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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 26 oktober 
2020 kl 17:00 – 20:30 
 
 

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) 
Jan Petersson (SD) för Christer Börjesson (SD) 
Tony Hansson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Linn Hermansson (SD) 
Maria Pasanen (SD) för Bo Ericson (SD) §§ 103-111 
Bo Ericson (SD) §§ 112-113 
Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Ausra Karlsson (M) 
Henrik Palm (M) för Gunnar Fredriksson (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Ulla Gustafsson (M) 
Göran Nyberg (L) 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) 
Jenny Jansson (S) för Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Inger Orsbeck (S) för Per-Arne Brink (S) 
Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Leif Karlsson (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Helena Hansson (C) för Carina Thorstensson (C) 
Fredrik Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
Övriga närvarande 

 
Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
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Justerare Martin Svenberg Rödin (M) och Caritha Jacobsson (S)  

Justering sker Digital justering, 2020-10-29, senast kl. 12.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 103-113 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Heikki Klaavuniemi (SD)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Martin Svenberg Rödin (M)   
   
 Digital justering  
 Caritha Jacobsson (S)  
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§ 103   

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2020-10-26 

 
Sammanfattning av ärendet 
Johan Ljungblad (C) inkom 2020-09-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att befria Johan Ljungblad (C) från sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Christoffer Rungberg (M) inkom 2020-09-16 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige har att befria Christoffer Rungberg (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Rolf Bjelm (S) inkom 2020-09-29 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att befria Rolf Bjelm (S) från sitt uppdrag som 
ledamot samt andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Johan Ljungblad (C) från sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Christoffer Rungberg (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Rolf Bjelm (S) från sitt uppdrag 
som ledamot samt andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  
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§ 104 Dnr 2020-000280   

Anmälan av motion från Centerpartiet om gradering av 
jordbruksmark och implementering av arbetet i ÖP 2040 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med motion gällande gradering av 
jordbruksmark och implementering i ÖP2040.  
 
Beslutsunderlag 
Motion.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 105 Dnr 2020-000205   

Delårsrapport augusti 2020 för Munkedals kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 22,1 mnkr för perioden 
januari-augusti 2020. För året prognosticeras ett resultat på 25,2 mnkr. 
Kommunen har ansökt om ett bidrag på sju mnkr hos Socialstyrelsen för 
att täcka extrakostnader i samband med Covid-19. Detta har inte 
medräknats i prognosen på grund av den osäkerhet som råder om hur 
stor ersättning kommer att erhålla. Budgeterat resultat är 13,9 mnkr 
vilket innebär en budgetavvikelse på 11,3 mnkr och därmed uppfylls det 
finansiella resultatmål som kommunfullmäktige beslutat för 2020. 
Koncernens resultat för perioden januari-augusti 2020 uppgår till 24,4 
mnkr, en förbättring med 2,7 mnkr jämfört med samma period 
föregående år. 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -14,4 mnkr. 
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat 
underskottet på -8,0 mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar underskott med -4,1 mnkr 
respektive -2,1 mnkr. En stor del av de befarade underskotten hänger 
samman med den pågående Covid-19 pandemin.   
Årets investeringar beräknas uppgå till 95 mnkr att jämföra med budget 
på 136 mnkr. 
 
Covid-19 
Under större delen av rapportperioden har mycket av arbetet inom 
kommunens förvaltningar handlat om att hantera Covid-19. Strategin för 
kommunens arbete har varit att i stort följa de direktiv som getts av 
folkhälsomyndigheten. 
Måluppfyllelse 
Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två 
av tre uppfyllda. Det är målet om självfinansieringsgrad för 
reinvesteringar som inte uppfylls. De fyra inriktningsmålen bedöms vara 
delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms öka under resterande del av 
året.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-10-12, § 162 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport augusti 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande 
perioden januari-april 2020      
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Forts § 105 
 
Yrkande 
Karin Blomstrand (L) och Jan Hognert (M) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Matheus Enholm (SD): Kommunfullmäktige godkänner upprättad 
delårsrapport omfattande perioden januari-augusti 2020. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Matheus 
Enholms (SD) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Matheus 
Enholms (SD) yrkande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande 
perioden januari-augusti 2020    
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschefer 
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§ 106 Dnr 2019-000219 

Budget 2021, plan 2022-2023 för revisionen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt KL kap 11 8 §  
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads 
utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av 
fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 
 
År  2020 2021 2022 2023 
Revisionens ram, 
mnkr   0,855 0,855 0,855 0,855 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium.    
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 
2021, med plan för 2022-2023 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 
2021, med plan för 2022-2023  
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
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§ 107 Dnr 2020-000142   

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Munkedals 
kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit 
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna även 
inkludera passiv insamling av pengar på allmänna platser inom 
kommunen såsom varande tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har den 
23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, § 12, behandlat ett 
förslag där det föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att till sitt 
sammanträde i april 2020 ta fram förslag till ny Allmän lokal 
ordningsstadga för Munkedals kommun med följande inriktning:  
Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål. 
Tillståndet ska gälla max tre dagar. 
Skolklasser, ideella föreningar samt 90-konton omfattas inte av 
tillståndsplikten. 
Vid ansökan ska syftet med insamlingen anges. 
Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att ändra uppdraget 
till kommunstyrelsen med följande inriktning: 
Ett förbud mot tiggeri på offentliga platser i hela kommunen. 
Kommunstyrelsen ska precisera på vilka platser i kommunen förbudet 
gäller. 
 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades då det inte överensstämmer 
med det förslag som kommunstyrelsen berett.  
Ett förslag till reviderad Allmän lokal ordningsstadga har tagits fram där 
förbud mot passiv pengainsamling har inarbetats. Övriga ändringar i 
förslaget är i huvudsak av redaktionell karaktär. Kommunstyrelsen 
behandlade förslaget den 11 maj 2020, § 80, och beslutade att 
bordlägga ärendet då fullmäktiges beslut var överklagat och ej hade 
vunnit laga kraft.  
Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter meddelat dom i ärendet där 
överklagandet avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-10-12, § 155 
Tjänsteskrivelse 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Munkedals kommun 
Kartbilagor 
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Forts § 107 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna vidtagna ändringar i 
reviderad "Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals kommun" med det 
alternativa kartförslaget samt att översända förslaget till Länsstyrelsen 
samt Polismyndigheten.   
 
Yrkande 
Liza Kettil (S): I första hand återremiss med anledning av att ärendet 
behöver kompletteras med samtliga bilagor och inte bara bilaga 1-8. I 
andra hand yrkas avslag. 
 
Pontus Reuterbratt (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Jan Hognert (M): Ändringsyrkande att skolklasser, ideella föreningar 
samt 90-konton ska undantas från förbudet i 13 § ordningsstadgar. 
 
Lars-Göran Sunesson (C), Ove Göransson (V), Karin Blomstrand (L), 
Hans-Joachim Isenheim (MP) och Göran Nyberg (L) Karl-Anders 
Andersson (C), Malin Svedjenäs (V): Bifall Liza Kettils (S) yrkande om 
återremiss. 
 
Rolf Jacobsson (KD) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag samt Jan Hognerts (M) tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst: Återremiss.  
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Forts § 107 
 
Omröstningsresultat 
 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Jan Petersson (SD) x   
Tony Hansson (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) x   
Maria Pasanen (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M) x   
Jan Hognert (M) x   
Ausra Karlsson (M) x   
Henrik Palm (M) x   
Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Göran Nyberg (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  
Maria Sundell (S)  x  
Inger Orsbeck (S)  x  
Regina Johansson (S)  x  
Caritha Jacobsson (S)  x  
Pia Hässlebräcke (S)  x  
Leif Karlsson (S)  x  
Christer Nilsson (C)  x  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
Lars-Göran Sunesson (C)  x  
Helena Hansson (C)  x  
Fredrik Olsson (KD)   x 
Rolf Jacobsson (KD) x   
Malin Svedjenäs (V)  x  
Ove Göransson (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  
Heikki Klaavuniemi (SD) x   
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Forts § 107 
 
Ja-röster: 17 
Nej-röster: 17 
Avstår: 1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med anledning av 
att ärendet behöver kompletteras med samtliga bilagor och inte bara 
bilaga 1-8.   
 
Expedieras 
Administrativa chefen 
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§ 108 Dnr 2020-000270   

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 
fram förslag till sammanträdestider för 2021. Grunden för planeringen 
utgår från kommunens budgetprocess. 
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige presidieträffar: 
Torsdagen den 15 april 
Onsdagen den 16 juni 
Torsdagen den 14 oktober 
 
Kommunfullmäktige: 
Måndagen den 22 februari 
Måndagen den 29 mars 
Måndagen den 26 april 
Måndagen den 31 maj 
Måndagen den 28 juni 
Måndagen den 27 september 
Måndagen den 25 oktober 
Måndagen den 29 november   
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-10-12, § 158 
Tjänsteskrivelse 
Sammanträdesplan 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2021 
enligt förslaget.      
 
Yrkande 
Jan Hognert (M): Bifall kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2021 
enligt förslaget.    
 
Expedieras 
Kommunsekreteraren 
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§ 109 Dnr 2020-000260   

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundet Räddningstjänst Mitt Bohuslän (RMB) har tidigare fattat beslut 
om eldningsförbud för kommunens räkning. Emellertid, till följd av den 
rättsliga utvecklingen, är sådan ordning inte längre möjlig att använda.  
 
Kommunen behöver därför reglera föreskrifter (de föreslagna) om 
utfärdande av eldningsförbud, vilka innebär att anställd i kommunen 
fattar beslut om eldningsförbud. Reglerna som är föreslagna, är 
sammankopplade med en specifik rutin och arbetssätt som kommer vara 
gemensamt bland medlemskommunerna i RMB samt NÄRF.  
 
Med anledning av att RMB ej längre kan utfärda eldningsförbud, föreslås 
att kommunfullmäktige antager föreslagna regler. Beslutet innefattar 
bland annat att kommundirektör ges rätt att utfärda eldningsförbud.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-10-12, § 161. 
Tjänsteskrivelse 
Regler om utfärdande av eldningsförbud 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna regler, avseende 
föreskrift om utfärdande av eldningsförbud.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna regler, avseende 
föreskrift om utfärdande av eldningsförbud.   
 
Expedieras 
Kommundirektör 
Förvaltningscheferna 
Administrativ chef 
Säkerhetsstrateg 
Förbundschef för Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
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§ 110 Dnr 2020-000064 

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om sociala aktiviteter på 
recept 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 3, att överlämna en motion 
från Fredrik Olsson (KD) om sociala aktiviteter på recept. 
Välfärdsförvaltningen har gjort en översyn av vilka aktiviteter som finns 
för äldre i Munkedal, samt möjlighet att erbjuda sociala aktiviteter på 
recept. 
Vad det gäller sociala aktiviteter på recept är detta inget som Närhälsan i 
Munkedal erbjuder i dagsläget. Förvaltningen kan inte utfärda recept. 
Den samverkan som finns mellan förvaltningen och Närhälsan idag är i 
form av närsjukvårdsgrupp, där strategiska frågor samverkas. 
De aktiviteter kommunen erbjuder för äldre är: 
Träffpunkten C4:an, som har Café och aktiviteter 3 dagar i veckan för- 
och eftermiddagar. 
Anhörig och frivilligcentrum, är öppet 1 dag varannan vecka, dit alla är 
välkomna. 
Lyckoträffen, är till för personer med demens och som vissa dagar även 
finns i Hedekas.  
Information om detta finns på kommunens hemsida. 
 
Vid sidan av träffar så har vård- och omsorgsavdelningen en Hälso- och 
anhörigsamordnare vars kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. 
Där står att hon arbetar dagtid, måndag-torsdag och nås via telefon. Hit 
vänder sig äldre för stöd och råd. Kommunen erbjuder även digitalt stöd 
till kommuninvånare med anhöriga som har en demenssjukdom, via ”En 
bra plats”. 
 
Vid sidan av de kommunala aktiviteterna så finns privata aktörer samt 
intresseorganisationer som erbjuder aktiviteter eller evenemang efter 
bästa förmåga, även dessa annonseras via kommunens hemsida. 
I och med Covid - 19 har många sociala aktiviteter just nu pausats i dess 
ordinarie form. Förvaltningen har försökt hitta andra vägar genom 
uppsökande verksamhet via telefon och vissa möjligheter till att mötas 
ute. 
I dagsläget saknas ekonomiska resurser för att utveckla arbetssätt och 
metoder ytterligare. För att driva ett mer inriktat arbete för att motverka 
ensamhet skulle förvaltningen behöva ytterligare resurser.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-10-12, § 163. 
Beslut VFN 2020-09-24, § 64. 
Motion från Fredrik Olsson (KD)  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
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Forts § 110 
 
Yrkande 
Fredrik Olsson (KD): Bifall till motionen.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Reservation 
Fredrik Olsson (KD)  
 
Expedieras 
Fredrik Olsson (KD) 
Slutarkiv 
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§ 111 Dnr 2019-000090 

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om att bekämpa 
ensamheten och bygga upp gemenskapen bland våra äldre i 
Munkedals kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 33, att överlämna motion 
från Fredrik Olsson (KD) att bekämpa ensamheten och bygga upp 
gemenskapen bland våra äldre i Munkedals kommun, till 
välfärdsnämnden för beredning. 
Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att förvaltningen likt Växjö ska 
använda ensamhetsscreening vid bedömning av hemtjänsttimmar. Vid 
en kartläggning av hur Växjö arbetar framkom att det görs en enklare 
screening av biståndshandläggaren. Där får den äldre svara på hur den 
ser på sin sociala situation, det vill säga om personen lider av 
besvärande ensamhet på något sätt och hur ofta man upplever dessa 
problem. Sedan erbjuder handläggaren (i alla fall innan corona) lite olika 
insatser som träffpunkter, hembesök från röda korset, numer digital 
träffpunkt och kontakt med seniorlots. Tanken är att samtalet ska följas 
upp årligen, men det har ännu inte uppnåtts. 
Ensamhetsscreening kan liknas vid ett enkelt, men meningsfullt samtal 
kring ensamhet, där en del personer vill prova någon av de föreslagna 
aktiviteterna. 
I Munkedal införs under hösten arbetsmetoden, IBIC – Individens behov 
i centrum. IBIC utgår ifrån personens individuella behov och mål, 
metoden hjälper till att identifiera och beskriva individens behov, 
resurser, mål och resultat. 
För att beskriva individens behov sammanfattas aktiviteter och 
delaktighet inom 9 olika livsområden. Mellanmänskliga interaktioner och 
relationer samt Samhällsgemenskap är två av dessa livsområden. När 
individens behov står i centrum så kommer denna typ av frågeställning 
att ingå systematiskt i både biståndshandläggarens och utförarnas 
arbete. 
Vid sidan av ovanstående förslag så ska enligt motionen äldre ges rätt 
att bestämma över sina hemtjänsttimmar. Hemtjänsttimmar beviljas i 
form av insatser efter behov inte i tid. Den enskilde är delaktig i 
genomförandeplanen, som beskriver hur den beviljade insatsen ska 
utföras. IBIC främjar den enskildes delaktighet ytterligare. 
Kristdemokraterna föreslår vidare att vård- och omsorgsavdelningen ska 
skapa en gemensam informationsplattform samt dela ut informationsblad 
till alla äldre i kommunen. Eftersom ”äldre” är en subjektiv upplevelse, 
så använder avdelningen sig av hemsidan Munkedal.se för att nå ut med 
information, samt tryckt material som finns ute i kommunens 
verksamheter. Här lägger man inte bara ut aktiviteter eller information 
som kommer från avdelningen, utan 
intresseorganisationerna som exempelvis PRO använder Munkedal.se för 
att nå ut med information kring aktiviteter som de erbjuder. 
Allmänheten ges också möjlighet att framföra synpunkter via hemsidan. 
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Forts § 111 
 
I motionen föreslås Munkedals kommun att likt Jönköpings kommun 
skapa möjlighet för att söka bidrag till riktade insatser mot ensamhet 
och för gemenskap. Välfärdsförvaltningen ser inte att det är möjligt att 
inom befintlig ram för budget skapa föreningsbidrag då förvaltningens 
kostnader ska minskas 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-10-12, § 164. 
Beslut VFN 2020-09-24, § 65 
Motion från Fredrik Olsson (KD)  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkande 
Fredrik Olsson (KD): Bifall till motionen med tillägg att i Munkedals 
kommun skapa möjligheter för civilsamhället; kyrkor, föreningar och 
idrottsklubbar att söka bidrag till riktade insatser mot ensamhet och för 
gemenskap, genom att öronmärka 100 000 kr för 2021, som på så sätt 
ger alla goda krafter i kommunen extra resurser till detta livsviktiga 
arbete. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): Bifall till Fredrik 
Olssons (KD) yrkande. 
 
Ordförande meddelar att han kommer att vägra ställa tilläggsyrkandet 
från Fredrik Olsson (KD) under proposition då det innebär att ett nytt 
ärende väcks. 
 
Karin Blomstrand (L) och Karl-Anders Andersson (C) och Ulla Gustafsson 
(M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till motionen. 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till motionens fjärde att-sats om att som i 
Jönköpings kommun skapa möjligheter för att söka bidrag till riktade 
insatser mot ensamhet och för gemenskap t.ex. 300 000 kronor i 
öronmärkta pengar som ger alla goda krafter i kommunen de extra 
resurser som gemenskapsbyggandet behöver men avslag till första, 
andra och tredje att-satsen. 
 
Linn Hermansson (SD): Avslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande om bifall till motionen och Matheus Enholms 
(SD) yrkande om bifall till fjärde att-satsen i motionen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Matheus Enholms (SD) yrkande. 
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Forts § 111 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar att Matheus Enholms (SD) 
yrkande är huvudförslag. 
 
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsens förslag eller Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande ska vara motförslag till huvudförslaget och 
finner att kommunstyrelsens förslag ska vara motförslag till 
huvudförslaget. 
 
Ordförande beslutar om följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Matheus Enholms (SD) yrkande 
Nej-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstningsresultat 
 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Jan Petersson (SD) x   
Tony Hansson (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) x   
Maria Pasanen (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M)  x  
Jan Hognert (M)  x  
Ausra Karlsson (M)  x  
Henrik Palm (M)  x  
Martin Svenberg Rödin (M)  x  
Ulla Gustafsson (M)  x  
Johnny Ernflykt (M)  x  
Göran Nyberg (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  
Maria Sundell (S)  x  
Inger Orsbeck (S)  x  
Regina Johansson (S)  x  
Caritha Jacobsson (S)  x  
Pia Hässlebräcke (S)  x  
Leif Karlsson (S)  x  
Christer Nilsson (C)  x  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
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Forts § 111 

 

 

   
    
Lars-Göran Sunesson (C)  x  
Helena Hansson (C)  x  
Fredrik Olsson (KD) x   
Rolf Jacobsson (KD) x   
Malin Svedjenäs (V) x   
Ove Göransson (V) x   
Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Heikki Klaavuniemi (SD) x   

 
Ja-röster: 14 
Nej-röster: 21 
Avstår: 0 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Expedieras 
Fredrik Olsson (KD) 
Slutarkiv 
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§ 112 Dnr 2019-000152 

Svar på motion från Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet gällande 35 timmarsvecka för 
omsorgspersonal 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 
föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i 
uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att sänka arbetstiden till att 
35 timmar/vecka motsvarar heltid för vård och omsorgspersonal 
anställda i Munkedals kommun. 
Arbetstidsförkortningen skall inte medföra lönesänkning. 
Att sänka heltidsmåttet för undersköterskor inom vård och omsorg till 35 
tim/v, innebär med nuvarande bemanning drygt ca 400 timmar färre 
arbetade timmar per vecka dagtid. Det medför 11.6 färre 
undersköterskor i tjänst i veckan eller att ytterligare 11.6 
undersköterskor anställs vilket resulterat i en kostnad på drygt 4,5 
miljoner kronor. 
Förvaltningen anser inte att den förändring som föreslås i motionen kan 
genomföras med hänvisning till det ekonomiska uppdrag som åligger 
välfärdsnämnden från kommunfullmäktige, att väsentligt sänka sina 
kostnader inom vård och omsorg.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-10-12, § 165. 
Beslut VFN 2020-09-24, § 66 
Motion 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD), Hans-Joachim Isenheim (MP), Malin Svedjenäs (V), 
Ove Göransson (V): Bifall till motionen. 
 
Liza Kettil (S), Regina Johansson (S), Karl-Anders Andersson (C), Göran 
Nyberg (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf 
Jacobssons (KD) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt förslaget. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) med fleras yrkande.  
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Forts § 112 
 
Omröstningsresultat 
 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Jan Petersson (SD) x   
Tony Hansson (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) x   
Bo Ericson (SD)    
Ann-Sofie Alm (M) x   
Jan Hognert (M) x   
Ausra Karlsson (M) x   
Henrik Palm (M) x   
Martin Svenberg Rödin (M) x   
Ulla Gustafsson (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Göran Nyberg (L) x   
Karin Blomstrand (L) x   
Liza Kettil (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Maria Sundell (S) x   
Inger Orsbeck (S) x   
Regina Johansson (S) x   
Caritha Jacobsson (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   
Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   
Helena Hansson (C) x   
Fredrik Olsson (KD)  x  
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Malin Svedjenäs (V)  x  
Ove Göransson (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  
Heikki Klaavuniemi (SD) x   
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Forts § 112 
 
Ja-röster: 29 
Nej-röster: 5 
Avstår: 0 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Reservation 
Rolf Jacobsson (KD) för gruppen. 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Malin Svedjenäs (V) för gruppen.  
 
Expedieras 
Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna  
Miljöpartiet 
Slutarkiv 
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§ 113 Dnr 2018-000447 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 2019 - 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Johan Ljungblad (C) inkom 2020-09-15 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i barn och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Christoffer Rungberg (M) inkom 2020-09-16 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamot i miljönämnden i 
mellersta Bohuslän. 
 
Mats Tillander inkom 2020-09-28 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ledamot i styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 med flera AB. 
 
Elisabeth Lindqvist inkom 2020-09-28 med avsägelse gällande sitt 
uppdrag som ersättare i styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 med flera 
AB. 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamot och ersättare i 
styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 med flera AB. 
 
Rolf Bjelm (S) inkom 2020-09-29 med avsägelse gällande sitt uppdrag 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamot samt andra vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden.     
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFv 2020-10-08, § 6 
Avsägelse Johan Ljungblad (C) 
Avsägelse Christoffer Rungberg (M) 
Avsägelse Rolf Bjelm (S)  
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Forts § 113 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Johan Ljungblad (C) välja Lovisa 
Svensson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Rungberg (M) välja 
Linda Wighed (M) som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Linda Wighed (M) välja Camilla 
Svensson (M) som ersättare i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Rolf Bjelm (S) välja Erik Färg (S) 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Erik Färg (S) välja Mikael Carlson 
(S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Rolf Bjelm (S) välja Erik Färg (S) 
som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  
 
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 Johan Ljungblad (C) välja Lovisa 
Svensson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Rungberg (M) välja 
Linda Wighed (M) som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Linda Wighed (M) välja Camilla 
Svensson (M) som ersättare i miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Rolf Bjelm (S) välja Erik Färg (S) 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Erik Färg (S) välja Mikael Carlson 
(S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Rolf Bjelm (S) välja Erik Färg (S) 
som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.   
 
Expedieras 
Berörda förtroendevalda 
Nämndsekreterare för berörd nämnd. 
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