjning via bättre och tryggare 
pendlingsmöjligheter. 
Inom Munkedals kommun finns idag 14 st pendelparkeringar väl 
utspridna i hela kommunen, se bilaga 1. Huvudmannaskapet för dessa 
varierar från statligt, kommunalt och till enskilt huvudmannaskap. Vissa 
platser är belysta och andra inte. En utveckling och/eller utökning av 
belysningen på dessa platser måste därför ske i samarbete med 
respektive huvudman för parkeringen. 
Samhällsbyggnadsnämnden förslår därför att 
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
Trafikverket och respektive vägförening göra en översyn av belysningen 
på pendelparkeringarna inom kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 183. 
Beslut SBN 2020-09-28, § 89. 
Motion.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågorna vidare tillsammans med 
respektive väghållare för platsen.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågorna vidare tillsammans med 
respektive väghållare för platsen.  
 
Expedieras 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden 
Slutarkiv. 
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§ 131 Dnr 2020-000126   

Svar på medborgarförslag om att placera trafikhinder i bussfilen 
mellan rondellen och Kungsmarkskolans busshållplats för att 
förhindra olaglig fordonstrafik 

 
Sammanfattning av ärendet 
Irene Barfoot Ekelund, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att 
bussfilen mellan cirkulationsplatsen Kvarnen och upp till 
Kungsmarkskolan förses med ett trafikhinder i form av en skena som 
hindrar övriga, ej tillåtna fordon, att passera. 
Medborgarförslaget beskriver hur ej tillåtna fordon använde bussfilen 
samt att trafik färdas i båda riktningar trots att gatan är enkelriktad. 
Vidare beskriver medborgarförslaget hur busslingan vid vissa särskilda 
tillfällen även nyttjas som en parkeringsplats. 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för nyttig information kring hur 
situationen på platsen uppfattas. Just nu pågår utredningar och 
projekteringar för kommande utbyggnad av skolan på Kungsmark och i 
samband med detta så utreds även trafiksituationen i området där även 
denna busslinga kommer vara en del av området som utreds. 
Då arbetena och byggnationen vid skolan förväntas starta under 2021 så 
planeras inte några särskilda åtgärder av busslingan innan dess utan får 
vara en del i utredningen av trafiken och ev en del av kommande 
åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 184. 
Beslut SBN 2020-09-28, § 90. 
Medborgarförslag.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  
 
Expedieras 
Förslagsställaren 
Slutarkiv. 
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§ 132 Dnr 2020-000094  

Svar på medborgarförslag om ödehus 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hervor Brandt, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
bör inventera hur många ödehus som finns i Munkedals kommun för att 
sedan verka för försäljning av dessa. 
Medborgarförslaget beskriver en möjlighet i att få inflyttning av 
barnfamiljer till Munkedals kommun via att synliggöra de hus som idag 
anses vara obebodda och så kallade ödehus. Enligt förslaget bör 
kommunen ta på sig att ta kontakt med alla nuvarande ägare av ödehus 
för att starta intresse för försäljning av respektive hus i förhoppning om 
att barnfamiljer ska utgöra köpare vilket i sin tur skulle leda till att fler 
barn växer upp nära naturen och på så vis en mer levande landsbygd. 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för det inkomna förslaget. 
Kommunen har idag en god kännedom om hela kommunens areal och 
dess natur, både mark och vatten, landsbygd och tätort. Trots detta så 
finns det i dagsläget ingen samlad och tillräckligt god kännedom om 
samtliga ödehus inom Munkedal. Den inventering som omnämns i 
medborgarförslaget är inte heltäckande i dagsläget. Dock finns det ett 
väl uppbyggt informationssystem inom kommunen att tillgå där all 
fastighetsinformation finns att ta del av när intressenter av enskilda 
fastigheter önskar. 
Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning finns alltid redo att 
svara på frågor och vara behjälpliga i enskilda ärenden för att skapa de 
bästa förutsättningarna för nuvarande och blivande invånare i samband 
med utvecklingen av deras fastigheter men att ta ett stort och samlat 
grepp i en övergripande förmedling av ödehus är tyvärr inget som kan 
ingå i kommunens arbete.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 185. 
Beslut SBN 2020-09-28, § 91. 
Medborgarförslag.  
 
Samhällsbyggnasdnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  
 
Expedieras 
Förslagsställaren 
Slutarkiv. 
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§ 133 Dnr 2020-000299 

Återrapportering av motion från Kristdemokraterna med 
anledning av den Nyazeeländska Dunedin studien. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 125 beslutade, efter motion av 
Kristdemokraterna i Munkedal, att ge ledningen inom barn- och 
utbildning i uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen 
implementera lämpliga delar av resultaten som framkommit i 
Dunedinstudien.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag 
att i början på nästa år bjuda in lämplig föreläsare för att ge en djupare 
förståelse angående vad som framkommit i studier som bygger på 
material från Dunedinstudien. 
På grund av pandemin avvaktade förvaltningen med föreläsningarna i 
början av året. Föreläsningar och workshop genomfördes av professor 
Anette Bolin på samverkansdag med förskola, skola och IFO den 22 
september. Professor Anna Dåderman föreläste för Barn- och 
utbildningsnämnden och Välfärdsnämnden den 23 september.  
Utvärdering från föreläsningen den 23 september 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 186. 
Beslut BUN 2020-10-21, § 78. 
Återrapport.  
 
Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens förslag 
till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återrapporten.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återrapporten.  
 
Expedieras 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Slutarkiv. 
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§ 134 Dnr 2020-000027 

Kommunstyrelsens redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt, november 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29-30 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. 
 
En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att ärendet väcktes. Om beredningen 
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 177. 
Tjänsteskrivelse. 
Redovisning över obesvarade motioner och medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.    
 
Expedieras 
Slutarkiv. 
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§ 135 Dnr 2020-000293   

Kultur- och fritidsnämndens redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt, november 2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har inga pågående motioner eller 
medborgarförslag att bereda.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 187. 
Beslut KFN 2020-10-14, § 52 
 
Kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag 
 
Expedieras 
Kultur- och fritidsnämnden 
Slutarkiv. 
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§ 136 Dnr 2020-000113   

Välfärdsnämndens redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt, november 2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78, att välfärdsnämnden 
(och övriga nämnder), två gånger om året ska lämna en redovisning till 
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som inkommit till 
fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte 
beretts färdigt av nämnden för beslut i fullmäktige. Redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
november. 
Välfärdsnämnden har i oktober månad inga motioner eller 
medborgarförslag som kommunfullmäktige överlämnat till nämnden för 
beredning, som inte färdigställts.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 188. 
Beslut VFN 2020-10-22, § 75 
 
Välfärdsnämndens och kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt.  
 
Expedieras 
Välfärdsnämnden 
Slutarkiv 
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§ 137 Dnr 2020-000178   

Barn- och utbildningsnämnden redovisning av pågående 
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt, november 
2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inga pågående motioner eller 
medborgarförslag att bereda 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 189. 
Beslut BUN 2020-10-21, § 81 
 
Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens förslag 
till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner 
 
Expedieras 
Barn- och utbildningsnämnden 
Slutarkiv. 
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§ 138 Dnr 2020-000172   

Samhällsbyggnadsnämndens redovisning av motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt, november 2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder ska 
redovisa ej besvarade motioner och medborgarförslag två gånger per år. 
En nyligen mottagen motion angående gradering av jordbruksmark och 
implementering av arbetet i ÖP 2040 är obesvarad men under 
beredning. 
Ett nyligen mottaget medborgarförslag angående funktionsanpassning / 
handikappanpassning av Gårviks badplats är obesvarat men under 
beredning. 
 
För samhällsbyggnadsnämndens (SBN) del gäller att 
- det finns en obesvarad motion 
- det finns ett obesvarat medborgarförslag 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 190. 
Beslut SBN 2020-11-16, § 108.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 
samhällsbyggnadsnämnden   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Slutarkiv 
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§ 139 Dnr 2018-000447 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 

 
Sammanfattning av ärendet 
Carolina Gedda (SD) inkom 2020-10-16 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
   
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2020-11-26 
Avsägelse 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Carolina Gedda (SD) välja Helen 
Greus (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
     
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till valberedningens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Carolina Gedda (SD) välja Helen 
Greus (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.   
 
Expedieras 
Nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden 
Helen Greus (SD) 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten. 
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