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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 14 juni 2021 
kl 09:00 

Beslutande Jan Hognert (M), ordförande 
Christoffer Rungberg (M) för Ausra Karlsson (M) 
Göran Nyberg (L) 
Christoffer Wallin (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD), §§ 119-125 
Jan Petersson (SD) för Louise Skaarnes (SD), §§ 126-130 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Karin Blomstrand (L) 
Christer Börjesson (SD), närvarande §§ 123-130 
Pia Hässlebräcke (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

Justerare Carina Thorstensson (C) 

  

Justeringen sker Digital justering, 2021-06-16, senast kl. 13:00. 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 119-130 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Jan Hognert (M)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Carina Thorstensson (C)  
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§ 119 Dnr 2021-000078  

Återrapportering ÖP 2040 - Information 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18 Projektbeskrivning för ÖP2040.  
I den beslutade Projektbeskrivningen framgår att kommunstyrelsen ska 
få information om pågående arbete med ÖP2040 vid fyra tillfällen per år.  
 
På sammanträdet 2021-04-12 hölls den första informationen, och de 
ytterligare informationstillfällena planeras att hållas på 
kommunstyrelsens dialogdag 2021-09-20 samt 2021-11-22. 
 
Vid dagens sammanträde är informationen tematiserad kring dialog med 
barn och unga och allmänhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   
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§ 120 Dnr 2021-000087  

Delårsrapport jan-april för kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning 
Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en positiv 
avvikelse mot budget med 520 tkr. I prognosen har det även beräknats 
att förfogandeposten på 1 mnkr kommer att tas i anspråk med 340 tkr 
och att anslaget på 1 mnkr för arbetet med översiktsplanen förbrukas 
helt. 
Kommundirektörens verksamhet har en positiv avvikelse på 370 tkr 
vilket kan hänföras till förfogandeposten som inte använts fullt ut. 
För HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och löneavdelningen ligger 
prognosen på budget. 
Administrativa avdelningen prognosticerar ett litet överskott om 150 tkr. 
 
Investeringar 
Prognosen visar att anslagen kommer inte förbrukas helt under året. Den 
stora osäkerheten är anslaget för digitalisering som är avhängigt andra 
förvaltningars planering av digitaliseringsprojekt. Anslaget för nytt 
ekonomisystem bedöms användas i sin helhet. Totalt visar prognosen på 
att 0,8 mnkr kommer inte förbrukas av anslaget på 4,2 mnkr.  
 
Måluppföljning 
Samtliga av verksamhetsmålen för kommunstyrelsen ligger 
avstämningen av måluppfyllelsen under hösten. Arbete pågår i enlighet 
med aktivitetsplanen. Det är således för tidigt att bedöma 
måluppfyllelsen till denna rapport. 
 
Åtgärder 
Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse i prognosen för helåret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport januari-april för kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2021      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2021    
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Forts § 120 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen för kännedom 
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§ 121 Dnr 2021-000085  

Kommunstyrelsens budget 2022 plan 2023-2024 med 
verksamhetsmål 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budget utgår från den tilldelade preliminära 
budgetramen. Kommunstyrelsen kommer bli kompenserad för 
indexuppräkningar, löneökningar och för genomförda investeringar inom 
godkänd ram. 
 
I förslaget ingår en utökning med en tjänst som digital strateg. Den 
föreslås finansieras genom en ökad budgetram med 750 tkr. 
Kommunstyrelseförvaltningen behöver i egenskap av sitt strategiska 
uppdrag och stödfunktion till övriga förvaltningar ha en resurs som 
samordnar den samlade ansträngningen både internt men även externt 
gentemot andra kommuner, regionen och företag. Förvaltningen befinner 
sig själv i en utvecklingsresa mot digital transformation som behöver 
stöd. 
 
Uppdrag för digitaliseringsstrategen: 
Hålla samman kommunens samlade digitala transformation/ 
verksamhetsutveckling  
Bidra till högre effektivitet inom förvaltningen genom smarta teknikval 
Kartlägga medborgares och näringslivets behov av digitala tjänster 
Bidra till att hitta digitala lösningar som är designade och anpassade för 
medborgares och näringslivets nytta 
Utveckla kommunorganisationens digitala mognad och kompetens 
Arbeta konkret med utvecklingen av e-tjänster vilket innebär att designa 
och skapa integration med verksamhetssystemen. 
Aktivt arbeta för nätverksutbyggnad över hela kommunytan med 
bredbandsutbyggnad och mobila lösningar. Utan digitala lösningar 
kommer inte kommunens utveckling att kunna ske utanför tätorterna. 
 
Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till drygt 4 mnkr. Större 
investeringar är nytt HR/Lönesystem, nya moduler i Hypergene samt 
anslag för fortsatt digitalisering. 
 
Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att ta fram nya 
verksamhetsmål kopplade till kommunens inriktningsmål. En dialogdag 
kommer hållas för detta den 7 maj. Budgetförslaget kompletteras med 
målen efter de beslutas på kommunstyrelsen i juni.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens budgetförslag 2022, plan 2023-2024 
Beslut KS 2021-05-17, § 90 
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Forts § 121 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2022 plan 2023-2024       
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Bordläggning till nästa sammanträde för att få en 
helhet med kommunens budget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 
för att få en helhet med kommunens budget.     
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Liza Kettil (S) för gruppen: Deltar ej i beslutet. 
Mathias Johansson (SD) för gruppen: Deltar ej i beslutet. 
Carina Thorstensson (C): Deltar ej i beslutet. 
Rolf Jacobsson (KD):  Deltar ej i beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen, för kännedom 
Kommundirektören, för kännedom 
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§ 122 Dnr 2020-000329  

Höghastighetsbana - Skagerrakkorridoren 
Sammanfattning av ärendet 
Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 
2018 utifrån utvecklingsarbetet för Ett enat Bohuslän. Bohusbanans 
möjlighet till dubbelspår, inom ramen för Västra Götaland och 
Trafikverkets planering, ligger minst 20-30 år bort i tiden och då endast 
dubbelspår till Uddevalla. 
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en 
transportkorridor via väg E6 och en långtidsplanerad järnvägsutbyggnad 
via Dalsland cirka 2045. 
En gemensam avsiktsförklaring mellan sex kommuner i norra Bohuslän 
fastställdes i kommunstyrelsen 2020-03-09 och i kommunfullmäktige i 
2020-04-27 i Munkedal. De sex kommunerna är Kungälv, Stenungssund, 
Uddevalla, Munkedal, Lysekil och Strömstad. Syftet med 
avsiktsförklaringen är att kommunerna tillsammans ska dels utreda 
bästa möjliga transportkorridor mellan Norge och Sverige samt skapa 
förutsättningar för dubbelspår mellan Oslo och Göteborg. 
 
Samtliga kommuner inom samarbetet medverkar i en politisk styrgrupp 
där respektive ordförande i kommunstyrelsen ingår. Dessutom finns en 
så kallad storgrupp där samtliga kommunstyrelsens presidier ingår. 
Därutöver finns en operativ grupp som består av tjänstepersoner som 
fungerar som arbetsgrupp. För Munkedals del ingår 
samhällsbyggnadschefen. 
 
Nu behöver projektet gå in i nästa skede med fördjupade studier och en 
rad utredningar som i sin tur ska vara ett underlag för dialog med 
länsstyrelsen. 
I första han behöver en miljökonsekvensbeskrivning göras som ett 
underlag för vidare hantering. Dessutom krävs framtagande av 
detaljplan, samråd och granskning och beslut om bygglov. Ytterst 
kommer ett godkännande från regeringen att krävas eftersom banan 
kommer att korsa en nationsgräns och anslutas till befintliga 
transportsystem. En förutsättning för nästa steg är att varje kommun 
fastställer en preliminär sträckning för banan och placering av stationer 
inom respektive kommun.  
 
Kommunstyrelsen erhöll information i samband md beslut av 
avsiktsförklaringen 2020-01-20 samt en fördjupad information 2021-01-
11 och 2021-05-25. Därutöver har information lämnats till LRF 
Munkedal, 2021-04-08 samt inbjudna näringslivsrepresentanter 2021-
05-20. 
 
För att projektet ska komma in i nästa skede behöver en preliminär 
bansträckning och stationsbyggnader identifieras i respektive kommun. I 
dag har Kungälv, Uddevalla och Stenungssund tagit sitt beslut och kvar 
är Munkedal och Strömstad.    
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Forts § 122 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 Översiktlig bansträckning 
Bilaga 2 Hela bansträckningen 
Bilaga 3 Station Gläborg 
Bilaga 4 Depå 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i detta tidiga skede i projektet godkänna 
fortsatt utredning i föreslagen preliminär bansträckning genom 
kommunen samt för läge för station i enlighet bifogade kartor.       
 
Yrkanden 
Liza Kettil (S): att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
avslå förslag till beslut. 
 
Mathias Johansson (SD), Carina Thorstensson (C): Bifall till Liza Kettils 
(S) yrkande. 
 
Christoffer Rungberg (M), Göran Nyberg (L), Jan Hognert (M): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Liza Kettils 
(S) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag 
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Louise Skaarnes (SD)  X  
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD)   X 
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Forts § 122 
 
Ja-röster: 3 
Nej-röster: 7 
Avstår: 1 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ärendet.     
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige 
 
Reservation 
Jan Hognert (M) för gruppen. 
Göran Nyberg (L). 
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§ 123 Dnr 2021-000026  

Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-04-01 – 2021-05-28.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delegationsförteckning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.    
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 124 Dnr 2021-000137  

Delårsrapport jan-apr 2021 Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 15,9 mnkr för perioden 
januari-april 2021. För året prognostiseras ett resultat på 27,6 mnkr. 
Budgeterat resultat är 14,5 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 
13,1 mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål som 
kommunfullmäktige beslutat för 2021. 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,0 mnkr. 
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat 
underskottet på -6,9 mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden 
prognostiserar underskott med -2,0 mnkr. Barn- och 
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning av budgetramen 
med 5,8 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret prognosticerar ett 
resultat i nivå med budget. I rapporten återges de åtgärder nämnderna 
genomför för att nå en ekonomi i balans. 
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att jämföra med 
budget på 173 mnkr. 
Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål är 
varierande. Pandemins restriktioner har påverkat negativt för att kunna 
genomföra del av måluppfyllande aktiviteter. Därför blir bedömningen av 
måluppfyllelsen för inriktningsmålen att de är delvis uppfyllda. För en del 
av verksamhetsmålen mäts måluppfyllelsen under hösten. Trenden kan 
ändå sägas vara positiv under förutsättning av att 
pandemirestriktionerna avvecklas och samhället går mer in i ett 
normalläge under hösten. 
Bedömningen av måluppfyllelsen av de finansiella målen är att alla inte 
uppfylls. Målet om självfinansieringsgrad av investeringar uppfylls inte. 
Om inte måluppfyllelsen ökar under resterande del av året, är risken att 
kraven för god ekonomisk hushållning inte uppnås.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport januari-april 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för 
Munkedals kommun för perioden januari-april samt att uppmana de 
nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen, genomföra 
åtgärder så att en ekonomi i balans uppnås.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 124 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för 
Munkedals kommun för perioden januari-april samt att uppmana de 
nämnder som visar på budgetunderskott i prognosen, genomföra 
åtgärder så att en ekonomi i balans uppnås. 
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§ 125 Dnr 2021-000090  

Borgensavgift för år 2022 
Sammanfattning av ärendet 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta 
ut marknadsmässiga borgensavgifter. Enligt gällande borgenspolicy ska 
Kommunfullmäktige besluta om dessa årligen. Ekonomiavdelningen 
bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till 
kommande års borgensavgifter. Kommunfullmäktige skall senast i juni 
2021 besluta om storleken på borgensavgiften för 2022. Avgiften skall 
erläggas senast 31 mars 2022. Enligt regelverket kring borgensavgifter 
är riktmärket för en marknadsmässig borgensavgift priset på en 
motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarknaden. 
Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 
procentenheter kan anses vara marknadsmässig.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2022.      
 
Yrkanden 
Carina Thorstensson (C): att ta ut 0,10 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2022. 
 
Christoffer Wallin (SD), Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Liza Kettil (S): Bifall till Carina Thorstenssons (C) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Carina 
Thorstenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag. 
Nej-röst: Bifall till Carina Thorstenssons (C) yrkande. 
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Forts § 125 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD) X   
 
Ja-röster: 7 
Nej-röster: 4 
Avstår: 0. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2022.     
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§ 126 Dnr 2021-000093  

Kommunalt väghållningsområde för Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner bör vara väghållare för de vägar som finns inom planlagt 
område och planlagd tätort bortsett de övergripande vägarna och de 
vägar som länkar samman tätorterna. Fördelarna med kommunalt 
väghållarskap är att man som väghållare får rådighet över anläggningen 
och dess frågor och beslut. Väghållaren bestämmer utformning, 
omgivning och beslutar om trafikfrågor och trafiksäkerhets och som 
kommun behöver man då inte involvera annan väghållare vid 
ställningstagande i dessa ärende. 
 
Skapandet av kommunens väghållningsområde innebär att de statliga 
vägområden och vägar som anges i detta avtal övergår till Munkedals 
kommun. Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt 
väganordningar, inklusive broar, GC-vägar, murar, belysning m.m. för de 
gator och vägar som kommunen övertar inom det nya 
väghållningsområdet. Avtalet innefattar att Munkedals kommun övertar 
och ansvarar för drift och underhåll för följande vägar:   
 
813.1              Foss kyrka och stort bostadsområde 
816                 Huvudgatan i Munkedal 
816.1              Gatan till stationen 
924, del av      Stale upp till skolan 
 
Trafikverket iståndsätter vägarna inför överlämnandet av anläggningarna 
och då ses beläggning, diken, trummor och andra väganordningar över. 
Vägen ska ha ett tillfredställande skick för allmänt användande för 
liknande vägar i liknande områden. Detta innebär inte att Trafikverket 
utför rena standardhöjande åtgärder i samband med överlämning av 
väghållningen utan att en syn genomförs där båda parter medverkar och 
kommer överens om åtgärder. Iståndsättningen sker i samband med 
Regeringens beslut och då väghållaransvaret övergår till kommunen har 
Trafikverket 1 år på sig att iståndsätta. 
 
När vägar och broar iståndsätts innebär det att: 
Beläggning inte skall ha hål eller sprickor 
Diken och trummor rensas 
Ofta kantskärs vägen och stödkant kompletteras vid behov 
Alla väganordningar skall ha ett för ändamålet bra skick – så som 
belysning skall lysa, var hyfsat raka och hela. 
Broar besiktas separat men de skall också vara ok för ändamålet och 
överlämnas i sin helhet till kommuner   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till nytt kommunalt väghållningsområde 
Avtal 
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Forts § 126 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan 
Munkedals kommun och Trafikverket angående övertagande av 
väghållarskap.      
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD): Avslag. 
 
Carina Thorstensson (C): Återremiss för att se över konsekvenserna från 
Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen från Kviström fram till 
cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången. 
 
Göran Nyberg (L), Christoffer Rungberg (M) och Mathias Johansson (SD), 
Liza Kettil (S): Bifall till Carina Thorstenssons (C) yrkande om 
återremiss. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska återremitteras. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över 
konsekvenserna från Trafikverket om att undanta Stalevägen och vägen 
från Kviström fram till cirkulationsplatsen vid järnvägsövergången.    
 
Protokollsanteckning 
Jan Hognert (M) lämnar mötet mellan kl. 15.20-15.45 och Liza Kettil (S) 
går in som ordförande under tiden. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen, för vidare handläggning. 
Kommundirektören, för kännedom. 
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§ 127 Dnr 2019-000076  

Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun antogs av 
Kommunfullmäktige 2017-02-08 med en revidering 2019-10-28 av §§ 
45–47. Syftet med revideringen var att förtydliga och förenkla 
möjligheterna att få avgiftsbefrielse för fastigheter som inte nyttjas eller 
är obeboliga. Den nya formuleringen innebär att man genom anmälan till 
Rambo tillsammans med eget intygande kan få avgiftsbefrielse, utan 
möjlighet för Rambo att pröva eller följa upp anmälan. Erfarenheten 
under 2020 visar att detta har missbrukats i flera fall, vilket får 
konsekvenser både direkt på ekonomin och indirekt på tilltron till 
Rambos och kommunens verksamhet. 
 
Rambo har i en hemställan därför uppmanat kommunen att på nytt 
revidera dessa paragrafer för att förhindra missbruk utan att förändra 
syftet med den förra revideringen. 
 
Föreslagen lydelse för §46: 
”Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är 
obeboelig kan efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från 
hämtning av hushållsavfall, inklusive slam. 
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift 
kvarstår och fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral 
för att avlämna de avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid 
framtida renovering av fastigheten.” 
 
Föreslagen lydelse för § 47: 
”Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i 
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. 
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att 
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex 
månader. 
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att 
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela 
innevarande års hämtningsperiod, april t.o.m. september.  
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls. 
Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall. 
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet 
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.” 
 
Yttrande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän: 
De bedömer att ”…dispensen enligt § 46 ska tidsbegränsas, att det 
framkommer tydligare att det inte gäller för evigt. Formuleringen bör 
vara att ”dispensen gäller i 10 år förutsatt att de skäl som ligger till 
grund för beslutet inte ändras”. Då dispensen är kopplad till fastigheten 
och inte till fastighetsägaren gäller dispensen även vid ägarbyte.” 
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Forts § 127 
 
Miljönämndens yttrande ligger i linje med kommunstyrelsens beslut 
2021-03-15, med en begränsning på 5 år.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Hemställan från Rambo AB 
Lydelser; nuvarande och föreslagen 
Revidering av Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 
Beslut KS 2021-03-15, § 35 
Remissvar från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera avfallsföreskrifterna för 
Munkedals kommun enligt följande: 
 
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är 
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i 
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett 
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt 
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas 
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig 
fastighet debiteras ingen grundavgift.  
 
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i 
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i 
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll 
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under 
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års 
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses 
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall. 
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet 
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.      
 
Yrkanden 
Jan Petersson (SD): Avslag. 
 
Christoffer Wallin (SD): Avslag i första hand och i andra hand ett 
ändringsyrkande i § 46 om att uppehåll i hämtningen gäller som längst 
10 år i taget. 
 
Rolf Berg (S), Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jan 
Peterssons (SD) med fleras avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Forts § 127 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag. 
Nej-röst: Avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Jan Petersson (SD)  X  
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Ja-röster: 7 
Nej-röster: 4 
Avstår: 0 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
ändringsyrkandet. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Avslag till ändringsyrkandet. 
Nej-röst: Bifall till ändringsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Jan Petersson (SD)  X  
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD)   X 
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Forts § 127 
 
Ja-röster: 7 
Nej-röster: 3 
Avstår: 1 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera avfallsföreskrifterna för 
Munkedals kommun enligt följande: 
 
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är 
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i 
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett 
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt 
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas 
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig 
fastighet debiteras ingen grundavgift.  
 
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i 
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i 
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll 
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under 
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års 
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses 
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall. 
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet 
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.    
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Christoffer Wallin (SD) för gruppen. 
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§ 128 Dnr 2020-000069  

Svar på motion från Carina Thorstensson, 
Centerpartiet, om kommunala debiteringar och 
kostsam hantering 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att Munkedals kommun tar beslut om att införa 
Rättviksmodellen fullt ut. Då kommunen samverkar med Lysekils 
kommun och Sotenäs kommun för miljöverksamheten med en 
gemensam Miljönämnd så har konsekvenserna av ett införande 
efterfrågats hos enhetschefen på miljöenheten. Enhetschefen har svarat 
enligt nedan. 
 
”Miljönämnden ser att innebörden av den så kallade Rättviksmodellen till 
stor del fungerar idag eller är på införande genom lagstiftning. Utifrån 
huvudpunkterna i Rättviksmodellen (kursiv text) gör nämnden följande 
sammanfattning:  
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen tar betalt efter att 
tillsynen är genomförd. Livsmedelslagen har ändrats och från och med 
2024 kommer livsmedelskontrollen ha efterhandsdebitering.  
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen ger råd istället för 
föreläggande när man uppdagar brister i verksamheterna. 
Livsmedelskontrollen i Munkedal arbetar mycket med dialog och 
uppföljande tillsynsbesök innan eventuella förelägganden skrivs vid 
avvikelser.  
• Tillsynsmyndigheten enligt Rättviksmodellen har informationsmöten, så 
kallade krögarmöten i förebyggande syfte. Livsmedelskontrollen i 
Munkedal deltar på Lotsgruppsmöten, och andra informationsmöten i 
stor utsträckning” 
 
I Motionen föreslås även att vattenkollektivet tar hela kostnaden för 
hantering av tillstånd och dispenser och andra kostnader som uppstår i 
samband med vattenskyddsområden. Samt att den enskilde markägaren 
hålles skadeslös för hanteringen 
Konsekvenserna av ett sådant beslut har efterfrågats hos Västvatten AB 
och VD:n har avgett följande svar: ”Enligt försiktighetsprincipen 
(Miljöbalken 2 kap) är det verksamhetsutövaren som ska vidta de 
försiktighetsmått som krävs för att förebygga, förhindra eller motverka 
att verksamheten/åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller för miljön. Försiktighetsprincipen innebär att det är 
förorenaren/verksamhetsutövaren som står för de kostnader åtgärden 
medför.  
Vi bedömer inte kostnaden som nödvändig och som kan läggas på va-
taxan och kollektivet.”  
 
Med de svaren som inhämtas som grund föreslås ett bifall till motionen i 
den delen som gäller ett införande av Rättviksmodellen fullt ut. I den 
delen som gäller utökat kostnadsansvar för vattenkollektivet föreslås ett 
avslag på motionen.   
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Forts § 128 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i den delen som gäller ett 
införande av Rättviksmodellen fullt ut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i den delen som gäller 
utökat kostnadsansvar för vattenkollektivet.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i den delen som gäller ett 
införande av Rättviksmodellen fullt ut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i den delen som gäller 
utökat kostnadsansvar för vattenkollektivet. 
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§ 129 Dnr 2021-000141  

Kommunalt partistöd 2021 för Socialdemokraterna 
Munkedals arbetarekommun samt godkännande av 
redovisning för kommunalt partistöd 2020. 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 
kr. 
 
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommun inkom 2021-06-03 med 
redovisning för kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur 
partistödet använts och är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av kommunalt partistöd för 2020     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Socialdemokraterna Munkedals 
arbetarekommuns redovisning för kommunalt partistöd 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommuns enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 8 x 11 900 kr (95 200 kr) 
Totalt: 107 100 kr.        
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Socialdemokraterna Munkedals 
arbetarekommuns redovisning för kommunalt partistöd 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Socialdemokraterna Munkedals arbetarekommuns enligt följande: 
Grundstöd: 11 900 kr 
Mandatstöd: 8 x 11 900 kr (95 200 kr) 
Totalt: 107 100 kr.      
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§ 130 Dnr 2021-000008  

Information från förvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 
Information om Västkustleden, avtal med Västkuststiftelsen. 
 
Information om beslut efter Länsstyrelsens uppföljning av kommunens 
krisberedskap. 
 
Förvaltningen har tagit initiativ till en utredning om ett utökat samarbete 
gällande IT-verksamheten. 
 
Information om inbjudan från SKR om projekt Effektiva kommuner. 
Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet den 5 juli för att fatta 
beslut om man ska ansöka om att få delta i projektet. Målgruppen för 
projektet är förtroendevalda och ledande tjänstepersonen. 
Kommundirektören kommer att föreslå att samtliga presidier samt 
kommundirektörens ledningsgrupp ska delta i projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut efter Länsstyrelsen Västra Götalands uppföljning av Munkedals 
kommuns krisberedskap 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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