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§ 157 Dnr 2021-000025  

Förändring av föredragningslistan 
Sammanfattning av ärendet 
Ärende 2: Översiktsplan för Sotenäs kommun 2022 kommer att hanteras 
kl. 13 i samband med ärende 9: Svar på motion från Karin Blomstrand, 
Liberalerna om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm. 
 
Christoffer Wallin (SD) har inkommit med ett initiativärende till inför 
dagens sammanträde efter att kallelsen gått ut:  
 
Sverigedemokraterna om kvotflyktingar, dnr 2021-216 
 
Rolf Jacobsson (KD) anmäler två initiativärenden till dagens 
sammanträde: 
 
Initiativärende Obesvarad skrivelse gällande ärende om avveckling av 
vattentäkt i Fisketorp, dnr 2021-218. 
 
Initiativärende gällande etablering av vätgasstation i Munkedals 
kommun, dnr 2021-219. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan efter 
tilläggen enligt ovan. 
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§ 158 Dnr 2021-000161  

Översiktsplan för Sotenäs kommun 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsförslaget för Sotenäs kommuns nya översiktsplan har legat ute 
på samråd under perioden 29 juni – 30 september. Munkedals kommun 
har begärt anstånd till den 15:de oktober. Förslaget till ny översiktsplan 
för Sotenäs kommun presenteras i nio delar med text och kartor i en 
digital plattform samt genom en utskrivbar rapport som komplement. 
 
I översiktsplanen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort 
sikt de närmsta 10 åren men också med riktlinjer för den långsiktiga 
utvecklingen med sikte på 2050. Översiktsplanen bygger på det antagna 
styrdokumentet Vision 2032 med målbilden ”Tio tusen anledningar att 
satsa på Sotenäs kommun”. Visionen börjar gälla år 2022 för hela 
kommunkoncernen och helägda bolag, samma år som översiktsplanen 
förväntas antas.  
 
Huvudstrategin för översiktsplanen är ”Unikt landskap – unika orter”. 
Innebörden är att ta tillvara det unika landskapet som finns och bygga 
vidare på de lika unika ortskvalitéerna. Översiktsplanen redovisar 
kommunens syn på hur mark- och vattenområden ska användas med 
utgångspunkt i huvudstrategin samt temaområdena; boende, näringsliv 
och verksamheter, service och fritid, kommunikationer, besöksnäring och 
regionen.   
 
Ett större markområde för etablering av verksamheter planeras centralt i 
kommunen sydväst om Askum vilken nås österifrån via väg 171. 
Planeringen av området är ett första steg för att tillskapa 
företagsetableringar av en större skala, som på sikt tros leda till ett 
större antal och ökad bredd av arbetstillfällen inom kommunen och i 
närområdet. Förstärkningen av arbetstillfällen förväntas bidra till att öka 
antalet helårsboende samt behovet av nya bostäder i Sotenäs kommun. 
Majoriteten av dessa föreslås lokaliseras öster om kustvägen, som en 
vidareutveckling av redan befintliga orter. 
 
Förändrade ställningstaganden jämfört med ÖP 2010 är förutom 
ovannämnda placering av bostäder öster om kustvägen och nytt 
verksamhetsområde sydväst om Askum, en ändrad syn på 
hamnområdena. Utöver en huvudsaklig expansion av redan pågående 
hamnverksamhet föreslås nu även områdena nyttjas för blandändamål 
vilket möjliggör inslag av bostäder, restauranger, butiker, möteslokaler 
eller verksamheter med anknytning till turism.       
Bedömning 
Förslagen i Sotenäs nya översiktsplan har potential att generera en 
positiv tillväxt för befolkningsutveckling och företagande med sikte på 
2050. Med utgångspunkt i samrådsförslaget spås en utveckling kunna 
ske efter två scenarier beroende på tillväxttakten för nya 
företagsetableringar samt efterfrågan på nya bostäder. 
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I huvudscenariot förväntas en lyckad etablering av en större verksamhet 
med kringverksamheter ske vilket genererar ett ökat antal 
helårsboenden. På lång sikt kan ett liknande pendlingsmönster som 
återfinns i andra jämförbara kommuner med större arbetsplatser 
förväntas. Detta innebär att största delen av arbetskraften kommer att 
bo i Sotenäs eller i närliggande grannkommuner. 
 
Det andra scenariot innebär att ett nytt verksamhetsområde etableras 
vid Askum men att genomslaget inte blir lika stort. Här etableras 
verksamheter efter hand i ett långsammare tempo och i mindre 
omfattning. I detta scenario minskar behovet av nya bostäder i 
jämförelse med huvudscenariot. 
Då samrådsförslaget bygger på utveckling och expansion av redan 
befintliga orter spås Sotenäs översiktsplan vara livskraftig över tid och 
kunna användas för båda scenariona. Möjligheten att ta etablera 
samtliga utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter kommer i 
första hand vara beroende av befolkningsutvecklingen, vilken i 
huvudscenariot siktar mot en ökning av 2000 nya arbetstillfällen och 
cirka 3 500 invånare år 2050. 
 
Samrådsförslagets högsta scenario för befolkningsutveckling innebär 
behov av samverkan med grannkommuner kring frågor som bland annat 
rör bostads-utbyggnad, kollektivtrafik och annan pendling samt 
etablering av stödjande verksamheter och service framgent. Ett scenario 
som Munkedals kommun adresserar i arbete med ny översiktsplan, ÖP 
2040. 
 
Invånare under 18 år är en stor och viktig målgrupp som bör adresseras 
och vars röst ges uttryck i ett så viktigt strategidokument som en 
översiktsplan. Barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barns 
perspektiv saknas i Sotenäs kommuns samrådshandlingen. Perspektiven 
bör adresseras och konsekvensbedömmas då barn och ungas delaktighet 
och möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som rör barnet sedan 
januari 2020 är lagstadgat. Arbetet med barnkonventionen berör den 
fysiska planeringen och den gestaltade livsmiljön i allra högsta grad då 
barn och unga har behov och kunskap kopplat till platser där de ofta 
vistas. Ett perspektiv som bör genomsyra all planering. 
 
Munkedals kommun önskar särskilt samverka kring utbyggnad av 
bostäder, hållbart resande samt utbyggnad av planerat logistikcentra i 
Gläborg/Håby i direkt anslutning till E6:an och Bohusbanan i Munkedals 
kommun. För att främja en hållbar omställning av transportsektorn, 
privat såväl som kommersiell är det önskvärt att frågan om utbyggnad 
av laddinfrastruktur adresseras i Sotenäs översiktsplan. 
 
En annan fråga som Munkedals kommun vill lyfta i sammanhanget är 
samverkan kring avbördande av vattentäkten Tosteröds stora vatten. 
Detta har genererat översvämningar på närliggande markområden i 
Munkedals kommun via Tvärån och Bärfendalsälven. En konsekvens som 
Munkedals kommun önskar undvika i framtiden. Vidare önskas 
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samverkan kring bergtäkten söder om Tosteröds vatten, vars 
omgivningsbuller påverkar in i Munkedals kommun. 
 
Sammanfattningsvis bedöms inga förslag som tas upp i Översiktsplan för 
Sotenäs kommun påverka Munkedals kommun negativt.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-28 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till ny översiktsplan för 
Sotenäs kommun.    

Yrkanden 
Göran Nyberg (L): 
Munkedals kommunstyrelse beslutar att Munkedals kommun inte har 
något att erinra mot förslaget till ny översiktsplan för Sotenäs kommun i 
sin helhet. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Rolf Berg (S), Jan Hognert (M): 
Bifall till Göran Nybergs (L) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Göran Nybergs (L) förslag 
till beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Munkedals kommunstyrelse beslutar att Munkedals kommun inte har 
något att erinra mot förslaget till ny översiktsplan för Sotenäs kommun i 
sin helhet.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Föredragare: Elisabeth Linderoth Samhällsbyggnadschef                  
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör, för kännedom 
Samhällsbyggnadschef, för kännedom  
Sotenäs kommun, mkb@sotenas.se 

 

mailto:mkb@sotenas.se
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§ 159 Dnr 2021-000185  

Upphandling av handlarrundan i Hedekas - 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Handlarrundan har under en projektfas genomförts som ett projekt med 
syfte att hämta invånare med buss till Handlaren i Hedekas på fredagar 
för att handla och umgås och sedan kört hem invånarna. Detta utföll 
med gott resultat.  
Kommunstyrelsens har finansierat projektet och avtal har tecknats med 
leverantören av tjänsten under 2019 att gälla 2020 med option på 2021.   
Utfall 
Under delar av pandemin har en ”Omvänd Handlarrunda” gjorts som 
komplement till den ordinarie handlarrundan. Det var ett fåtal som då 
utnyttjade att åka med bussen, på grund av restriktioner, vilket ledde 
fram till att Handlarn i Hedekas packade matkassar som distribuerades 
ut av ordinarie leverantör av Handlarrundan. 
När Folkhälsmyndigheten lättat på restriktioner har det löpande åkt ca 5 
personer med rundan för att under de senaste veckorna ökat till ca 7. 
Handlarn i Hedekas har också förberett att ställa tillbaka bord och stolar 
då det förväntas en permanent lättnad på restriktionerna. Att notera är 
att Handlarrundan inte är marknadsförd mer än mun till mun metoden. 
Effekten skulle troligen öka om fler visste att denna möjlighet fanns. 
Rekordet på antal kunder i bussen är 23 stycken, vilket skedde innan 
pandemin. 
 
Ägaren till Handlarn i Hedekas har aviserat att han inte kommer att driva 
sitt företag vidare och har aviserat att han kommer att starta 
utförsäljning av varor med start i januari 2022. Hänsyn till situationen 
kommer att tas i upphandlingsunderlaget, då handlarrundan i sin 
tradition bygger på att det finns en butik med bred service i Hedekas.    
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-24 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den så kallade Handlarrundan i Hedekas 
skall vara en service för invånarna och fortsätter att finansiera tjänsten 
under förutsättning att det finns en aktiv handlare i Hedekas.   

 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD), Rolf Jacobsson (KD), Christoffer Rungberg (M), 
Carina Thorstensson (C), Göran Nyberg (L): 
Bifall till förvaltningens förslag  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den så kallade Handlarrundan i Hedekas 
skall vara en service för invånarna och fortsätter att finansiera tjänsten 
under förutsättning att det finns en aktiv handlare i Hedekas.   
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Föredragare Clas Hedlund Näringslivsutvecklare      
 
Beslutet skickas till 
Näringslivsutvecklare, för verkställighet 
Ekonomichefen, för kännedom 
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§ 160 Dnr 2020-000288  

Leader 2021-2027 - Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, 
Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 
utvecklingsbehov och möjligheter genomförts samt samordning med 
andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området som ligger till 
grund för strategins mål och insatsområden. Urvalskriterier och 
processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål och 
insatsområden.  
 
Genomförandet har skett gemensamt av Leader Framtidsbygder och 
upphandlad konsult Attityd i Karlstad AB. Även erfarenheter från tidigare 
programperiod har tillvaratagits.  
 
Med hjälp av omvärldsanalys och enkäter till ett flertal målgrupper samt 
sex dialogmöten och deltagande av både offentliga, privata och ideella 
representanter, har strategin mejslats fram. I det offentliga har både 
tjänstemän och politiker från berörda kommuner deltagit. 
 
Analysen är omfattande och visar på områdets styrkor och svagheter 
varför strategin kommer att vara ett mycket bra redskap kring framtida 
utvecklingsarbete och möjligheter att söka projektstöd för detta.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-28 
Remiss Leader Framtidsbygder 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har inget att tillägga i Lokal utvecklingsstrategi 2023 - 
2027 för Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal.    

 
Yrkanden 
Mathis Johansson (SD), Carina Thorstensson (C), Jan Hognert (M), Rolf 
Jacobsson (KD): 
Bifall till förvaltningens förslag     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inget att tillägga i Lokal utvecklingsstrategi 2023 – 
2027 för Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal.      
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Reservation/Protokollsanteckning 
Föredragare: Margareta Svensson-Hjorth Enhetschef Kultur- och 
fritidsenheten               
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör för kännedom 
Enhetschef Kultur- och fritid för vidare handläggning 
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§ 161 Dnr 2021-000204  

Initiativärende från Christoffer Wallin, 
Sverigedemokraterna om folkomröstningar 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har kommit med ett initiativärende gällande att ta 
fram riktlinjer kring hur kommunala folkomröstningar kan användas i 
frågor som är av principiell betydelse för kommunens fortsatta 
utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Christoffer Wallin, Sverigedemokraterna om 
folkomröstningar.  
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD), Jan Petersson (SD): 
Kommunstyrelsen ger Förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer när 
folkomröstningar skall användas som verktyg för att fatta beslut. 
 
Göran Nyberg (L), Rolf Jacobsson (KD), Jan Hognert (M), Liza Kettil (S), 
Carina Thorstensson (C), Christoffer Rungberg (M): 
Avslag på initiativärendet      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallin (SD) med fleras 
yrkande och Göran Nybergs (L) med fleras avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Göran Nybergs (L) med fleras 
avslagsyrkande. 
 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Avslag 
Nej-röst: Christoffer Wallin (SD) med fleras yrkande  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet. 
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Omröstningsresultat 
 Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L) X   
Liza Kettil (S) X   
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Jan Petersson (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD) X   
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X   

 
Ja-röst: 8 
Nej-röst: 3 
Avstod: 0 
   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från SD-gruppen 
 
Beslutet skickas till 
Akten för slutarkivering 
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§ 162 Dnr 2021-000205  

Delårsrapport jan-augusti 2021 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en avvikelse mot 
budget med 500 tkr.  
För kommundirektörens ansvar prognostiseras ett överskott om 100 tkr, 
vilket är ett lägre överskott än beräknat i prognosen i april, 370 tkr. 
Större negativa avvikelser finns inom den politiska verksamheten till 
med -250 tkr och kostnaden för SML-IT till -200 tkr. Rekryteringskostnad 
för kommundirektör och förvaltningschef uppgår till 294 tkr vilket också 
bidrar till det minskade överskottet. 
Administrativa avdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut på 
400 tkr. 
Kostnaderna för växeln är lägre. Överskottet orsakas också av 
föräldraledigheter och sjukskrivningar. En översyn av budgeten inom 
denna enhet ska göras. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport jan-aug 2021 för kommunstyrelsen 
KS Delårsrapport augusti 2021 09 29 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-augusti 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-augusti 2021 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Föredragare Lars-Erik Hansson Ekonomichef 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
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§ 163 Dnr 2021-000206  

Delårsrapport jan-augusti 2021 för Munkedals 
kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Resultatet för kommunen under årets 8 första månader uppgår till 24,3 
mnkr vilket är 2,2 mnkr bättre än samma period 2020. Helårsprognosen 
beräknas till 26,5 mnkr. Budgeterat resultat är 14,3 mnkr vilket innebär 
en budgetavvikelse på 12,2 mnkr och därmed uppfylls det finansiella 
resultatmål som kommunfullmäktige beslutat för 2021. 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,4 mnkr. 
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat 
underskottet på -9,0 mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden 
prognosticerar underskott med -1,2 mnkr. Barn- och 
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning av budgetramen 
med 5,8 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret prognosticerar en 
positiv avvikelse med 1,2 mnkr 
Årets investeringar beräknas uppgå till 92 mnkr att jämföra med budget 
på 173 mnkr. 
Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till 54,8 
procent, en liten ökning från årsbokslutets 53,1 procent. 
Koncernens resultat för perioden januari-augusti 2021 uppgår till 26,6 
mnkr, en förbättring med 2,2 mnkr jämfört med samma period 
föregående år vilket beror på kommunens förbättrade resultat. 
Investeringsvolymen under perioden uppgår till 42,6 mnkr. 
Investeringarna avser i huvudsak fastigheter i kommunen och Munkbo 
samt VA-anläggningar i Munkedal Vatten AB. 
Covid-19 
Vaccinationerna har gjort att påverkan på kommunens verksamheter har 
minskat. 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. En ökad måluppfyllelse krävs även för att god ekonomisk 
hushållning ska anses vara uppnådd enligt de fastställda kriterierna.    
 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti för Munkedals kommun 
Delårsrapport augusti 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande 
perioden januari-augusti 2021    
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Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD) 
Bifall till redovisningen.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget    
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande 
perioden januari-augusti 2021    
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Föredragare: Lars-Erik Hansson Ekonomichef     
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§ 164 Dnr 2021-000208  

Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 
fram förslag till sammanträdestider för 2022. Grunden för planeringen 
utgår från budgetprocessen. 
 
Kommunstyrelsen sammanträder: 
Måndagen den 17 januari 
Måndagen den 14 februari – Internat på Vann 14-15 februari 
Måndagen den 14 mars – bokslut KS och kommun 
Måndagen den 11 april – årsredovisning inkl. SML 
Måndagen den 16 maj 
Måndagen den 13 juni – delårsrapport KS och Kommun, MRP 
Måndagen den 4 juli (preliminärt extra vid behov) 
Onsdag den 14 september 
Måndagen den 10 oktober delårsbokslut augusti för KS och kommun 
Måndagen den 14 november – planförutsättningar budget 2024 
Måndagen den 19 december – återkoppling detaljbudget 
 
Kommunstyrelsens dialogdagar: 
Tisdagen den 15 februari – Internat på Vann 14-15 februari 
Måndagen den 7 mars – nämnders bokslut 
Tisdagen den 15 mars – bolag bokslut 
Tisdagen den 17 maj – budgetuppföljning, delår nämnder 
Måndagen den 19 september 
Måndagen den 3 oktober – delårsrapport nämnder 
Tisdagen den 22 oktober 
 
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidieträffar: 
Tisdagen 12 april – dialog bokslut 
 
Kommunfullmäktige: 
Måndagen den 28 februari 
Måndagen den 28 mars – bokslut kommun 
Måndagen den 25 april – årsredovisning ink. SML 
Måndagen den 30 maj 
Måndagen den 27 juni – delårsrapport kommun, budget MRP 
Måndagen den 26 september 
Torsdag den 20 oktober - Val av ordförande, valberedning. 
Måndagen den 28 november - delår planförutsättningar budget 
Måndagen den 12 december - val till nämnder och bolag 
 
Kommunfullmäktige dialogdag 
Måndagen den 20 juni – KS presenterar budget 
Måndagen den 24 oktober – ny KF budget, koncern    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse       
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 
dialogdagar för 2022 enligt förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 
dialogdagar för 2022 enligt förslaget.   

   
Yrkanden 
Jan Hognert (M): 
Bifall till förvaltningens förslag med rättelse: 
KS dialogdag tisdagen den 22 oktober ska vara tisdag 22 november. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 
rättelse och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag på beslut med rättelse.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 
dialogdagar för 2022 enligt förslaget. Med rättelse KS dialogdag tisdagen 
den 22 oktober ska vara tisdag 22 november.     
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Föredragare: Fredrick Göthberg kommunsekreterare      
 
Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare för kännedom 
Kommundirektör för kännedom 
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för kännedom  
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§ 165 Dnr 2021-000120  

Svar på motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om 
att bygga på LIS områden i Hällevadsholm 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända Karin Blomstrands 
(L) och Thomas Högbergs (L) inlämnade motion ” Motion om att bygga 
på LIS områden i Hällevadsholm”, daterad 2021-05-04 till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen behandlar behovet 
av bebyggelse på attraktiva platser och områden och i detta fall LIS-
området vid Vässjesjön Hällevadsholm, vilket är ett av flera samhällen i 
Munkedals kommun som kan erbjuda villabebyggelse i natursköna 
områden.  
 
Motionen föreslår därför att:  
* samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att projektera och 
färdigställa ovannämnda område vid Vässjesjön för försäljning. 
 
Hällevadsholm präglas av en bebyggelse som utvecklats kring de båda 
sjöarna i ett småkuperat skogbevuxet landskap. Samhällets grönstruktur 
präglas av omgivande skogsområden samt vegetation i anslutning till 
sjöarna Kolstorpevattnet och Vässjevattnet, vilka omfattas av våtmark 
och sumpskog i söder.   
 
Kommunens översiktsplan anger att bostadsutbyggnaden i 
Hällevadsholm bör ske söder och västerut på ett sådant sätt att 
Kolstorpsvattnets och Vässjevattnets kvaliteter för ett attraktivt boende 
kan utnyttjas.  
 
Strandskydd gäller kring båda sjöarna där lättnader i strandskyddet bör 
kunna utredas öster om Vässjevattnet. Området berörs ej av Natura 
2000. 
 
Vässjevattnet är en av 19 sjöar som pekas ut i kommunens LIS-plan från 
2010 där utpekade strandsträckor anges som lämpliga LIS-områden. För 
Vässjevattnet anges 13% av strandsträckan runt sjö som lämplig för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Exakt läge redovisas i LIS planen 
och nuvarande ÖP14. Markeringen omfattar ett område om ca 0,2 km 
som ansluter till befintlig bostadsbebyggelse i norr. 
 
Området pekas ut med anmärkningen att ”LIS-området avser enbart att 
eventuell ny bebyggelse kan få komma nära strandskyddsområdet, om 
övriga hänsynskrav uppfylls. Naturvärdesobjektet vid strandkanten ska 
inte skadas och ingår inte i LIS-området.”  
 
Vässjevattnet ingår som del i ett större vattenområde kring 
Enningdalsälven vilken är av riksintresse och omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. 
Bestämmelserna utgör restriktioner mot vissa vattenföretag.  
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Varje LIS-område och sjö som är utpekat i LIS-planen och nuvarande 
ÖP14 behöver studeras mer i detalj i nästa skede.  
 
Detta LIS-område är privatägt och kommunen har inte har rådighet över 
marken i dagsläget. Om kommunen vill agera med projektering och 
färdigställande av tomter det föregås av ett fastigförvärv. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på remiss - Beslut SBN 2021-09-24 § 9 
Motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om att bygga på LIS områden 
i Hällevadsholm 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD) 
Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Föredragare: Elisabeth Linderoth Samhällsbyggnadschef     
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§ 166 Dnr 2021-000212  

Initiativärende från Sverigedemokraterna om 
passersystem på Hästesked 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare fått information kring planer på att införa 
passersystem till Rambos samtliga återvinningscentraler, även 
Hästesked i Munkedal. Intrycket var då att kommunstyrelsen senare 
skulle få ett ärende för att fatta beslut om detta skulle införas eller ej. 
Det har nu framkommit att så inte är fallet utan Rambo har fattat ett 
eget beslut i frågan och kommer att installera detta på Hästesked.  
 
Detta anser vi vara olyckligt då vi efter dragningen inte ansåg att det 
fanns skäl för denna typen av system på Hästesked. Vi förstår att det 
kan finnas problem på anläggningar som ligger i städer eller längs 
kusten med ett högt tryck under vissa perioder. Men så är inte fallet i 
Munkedal.  
 
Vi har gjort flera besök på Hästesked utan att någon gång uppleva det 
som beskrevs under dragningen och vi ser en stor risk att det skulle 
kunna bidra till en kraftig försämring för våra invånare samt risk för att 
mer skulle slängas ute i naturen eller andra olämpliga platser  
 
Våra företag skulle bli kraftigt lidande av denna typ av system vilket vi 
inte heller kan stödja. Vi bör istället underlätta för företag och vara en 
företagsvänlig kommun!  
 
Vi föreslår med hänsyn till ovan att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige 
att besluta att det inte skall införas denna typ av system på Munkedals 
återvinningscentral Hästesked och uppdrar kommunstyrelsen att bereda 
samt meddela Rambo detta beslut.     
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Sverigedemokraterna om passersystem på 
Hästesked 
 
Yrkanden 
Mattias Johansson (SD), Carina Thorstensson (C) 
Bifall till initiativärende.  
 
Jan Hognert (M), Göran Nyberg (L), Rolf Jacobsson (KD) 
Avslag på initiativärendet.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Mathias Johansson (SD) med fleras 
bifallsyrkande och Jan Hognert (M) med fleras avslagsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan Hognert (M) med fleras 
avslagsyrkande. 
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Omröstning är begärd och kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning 
Ja-röst: Avslag 
Nej-röst: Bifall  
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L) X   
Liza Kettil (S) X   
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Jan Petersson (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD) X   
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X   

 
Ja-röst: 7 
Nej-röst: 4 
Avstod: 0     
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.    
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från SD-gruppen 
 
Beslutet skickas till 
Akten för slutarkivering  
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§ 167 Dnr 2021-000213  

Initiativärende från Rolf Jakobsson, KD krav på att 
anställda inom äldreomsorgen skall vara vaccinerade 
mot Covid-19 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun skall som krav ha att anställda inom äldreomsorgen 
i Munkedals kommun, på boenden såväl som inom hemvården, skall vara 
vaccinerade mot Covid 19. Detta för att inte utsätta omsorgstagarna för 
onödig smittorisk. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Rolf Jacobson, KD krav på att anställda inom 
äldreomsorgen skall vara vaccinerade mot Covid-19   
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M): 
Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att skapa riktlinjer 
som reglerar hur Munkedals kommun kan omorganisera för att 
säkerställa att samtliga medarbetare som arbetar med biståndsbedömda 
insatser är vaccinerade mot Covid -19. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Jenny Jansson (S), Carina Thorstensson (C): 
Bifall till Christoffers Rungberg (M) yrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christoffer Rungberg (M) 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att skapa riktlinjer som reglerar hur Munkedals kommun kan 
omorganisera för att säkerställa att samtliga medarbetare som arbetar 
med biståndsbedömda insatser är vaccinerade mot Covid -19      
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör för vidare handläggning 
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§ 168 Dnr 2021-000216  

Initiativärende från Christoffer Wallin, 
Sverigedemokraterna om kvotflyktingar 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna vill att kommunen säger nej till att ta emot 
kvotflyktingar för 2022. Kommunens verksamheter idag är redan under 
stor press och vi har kraftigt ökande kostnader för försörjningsstöd där 
en stor majoritet av dem individerna idag som uppbär stöd är invandrare 
som har kommit till kommunen under dem senare åren   
 
Sverigedemokraterna yrkar. 
 -Att kommunstyrelsen beslutar att inte ta emot kvotflyktingar för 2022. 
 -Att Förvaltningen får i uppdrag att tillskriva berörda myndigheter och 
meddela kommunens ställningstagande.      
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Christoffer Wallin, Sverigedemokraterna om 
kvotflyktingar.       
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD), Mathias Johansson (SD): 
Bifall till initiativärendet. 
 
Göran Nyberg (L), Liza Kettil (S), Rolf Jacobsson (KD), Rolf Berg (S): 
Avslag på initiativärende. 
 
Christoffer Rungberg (M): 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att, för Munkedals 
kommun, underrätta berörda myndigheter att ta emot ett mindre antal 
kvotflyktingar än Länsstyrelsens tilldelning för 2022.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallin (SD) med fleras 
bifallsyrkande, Christoffer Rungberg (M) ändringsyrkande och Göran 
Nyberg (L) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Göran Nyberg (L) med fleras avslagsyrkande. 
 
Omröstning begärds. Ordförande beslutar att Göran Nyberg (L) med 
fleras avslagsyrkande till huvudförslag 
 
Ordförande ställer proposition om Christoffer Rungberg (M) yrkande eller 
Christoffer Wallin (SD) yrkande ska vara motförslag till huvudförslaget 
finner att kommunstyrelsen väljer Christoffer Rungberg (M) förslag som 
motförslag till huvudförslaget 
 
Omröstning begärd om kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Christoffer Rungberg (M) ändringsyrkande 
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Nej-röst: Bifall på initiativärendet 

Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L) X 
Liza Kettil (S) X 
Jan Hognert (M) X 
Christoffer Wallin (SD) X 
Jan Petersson (SD) X 
Mathias Johansson (SD) X 
Rolf Berg (S) X 
Jenny Jansson (S) X 
Carina Thorstensson (C) X 
Rolf Jacobsson (KD) X 
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X 

Ja-röst: 3 (ordförande har utslagsröst vid lika resultat) 
Nej-röst: 3  
Avstod: 5 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Christoffer Rungberg (M) 
ändringsyrkande till motförslag till huvudförslaget. 

Omröstning mellan huvudförslag och motförslag till huvudförslag 
ska genomföras och kommunstyrelsen godkänner följande  
propositionsordning:  
Ja-röst: Christoffer Rungberg (M) ändringsyrkande 
Nej-röst: Avslag 

Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Göran Nyberg (L) X 
Liza Kettil (S) X 
Jan Hognert (M) X 
Christoffer Wallin (SD) X 
Jan Petersson (SD) X 
Mathias Johansson (SD) X 
Rolf Berg (S) X 
Jenny Jansson (S) X 
Carina Thorstensson (C) X 
Rolf Jacobsson (KD) X 
Christoffer Rungberg (M) 
ordförande 

X 

Ja-röst: 5 
Nej-röst: 6 
Avstod: 0 

Kommunstyrelsen beslutar att enligt Göran Nyberg (L) med fleras 
avslagsyrkande. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet          
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från SD-gruppen   
 
Beslutet skickas till 
Slutarkivet 
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§ 169 Dnr 2021-000218  

Obesvarad skrivelse gällande ärende om avveckling av 
vattentäkt i Fisketorp, Rolf Jacobsson (KD)  
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals Vatten AB har fattat beslut om att avveckla en vattentäkt i 
Fisketorp. De berörda fastighetsägarna har ställt en skrivelse till 
Munkedals Vatten AB 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-14, § 207, efter initiativ av Rolf 
Jacobsson (KD), att ge Munkedal Vatten AB i uppdrag att innan beslutet 
verkställs ska bolaget föra dialog med berörda och komma fram till en 
överenskommelse. 
 
Rolf Jacobsson (KD) vill att de berörda fastighetsägarna får återkoppling 
i ärendet.     
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD): 
Ge kommunalrådet i uppdrag att undersöka vad som hänt med ärendet 
och återkopplar till fastighetsägarna. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobsson (KD) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Rolf Jacobsson (KD) yrkande.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunalrådet i uppdrag att 
undersöka vad som hänt med ärendet och återkopplar till 
fastighetsägarna. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunalråd för vidare hantering 
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§ 170 Dnr 2021-000219  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) om 
etablering av vätgasstation i Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Ett danskt företag vid namn Everfuel planerar att etablera 15 
vätgasstationer i Sverige och där ibland en i Uddevalla. Rolf Jacobsson 
(KD) ser möjligheten att vätgasstationen placeras i Munkedals kommun 
istället och vill att detta undersöks.      
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD) 
Att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta företaget Everfuel för att 
utröna eventuellt intresse av etablering av vätgasstation i Munkedals 
kommun. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på ärendet ska skickas på beredning till 
förvaltningen enligt Rolf Jacobssons (KD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta 
företaget Everfuel för att utröna eventuellt intresse av etablering av 
vätgasstation i Munkedals kommun.      
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör för vidare handläggning 
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§ 171 Dnr 2021-000026  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-08-01 – 2021-08-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-08-01 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.    

 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.     
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 172 Dnr 2021-000008  

Information från förvaltningen KS 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Ylva Morén informerar om planeringen för kommande 
dialogdag den 18 oktober. 
 
Temat för dagen kommer vara uppstart av arbetet med utvärdering av 
den politiska nämndsorganisationen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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