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12.  Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026  
Dnr 2022-000246 
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24.  Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 
2022 - Barn- och utbildningsnämnden.  
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§ 173 Dnr 2022-000030 

Förändring av föredragningslistan  

Sammanfattning av ärendet 
Ärende 28 i kallelsen - Svar på motion från Göran Nyberg (-), 
Visstidsanställningar plockas bort ur föredragningslistan då den ej kan 
föredras som planerat. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att faställs föredragningslistan med förändringen 
ovan.  
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§ 174 Dnr 2022-000009 

Information från Kommunstyrelsens förvaltning 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
Ylva Morén, kommundirektör presenterar aktuell information från 
förvaltningen. Presentationen sammanfattas i punkterna nedan. 

• Delar av kommunledningen har tillsammans med representanter för 
Munkbo varit i väg på studiebesök kopplat till den anvisade tomten på 
Vadholmen. 

• Politikerna kommer i samband med ny mandatperiod få datorer i stället 
för surfplattor. Utlämning av datorerna sker inom kort. De gamla 
plattorna går ej att köpa ut. 

• I samband med ny mandatperiod kommer även en Politikerutbildning 
anordnas för alla förtroendevalda. Utbildningen är en heldag och 
genomförs i samarbete med SKR. Utbildningen äger rum onsdagen den 8 
februari i Sporren. 

• Länsstyrelsen har meddelat att kommuntalet för nyanlända 2023 halveras 
mot vad meddelat tidigare. 

• Det kommunalägda bolaget Gryning vård har meddelat att de är 
intresserade av att köpa lönehandläggning av SML-Lön. 

• Projektet Effektiv kommun som drivs av SKR och som Munkedals 
kommun deltar i, kommer att avslutas 24/11.  

• Kommunstyrelsen har en dialogdag planerad 22/11. Temat för 
förmiddagen är Mål och visionsarbete. Under eftermiddagen är temat det 
ekonomiska läget samt kris och kontinuitetshantering. 

• Arbetet med Hållbara vattentjänster ska vara klar för antagande oktober 
2023. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation från kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 175 Dnr 2022-000008 

Information / rapporter från förtroendevalda 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen presidium informerar kring vad som är aktuellt från möten 
de har deltagit i utifrån punkterna nedan. 

• Direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund – snabbprotokollet har 
bifogats kallelsen 

• Har deltagit i tågmöte tillsammans med Västtrafik kring Bohusbanan. 
• Position Väst Dagen, med fokus på etablering och innovationer. 
• Styrgruppen för Skagerrakbanan. 
• Dialogdag med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden – kommer upphöra 

vid årsskiftet då regionen ska omorganisera. 
• Konferens anordnad av Hela Sverige ska leva, med temat levande 

landsbygd och kust. 

Beslutsunderlag 
Snabbprotokoll direktionen 27 okt 2022 
Muntlig presentation från Kommunstyrelsens presidium 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 176 Dnr 2022-000045 

Återrapportering ÖP 2040 - Information 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Karlsson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar 
kring arbetat med ÖP 2040 (översiktsplanen). Tidsplaner ser ut att hålla och 
arbetet är nu mitt i produktions skedet. År 2024 är det planerat för samråd 
och granskning och Översiktsplanen ligger för antagande år 2025.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation från samhällsbynngadschef 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om Kommunstyrelsen kan lägga 
informationen till handlingarna och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
lägga informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 177 Dnr 2022-000044 

Kommunstyrelsens fyllnadsval till kommunala 
förtroendeuppdrag 

Sammanfattning av ärendet 
Christoffer Östling (M) har lämnat nedan listade uppdrag i samband med sin 
avsägelse av sina politiska uppdrag där ibland som kommunstyrelsens 
ordförande. Fyllnadsval ska görs till uppdragen för resterande del av 
mandatperioden, 2022-12-31. 

Folkhälsopolitiska rådet – en ledamot ska väljas bland Kommunstyrelsen 
ledamöter och ersättare. 

Budgetberedningen - en ledamot ska väljas bland Kommunstyrelsen 
ledamöter och ersättare. 

Kommunstyrelsen personalutskott - en ledamot ska väljas bland 
Kommunstyrelsen ledamöter och ersättare. 

En ledamot ska väljas som ledamot till nedan listade uppdrag, sedan tidigare 
val har Kommunalrådet varit ledamot och oppositionsrådet är ersättare. 

- Rambo, ombud till bolagsstämma 
- Munkbo, ombud till bolagsstämma 
- Inera AB, ombud till bolagsstämma 
- Dingle Industrilokaler AB, ombud till bolagsstämma 
- Netwest AB ombud till bolagsstämma 
- Bohuskustens vattenvårdsförbund 
- Kommunforskning i Västsverige (KFI), ombud till föreningsstämma 
- Fyrbodals kommunalförbund, ledamot i förbundsdirektionen 
- Väst Vatten AB, ägarombud 
- Munkedal Vatten AB, ägarombud 
- Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB, ägarombud 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Lista uppdrag  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Christoffer Östling (M) välja XX till ledamot i 
Folkhälsopolitiska rådet. 

Kommunstyrelsen beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja XX till 
ledamot i budgetberedningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja XX till 
ledamot Kommunstyrelsen personalutskott. 

Kommunstyrelsen beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja XX som 
ledamot till: 
- Rambo, ombud till bolagsstämma 
- Munkbo, ombud till bolagsstämma 
- Inera AB, ombud till bolagsstämma 
- Dingle Industrilokaler AB, ombud till bolagsstämma 
- Netwest AB ombud till bolagsstämma 
- Bohuskustens vattenvårdsförbund, stämmoombud 
- Kommunforskning i Västsverige (KFI), ombud till föreningsstämma 
- Fyrbodals kommunalförbund, ledamot i förbundsdirektionen 
- Väst Vatten AB, ägarombud 
- Munkedal Vatten AB, ägarombud 
- Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB, ägarombud 

Yrkande 
Jan Hognert (M): 
Martin Svenberg Rödin (M) till ledamot i folkhälopoolitiskarådet och 
budgetberedningen. 

Mathias Johansson (SD):Louise Skaarnes (SD) till Personalutskottet och 
ombud till de listade uppdragen 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Jan Hognert (M) yrkande och Mathias 
Johanssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslagen.  
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Christoffer Östling (M) välja Martin Svenberg 
Rödin (M) till ledamot i Folkhälsopolitiska rådet. 
Kommunstyrelsen beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja Martin 
Svenberg Rödin (M) till ledamot i budgetberedningen. 
Kommunstyrelsen beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja Louise 
Skaarnes (SD) till ledamot Kommunstyrelsen personalutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att efter Christoffer Östling (M) välja Louise 
Skaarnes (SD) som ledamot till: 
- Rambo, ombud till bolagsstämma 
- Munkbo, ombud till bolagsstämma 
- Inera AB, ombud till bolagsstämma 
- Dingle Industrilokaler AB, ombud till bolagsstämma 
- Netwest AB ombud till bolagsstämma 
- Bohuskustens vattenvårdsförbund, stämmoombud 
- Kommunforskning i Västsverige (KFI), ombud till föreningsstämma 
- Fyrbodals kommunalförbund, ledamot i förbundsdirektionen 
- Väst Vatten AB, ägarombud 
- Munkedal Vatten AB, ägarombud 
- Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB, ägarombud 
 
Beslutet skickas till 

Berör förtroendevald för kännedom  
Förtroendemannaregistret för registrering  
Berörda organisationer för kännedom 
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§ 178 Dnr 2022-000227 

Förordnande av vigselförrättare 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på tid som motsvarar en 
mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet 
sträcker sig från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026.  

Länsstyrelsen ber nu kommunen att meddela vilka personer som kommunen 
vill ska förordnas under denna tid, samt en kort beskrivning varför dessa 
personer anses lämpliga för uppdraget. Om personen tidigare varit förordnad 
som borgerlig vigselförrättare räcker detta som motivering.  

Innan någon förordnas som borgerlig vigselförrättare kommer Länsstyrelsen 
att begära in kunskapskontroll från de tilltänkta personerna genom att skicka 
ut ett antal frågor för besvarande.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-10 att föreslås åtta vigselförrättare var 
av ingen förtroendevald från Vänsterpartiet som även saknar representation i 
kommunstyrelsen. En nominering har inkommit från partiet och som läggs 
fram som förslag av kommunstyrelsens presidium. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-19 
E-post Nominering av vigselförrättare 
Brev från Länsstyrelsen om förordnande av vigselförrättare för ny 
mandatperiod 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöver de vigselförrättare som föreslogs 2022-
10-10 även föreslå länsstyrelsen följande vigselförrättare för perioden 2023-
01-01 - 2026-12-31: 

Malin Svedjenäs (Ej vigselförrättare sedan tidigare) 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens presides förslag och 
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöver de vigselförrättare som föreslogs 2022-
10-10 även föreslå länsstyrelsen följande vigselförrättare för perioden 2023-
01-01 – 2026-12-31: 

Malin Svedjenäs (Ej vigselförrättare sedan tidigare) 

Beslutet skickas till 

Berörd förtroendevald för kännedom  
Förtroendemannaregistret för registrering  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län – tillsammans med mejadress för de 
valda samt lista över förtroendeuppdrag för de nyvalda 
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§ 179 Dnr 2022-000239 

Svar på initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) 
om att redovisning av arbetet med att ta fram 
kolonilotter i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson har till Kommunstyrelsen 2022-10-10 inkommit med ett 
initiativärende, i vilket han föreslår att Kommunstyrelsen får en redovisning 
av det pågående arbetet med att undersöka behov och möjligheter att 
färdigställa lämpliga områden för kolonilotter. Kommunstyrelsen beslutade att 
skicka ärendet på beredning och nedan redovisas arbetsläget. 

- Plan,Bygg och Mex- har redan i samband med pågående och planerade 
detaljplanearbeten, och i samverkan med Gata/park-enheten, att identifiera 
och föreslå lämplig mark för anläggande av kolonilotter. 

- Gata/Park-enheten har uppgiften att inom befintliga detaljplaner hitta 
lämplig mark för motsvarande etableringar. 

- Idag har lämplig mark identifierats i Munkedal, närmare bestämt vid Åtorp, 
där tanken är att etablera det första odlingslotterna under våren 2023. 

- Utvärdering av detta projekt kommer att ske fortlöpande, och tanken är 
sedan att idén ska spridas till alla delar av kommunen, i syfte att ge 
människor möjlighet till närodling och självförsörjning. 

- Förvaltningen tänker sig att eventuell starta en kö, motsvarande 
bostadskön, för att utifrån det intresset styra var, när och hur många 
odlingslotter som bör anläggas. Denna idé är inte färdigutvecklad ännu, men 
finns på idéstadiet. 

I detta arbete har medel sökts om medel hos Folkhälsorådet, och arbetet sker 
i nära samverkan med kommunens Folkhälsostrateg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-27 
2022-10-13 Beslut Ks 2022-10-10 § 172 
2022-10-10 Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) 2022-10-10 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet härmed anses besvarat. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet härmed anses besvarat. 

Beslutet skickas till 

Slutarkiv 
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§ 180 Dnr 2021-000153 

Anvisning internkontroll - Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll antagen av Kommunfullmäktige 2022-09-
26 §139, Dnr 2022–204 har kommunstyrelsen som nämnd ansvar för den 
interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Nämndens ansvar för den 
interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap. 6§. 

Anvisningen är en vägledning för nämnden och förvaltningen i arbetet med 
internkontroll.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Anvisningar för interkontroll KS 
Matris Riskanalys 
Mall internkontrollplan 
Mall Internkontrollrapport 
Mall Uppföljning internkontrollplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta anvisning för internkontroll. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta anvisning för internkontroll. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören  
Ekonomiavdelningen  
Kommunrevisionen 
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§ 181 Dnr 2022-000005 

Anmälan om delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 
2019-01-04 § 5. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2022-10-01 -- 2022-10-31. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 182 Dnr 2022-000220 

Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer 
2022-2026 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Kommunfullmäktige har gått in i en ny mandatperiod har 
ett nytt förslag på Kommunfullmäktige arbetsordning har tagits fram av 
förvaltningen i samverkan med Beredningen för fullmäktiges arbetsformer, se 
minnesanteckningar från möte 2022-09-20. Det nya förslaget består främst 
av redaktionella ändringar av tidigare arbetsordning antagen 2018-03-28, § 
23 och senast reviderad 2020-02-24. De ändringar som är mer an 
redaktionella har markerats i gult i förslaget.  

Förslag som framkom under beredningen för fullmäktiges arbetsformer som 
inte har arbetats in är förslaget att korta ned talartiden till tre minuter då 
beredningen ej var enig. Förslaget om kortare stoppdatum för motioner och 
medborgarförslag har inte heller arbetas in då det finns vissa praktiska frågor 
kring genomförandet som ej har hunnit att redas ut.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har även arbetats att det ska redovisas i april och november månad likt 
obesvarade motioner och medborgarförslag görs idag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-02 
Förslag på arbetsordning för Kommunfullmäktige 
Mötesanteckningar – beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2022-09-20 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget av ny arbetsordning för 
Kommunfullmäktige daterat 2022-11-02. 

Kommunfullmäktige beslutar att ny arbetsordning gäller från och med 2022-
12-01. 
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Yrkande 
Liza Kettil (S), Thomas Högberg (L), Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Mathias Johansson (SD) Tilläggsyrkande: 
1. Korta ned talartiden till tre minuter.  
2. ändra stopptiden för motioner och medborgarförslag till kl. 12 samma dag 

som Kommunfullmäktige har sammanträde. 

Jan Hognert (M):  
Bifall till Mathias Johanssons (SD) tilläggsyrkanden 

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

Ordförande ställer proposition på Mathias Johanssons (SD) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget av ny arbetsordning för 
Kommunfullmäktige daterat 2022-11-02 med följande ändringar/tillägg: 

1. Korta ned talartiden till tre minuter.  
2. Ändra stopptiden för motioner och medborgarförslag till kl. 12 samma dag 

som Kommunfullmäktige har sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar att ny arbetsordning gäller från och med 2022-
12-01. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen  
14 november 2022 
 
 

 Sida 20 av 54 

§ 183 Dnr 2022-000249 

Reglemente för Demokratiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 §58 i ärendet Utvärdering och 
översyn av den politiska organisationen, följande: 

Att inrätta en demokratiberedning under kommunfullmäktige med uppdrag att 
arbeta med arbetsformerna för det politiska arbetet och den utåtriktade 
dialogen med medborgarna samt att beredningarna för samhällsdialog 
respektive kommunfullmäktiges arbetsformer därmed upphör.  

Beslutet kommer verkställas i samband med ny mandatperiod årsskiftet 
2022/2023. Ett förslag på reglemente har framtagits och speglar 
reglementena för de två beredningar den ersätter i både utformning och 
innehåll. Uppdragsbeskrivning är en sammanslagning från dessa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-27 
Förslag till reglemente för Demokratiberedningen 
Beslut KF 2022-04-25 § 58  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Demokratiberedningen 
enligt bifogat förslag och beslutar att beredningen träder i kraft 2023-01-01. 

Yrkande 
Martin Svenberg Rödin (M) bifall till förvaltningens förslag och med 
tilläggsyrkande: 
1. Under § 5: Beredningen bör ha minst fyra möten per år och där utöver 

vid behov. 
2. Under § 7: Rapportering till Kommunfullmäktige ska ske minst en gång 

per år, i november månad och där utöver vid behov. 

 
Hans-Joachim Isenheim (MP), Liza Ketill (L), Mathias Johansson (SD): 
Bifall till Martins Svenberg Rödins (M) tilläggsyrkande. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Martins Svenberg Rödin (M) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifall tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Demokratiberedningen 
enligt bifogat förslag med följande ändringar/tillägg: 

1. Under § 5: Beredningen bör ha minst fyra möten per år och där utöver 
vid behov. 

2. Under § 7: Rapportering till Kommunfullmäktige ska ske minst en gång 
per år, i november månad och där utöver vid behov. 

Kommunfullmäktige beslutar att beredningen träder i kraft 2023-01-01. 
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§ 184 Dnr 2022-000246 

Kommunstyrelsens reglemente 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång, 
exempelvis från förvaltningen, nämnden själv eller demokratiberedningen. I 
så fall får aktuellt reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget 
som är mer än redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 § 58, bland annat att: 
1. Inrätta insynsplatser i Kommunstyrelsen för partier representerade i 

Kommunfullmäktige som ej innehar ledamot- eller ersättarplats i 
Kommunstyrelsen. 

2. Att uppdra åt Kommunstyrelsen att analysera nämndernas reglementen 
och om möjligt föreslå Kommunfullmäktige förändringar i desamma om 
man finner att det skulle minska de oklarheten som revisionen syftar på. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kommunstyrelsen 
daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 
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Yrkande 
Liza Kettil (S) tilläggsyrkande: 
Paragraf 19 - offentlighet och närvaro – Behåll den nuvarande skrivning på 
första stycket: Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdena ska vara 
offentliga eller inte. Kommunstyrelsen kan besluta att del av sammanträde 
kan vara stängt. 

Martin Svenberg Rödin (M) tilläggsyrkande: 
1. Paragraf 20 – Valen till insynsplatser görs i Kommunfullmäktige. 
2. Paragraf 26 – Förtroendevald på insynsplats ska inte ha yttranderätt. 
 

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

Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) tilläggsyrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enigt yrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Martins Svenbergs Rödin (M) första 
tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Martins Svenbergs Rödin (M) andra 
tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kommunstyrelsen 
daterat 2022-11-03 med följande ändringar/tillägg: 

1. Paragraf 19 första stycket förblir - Kommunstyrelsen beslutar om 
sammanträdena ska vara offentliga eller inte. Kommunstyrelsen kan 
besluta att del av sammanträde kan vara stängt. 

2. Paragraf 20, tillägg: Fullmäktige väljer eventuell förtroendevald som ska ha 
insynsplats i Kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2023-01-
01. 
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§ 185 Dnr 2022-000253 

Välfärdsnämndens reglemente 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång. 
Exempelvis från förvaltningen, nämnden själv eller Demokratiberedningen. I 
så fall får aktuellt reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget 
som är mer än redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till Reglemente för Välfärdsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden 
daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2023-01-
01. 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden 
daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 
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§ 186 Dnr 2022-000254 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
2023–2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång. 
Exempelvis från förvaltningen, nämnden själv eller Demokratiberedningen. I 
så fall får aktuellt reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget 
som är mer än redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 
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§ 187 Dnr 2022-000255 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2023-
2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång, från 
förvaltningen, nämnden själv eller demokratiberedningen. I så fall får aktuellt 
reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget som är mer än 
redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 
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§ 188 Dnr 2022-000256 

Kultur- och fritidsnämndens reglemente 2023-
2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att ny mandatperiod påbörjas för nämnderna görs en översyn av deras 
reglementen. Översynen görs övergripande och det är möjligt att behov av 
fler förändringar uppkommer under den nya mandatperiodens gång. 
Exempelvis från förvaltningen, nämnden själv eller Demokratiberedningen. I 
så fall får aktuellt reglemente tas upp för revidering. De ändringar i förslaget 
som är mer än redaktionella har markerats i gult. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 132 att bifalla motion att om att 
införa en effektueringslista som utvecklar kommunens interna demokrati. Det 
har arbetats in i Kommunstyrelsen och nämndernas reglementen att det ska 
redovisas i april och november likt obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Förslag till reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden daterat 2022-11-03. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med  
2023-01-01. 
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§ 189 Dnr 2021-000195 

Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 
2024–2025 Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Mål- och resursplanen bygger på Moderaternas och Sverigedemokraternas 
prioriteringar i budget 2023 och planperioden 2024-2025 utifrån givna 
förutsättningar av fullmäktiges beslutade mål. 

Förutsättningar 2023 
På grund av rådande omständighet med hög inflation, som genererar en 
högre prisbild inom kommunens verksamheter, har följande förutsättningar 
reviderats efter kommunfullmäktiges beslut av Mål- och resursplan 2023, plan 
2024-2025, 2022-06-27 §117, Dnr 2021-195. 

Årets resultat  
Årets resultat har reviderats från 2 % till 1 % och sänks därmed från 15,6 
mnkr till 7,7 mnkr.  

Skatter och bidrag 
Trots att ingen revidering görs avseende invånarantalet om 10 580, bedöms 
skatteintäkterna öka från budget 2022 till 2023 med 32,1 mnkr i stället för 
som tidigare beslutat 30,2 mnkr. 

Centrala avsättningar 
Avsättning för prisuppräkning har reviderats från 2 % till 4,1% och höjs 
därmed från tidigare beslutade 3 mnkr till 6,5 mnkr.  

De prognosticerade kostnaderna för det nya pensionsavtalet höjs ytterligare 
från tidigare beslutade 15 mnkr till 21,2 mnkr. 

Avsättning till volymbuffert för att kompensera nämnderna vid demografiska 
förändringar justeras ned från 1 mnkr till 0,6 mnkr. 

Investeringar och nyupplåning 
2023 års investeringar revideras från 97,5 mnkr till 92,3 mnkr och för 
perioden 2023-2025 är planen en investeringsutgift om 450 mnkr mot 
tidigare beslutat 456 mnkr.  

De kommande planerade investeringarna och eftersläp av investeringar samt 
ökade kostnader kopplat till inflationen kommer att innebära nyupplåning 
under 2023 på 80 mnkr, mot tidigare beslutade 46 mnkr. För hela 
budgetperioden 2023–2025 krävs 316 mnkr i nyupplåning. Enligt planen 
kommer kommunens låneskuld i slutet av planperioden 2025 vara 479 mnkr. 
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Kostnader för räntor prognosticeras upp i jämförelse med föregående beslut 
med 1 mnkr till följd av ökad upplåning samt ökade räntor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-28 
Mål och Resursplan (MRP) budget 2023 plan 24-25 för beslut nya KF nov 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2023, 
med plan för 2024-2025 enligt förslaget. 

• Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr 
enligt förslaget.  

• Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 
förslaget till budget 2023.  

• Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 
92,3 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 
investeringar under 2023 på 80 mnkr.  

• Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 12,4 mnkr år 2023.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 3,6 mnkr i Budget 2023. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD), Martin Svenberg Rödin (M), Louise Skaarnes (SD), 
Thomas Högberg (L): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2023, 
med plan för 2024–2025 enligt förslaget. 

• Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr 
enligt förslaget.  

• Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 
förslaget till budget 2023.  

• Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 
92,3 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 
investeringar under 2023 på 80 mnkr.  

• Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 12,4 mnkr år 2023.  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas 
förslag  

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 3,6 mnkr i Budget 2023. 

Reservation/Protokollsanteckning 
S-gruppen deltar ej i beslut (Liza Kettil, Jenny Jansson, Rolf Berg och Pia 
Hässlebräcke). 

Jan Hognert (M) deltar ej i beslut. 
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§ 190 Dnr 2022-000015 

Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 
2024 

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

I planeringsförutsättningarna behandlas:  

• Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
• Finansiella resultatmål för budget 2023 
• Tidsplan för budgetprocessen  

Befolkningsantagande 
Skatteberäkning för budget 2024 utgår ifrån ett invånarantal på 10 650, 1 
november 2023. Budgeterar en ökning av invånarantalet med +70 invånare 
jämfört med budget 2023, vilket är en förstärkning av budgeten med 4,6 
mnkr. 

Finansiella inriktningsmål för planperioden 2024 – 2027 
Inför kommande planperiod sker en översyn av de finansiella målen och tas 
upp för beslut i kommunfullmäktige 2022-11-28 samtidigt som 
planeringsförutsättningarna lyfts upp. 

Förslag på finansiella inriktningsmål 2024-2027 är: 

1. Resultatmål  
Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter och 
bidrag, ska lägst uppgå till 2 %. 

2. Investeringsmål 
Självfinansieringsgraden av investeringar ska minst uppgå till 60 %, i 
genomsnitt under planperioden.  

Koncernmål: 
3. Soliditet 
Kommunkoncernen ska ha en soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 
om minst 10 %. 

Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges inriktningsmål (långsiktiga) tas 
resultatmål fram för budget 2024 och med hänsyn till de tidigare årens utfall. 
De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, av de finansiella 
inriktningsmålen. Målen är ettåriga.  
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Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2024 är: 

1. Årets resultat  
Resultatet skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  

2. Investeringsmål   
självfinansieringsgraden av investeringar ska minst uppgå till 50 %. 

3. Soliditet (Koncernmål) 
Kommunkoncernen ska ha en soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 
om minst 10 %. 

För att uppfylla målet om självfinansieringsgraden av investeringar, 
krävs en prioritering av vilka stora investeringsprojekt som ska genomföras  
inom planperioden. 
 
Tidsplan för budgetprocess 
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2024. 
Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för styrelser och 
nämnder 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Planeringsförutsättningar, tidsplan för budget 2024 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna planeringsförutsättningar för 
budget 2024 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna planeringsförutsättningar för 
budget 2024 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen  
14 november 2022 
 
 

 Sida 33 av 54 

§ 191 Dnr 2023-000019 

Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2023 
(VA-taxa) samt investeringar - Munkedal Vatten 
AB 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram en budget för 2023 med plan för  
2024–2025 samt ny bruknings- och anläggningstaxa. Munkedal Vatten AB:s 
styrelse har på sitt styrelsemöte 2022-10-06 enligt §6 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 10% och 
anläggningsavgiften med 15% från och med 2023-01-01 och enligt §7 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i enlighet 
med budget 2023 och plan 2024–2025. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-20 
Protokoll styrelsemöte 2022-10-06 Munkedal vatten AB  
Munkedal Vatten AB - Budget 2023 samt plan 2024-2025 
Förslag till VA-taxa för Munkedals kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Tjänsteskrivelse VA-taxa för 2023 med taxeföreskrifter och 
investeringsbudget 2023 plan 2024-2025 
Sammanställning förändringar i VA-taxan inför 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 10,3 % från och 
med 2023-01-01 enligt förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 15,0 % från 
och med 2023-01-01 enligt förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar godkänna investeringar i enlighet med budget 
2023 och plan 2024–2025, Munkedal Vatten AB. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeföreskrifter 2023, Munkedal Vatten 
AB 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgiften med 10,3 % från och 
med 2023-01-01 enligt förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften med 15,0 % från 
och med 2023-01-01 enligt förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar godkänna investeringar i enlighet med budget 
2023 och plan 2024-2025, Munkedal Vatten AB. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeföreskrifter 2023, Munkedal Vatten 
AB 
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§ 192 Dnr 2021-000222 

Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 
Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta minst en delårsrapport för 
verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en förenklad 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.  
 
Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas 
av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas 
invånarantal och uppgår till totalt 3, 1 mkr.  
 
Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 
baseras på ca 340 000 uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än 
budgeterat och efterfrågan på förbundets tjänster förväntas vara fortsatt hög 
under hösten.  
 
Händelser av väsentlig betydelse: 
- Upphandling nytt verksamhetssystem - Nuvarande avtal har inte förlängts 
och upphandling av nytt verksamhetssystem pågår. 
 
- Ökat behov av ukrainska tolkar - Rysslands invasion av Ukraina har 
påverkat efterfrågan av ukrainska tolkar. Efterfrågan och tillgång har under 
perioden varit i balans. 
 
Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-20 
Tjänsteutlåtande 2022-09-30 
Protokollsutdrag 2022-09-30 
Delårsrapport 2022 
Förbundsordning 2021-01-01 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten från 
Tolkförmedling Väst. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten från 
Tolkförmedling Väst. 
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§ 193 Dnr 2022-000219 

Webbsändning av Kommunfullmäktige 
sammanträden 2023 - 2026 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har webbsänt sina sammanträden 
2020–2022. Fullmäktige har årligen fattat beslut om sändning för det följande 
året. Sändningarna har lagts ut på kommunens hemsida i realtid, men också 
så att de kan ses i efterhand.  Nu pågår en upphandling av leverantör för 
webbsändningar hela mandatperioden 2023–2026. Antagande av leverantör 
för sändningarna förutsätter fullmäktiges beslut om att sändningar ska 
genomföras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-04. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska webbsändas 
under mandatperioden 2023–2026 och att finansiering sker ur 
kommunfullmäktiges budgetanslag.  

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden ska webbsändas 
under mandatperioden 2023-2026 och att finansiering sker ur 
kommunfullmäktiges budgetanslag.  
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§ 194 Dnr 2022-000251 

Verkställande av motion - om att införa en 
effektueringslista som utvecklar kommunens 
interna demokrati 

Sammanfattning av ärendet 
Motion var formulerad så att Kommunfullmäktige skulle ge Kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram riktlinjer för en effektueringslista för att kunna spåra 
resultaten av antagna motioner och medborgarförslag. 

I det nya förslaget för nämndernas reglementen har det arbetats in att de i 
samband med redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag i 
april och november även ska redovisa de som är bifallna men icke verkställda. 

Beslutsunderlag 
Beslut KF 2022-09-26 § 132 
Motion från Fredrik Olsson, KD om att införa en effektueringslista som 
utvecklar kommunens interna demokrati 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner verkställandet av Kommunfullmäktiges beslut 
2022-09-26 § 132, Dnr 2022-134. 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner verkställandet av Kommunfullmäktiges beslut 
2022-09-26 § 132, Dnr 2022-134. 
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§ 195 Dnr 2022-000004 

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag 
som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och november. I arbetsordningen står det även att en 
motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från 
det att motionen väckts. 

Kommunstyrelsen har sex obesvarade motioner och inga obesvarade 
medborgarförslag. Fyra av motionerna planeras att hanteras av 
Kommunfullmäktige i november. Utöver det är en äldre än sex månader, 
Motion från Socialdemokraterna och Centerpartiet om organisationsförändring 
med en ny arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen. Motionen har 
behandlats av Kommunfullmäktige 2022-05-02 som då beslutade att 
återremittera den för ytterligare beredningen. Motionen planeras att besvaras 
vid nästa möjliga tillfälle enligt sammanträdesplanen, vilket blir 
Kommunfullmäktige i februari.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Förteckning ej besvarade motioner november 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsen redovisning av 
ej besvarade motioner och medborgarförslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunstyrelsen redovisning av 
ej besvarade motioner och medborgarförslag. 
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§ 196 Dnr 2022-000120 

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska kommunstyrelsen 
och nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  

Barn- och utbildningsnämnden har fyra motioner som ej ännu är besvarade. 
Förteckning redovisar motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts 
färdigt 2022.  

Barnomsorgsekreterare presenterar information gällande arbetet med 
motioner som rör barnomsorg med utökade öppettider. Förvaltningen arbetar 
med att utreda behovet av barnomsorg på kväll, helg och natt i Munkedals 
kommun och kommer att utreda möjligheter att bedriva denna typ av 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2022-10-19 § 105 
Tjänsteskrivelse - saknas 
BOUN 2022-10-19 - Förteckning - redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt oktober 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.     

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Barn- och utbildningsnämnden förslag och 
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.     
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§ 197 Dnr 2022-000117 

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Välfärdsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år 
ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden 
men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från 
det att motionen anmälts kan besluta i ärendet. 
 
Medborgarförslag har inkommit från Doris Meng om att anställa en syn- och 
hörselkonsulent. Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 121 att 
överlämna medborgarförslaget till Välfärdsnämnden för beredning. 
  
Enligt välfärdsförvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden 
ärendet senast i februari 2023. Ärendet överlämnas därefter till 
kommunfullmäktige för ställningstagande i mars 2023.  
 
Välfärdsnämnden har inga pågående motioner för beredning. 

Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2022-10-20 § 74 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 

Välfärdsnämnden förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som Välfärdsnämnden inte berett färdigt.     

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som Välfärdsnämnden inte berett färdigt 
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§ 198 Dnr 2022-000099 

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har inga pågående medborgarförslag eller 
motioner som ej beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2022-10-12 § 48 
Tjänsteskrivelse 2022-09-07  

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning.    

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kultur- och fritidsnämndens förslag och 
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning.    
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§ 199 Dnr 2022-000167 

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 -  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år 
ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden 
men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från 
det att motionen anmälts kan besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-10-28 § 93 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20 
Förteckning obesvarade motioner 
Förteckning obesvarade medborgarförslag 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.     

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen  
14 november 2022 
 
 

 Sida 44 av 54 

§ 200 Dnr 2022-000155 

Svar på motion från Göran Nyberg (-) - 
Sambränslecentral 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg (-) har inkommit med en motion kring sambränslecentral, i 
vilken motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att inkomma med en redovisning av hur processen gått till 
fram till godkännandet av förbränningsanläggningen. Vidare att utreda om det 
finns anledning att fundera på rutiner som i sådana här fall skulle kunna öka 
kommunfullmäktiges trygghet i att en erforderlig förankringsdialog föregår ett 
tillståndsgivande av den här digniteten. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-30 att sända motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen har med anledning av 
chefsintroduktioner, semestertider samt att ärendet är komplext haft svårt att 
sammanställa all information, men överlämnar härmed följande svar. 

Övergripande redovisning av hur processen gått till 
I december 2008 har Arctic Paper AB meddelats tillstånd att uppföra och driva 
en ny biobränsleeldad kraftpanna med en högsta tillförd effekt av 40 MW. 
Anläggningen uppfördes aldrig. Arctic Paper ABs anläggning i Munkedal är 
klassad som ett A-objekt enligt Miljöprövningsförordningen, för vilket 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.  

I mars 2017 mottog Miljönämnden i mellersta Bohuslän (hädanefter benämnt 
MIMB) en kungörelse ifrån Mark och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt en 
om att Arctic Paper sökt miljöprövningstillstånd för en samförbrännings-
anläggning m.m. inom fastigheten Munkedal 1:1, Munkedals kommun 
(Seveso-verksamhet) till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 
I kungörelsen framgår att synpunkter med anledning av anmälan ska skickats 
in skriftligen senast den 24 april 2017, kungörelsen infördes bland annat i 
Bohusläningen. Miljönämnden i mellersta Bohuslän hade då inget att erinra i 
ärendet. 

Länsstyrelsens samrådsförfarande inleddes med ett samråd 2018-12-14 där 
bolaget beskrev vad de avsåg att göra, och i vilket såväl tillsynsmyndigheten 
som miljönämnden deltog. Samråd har sedan skett med övriga myndigheter 
genom informationsutskick om den planerade ändringen, och med enskilda 
genom utskick till ca 200 fastigheter i närområdet. 

I maj -2019 får MIMB möjlighet att svara på en remiss (adresserad till 
miljönämnden i mellersta Bohuslän) om ansökan (MIMB 2019-1625) om 
ändringstillstånd i ärendet för uppförandet av samförbränningspanna. 
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Kallelse infördes bl a i Bohusläningen. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
hade även i detta avseende inget att erinra i ärendet. 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt meddelar sin dom den 
2020-07-06 utan någon förhandling på plats, då detta ej ansågs nödvändigt.  

I domen framgår att följande remissinstanser fått möjlighet att yttra sig: 
Havs- och vattenmyndigheten - Avstått från att yttra sig 
Naturvårdsverket - Avstått från att yttra sig 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Avstått från att yttra sig 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Tillstyrker att tillstånd medges, med 
villkor, att MKB godkänns samt att verkställighetsförordnande beviljas. 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän - Ingen erinran 
 
För den kommunala processens del, så har ärendet handlagts i enlighet med 
andra liknande ärenden. Den för det aktuella området gällande detaljplanen 
antogs redan 2009-03-11, och planen vann laga kraft 2009-04-07. 
Artic Paper inkom 2021-03-02 till Munkedals kommun med ansökan om 
bygglov, vilken kompletterades med ritningar mm den 2021-03-26. Då 
tjänsteskrivelsen för bygglovet upprättades saknades MiMB skriftliga yttrande, 
vilket mottogs den 2021-05-10, men i vilket MiMB inte lämnade några 
synpunkter i bygglovsärendet. Bygglov i ärende med dnr 2021-000073, 
beviljades av SBN 2021-05-24, §58 

Slutsatser 
Förvaltningen kan inte, utifrån gällande lagstiftning och med det ansvar för 
frågor som åligger de olika myndigheterna, se att ärendet skulle kunna ha 
handlagts på annat sätt än vad som skett i det här fallet. 

Under utredningen har förvaltningen i samverkan med handläggare vid 
miljöenheten dock noterat behovet av en tätare samverkan i de fall yttranden 
ska avges och då varken kommunen eller MiMB har tillsynsansvaret. Ett 
sådant utvecklingsarbete initieras i närtid, och en rutin skall vara klar senast 
2023-03-30.  

Ur förvaltningens synvinkel är det väldigt positivt med en motsvarande 
anläggning som sambränslecentralen representerar, inte minst i dessa tider 
när energifrågan är högaktuell givet rådande omständigheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-13 
MiMB 2021-1275 - - Dom 2020-07-06 om avfallspanna - SAKNAS 
MiMB 2022-1977 - - Remissvar om planer 
Ks_2022-000155_Sv_ Handlingar i ärende Sambränslecentral Artic Paper 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. 
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§ 201 Dnr 2022-000168 

Svar på motion från Malin Svedjenäs, V om en ny 
uterink för sommar- och vinterbruk på 
Kungsmarksskolan i angränsande till nya 
bollhallen 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet har inkommit med en ny motion där hon 
föreslår att en byggnation av en uterink i angränsning till bollhallen ska 
utredas och förslår vidare att den ska finansieras av överskottet från 
byggnationen av bollhallen.  
 
Ett av kommunens inriktningsmål är att ”Skapa förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Munkedals kommun behöver 
därför säkerställa att det finns ett brett utbud av anläggningar, för flera 
målgrupper och i alla delar av kommunen. En tendens i samhället är att barn 
och unga i allt mindre utsträckning väljer att organisera sig i föreningslivet, 
utan väljer att aktivera sig med spontan-idrott.  
 
Önskemål om en basketplan framkom efter dialog med idrottslärare, har 
uppskattats och används flitigt av skolelever på, men även utanför skoltid. 
 
Fakta befintlig basketplan:  
• Total investeringskostnad (utrustning + asfaltering): 90 000 SEK  
• Den låga investeringskostnaden fick man för att entreprenören såg att det 

fanns möjlighet att minska transporter av bl a fyllnadsmaterial för 
återställning av marken och ersätta den tidigare tennisbanan.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen har vidare utrett frågan kring en uterink 
på Kungsmarksområdet. För att klara de rätta måtten har en rink 20 x 40 
m använts som referens.  

• *Investeringen i en ny utomhusrink enligt ovan är beräknat till ca 
145 000 SEK, och markarbetet ca 75 000 SEK. 

Förvaltningens förslag är med anledning av ovanstående, att: 
• under pågående förstudie kring utveckling av skolområdena i kommunen, 

att det mest ekonomiskt fördelaktiga vore att vänta in förstudiens resultat 
innan det anläggs en utomhusrink enligt förslaget. 

• tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden utreda möjliga ytor för att 
anlägga en utomhusrink i enlighet med förslaget inom föreslaget område. 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-10-28 § 94  
Tjänsteskrivelse - Motion från Malin Svedjenäs, V 
Motion från Malin Svedjenäs, vänsterpartiet  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen  
14 november 2022 
 
 

 Sida 48 av 54 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad.     

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed anses besvarad. 
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§ 202 Dnr 2022-000122 

Svar på medborgarförslag från 
kulturarvsföreningar i Munkedal om 
promenadstigar och ställplats i Munkedals 
centralort 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från representanter av Munkedals 
Hembygdsförening, Munkedals slöjdförening och Museiföreningen Munkedals.  
 
I förslaget föreslås att utveckla promenadstigar och ställplats i anslutning till 
dessa i Munkedals centralort. Det anges fem förslag till utvecklingsområden, 
för vilka Västkustiftelsen ansvarar för p 1 och 2, och som förslagsställaren 
anser med enkla medel skulle kunna fullgöra medborgarförslagets intentioner. 
  
1. Kviströmsberget 1  

Den befintliga stigen som börjar intill det gamla tingshuset behöver bättre 
skyltning men även förlängas så att den går runt och kommer ner dels vid 
Gåva /Karlstorp Kviströmsberget mot Kleva.  
 

2. Kviströmsberget 2  
Samma startpunkt som nr 1 men den svänger direkt vänster upp mot 
Hedeområdet.  
 

3. Stig från Kviström till nuvarande bangolfen.  
Det finns idag en stig som fiskare använder och som löper nära älven. Det 
är helt nödvändigt att markägaren Leif Kviström kontaktas innan något 
ytterligare görs. 
 

4. Ställplats  
En ställplats där besökande turister kan stanna till och även övernatta. En 
ställplats bör gärna ligga nära affärer och inte minst systembolag är viktigt 
i detta sammanhang. Två ställen som kan vara aktuella för ställplats:  
A: Vid bangolfen För detaljerad information, se ursprungshandling. 
Förvaltningens svar: Yta finns redan avsatt under bron, vilken under 2022 
asfalterats, skyltning kommer att sättas upp inför våren 2023.  
B. På planen vid Åtorps järnvägsstation Liknande möjligheter finns här med 
att tömma avlopp och tanka vatten. Härifrån är det dock något längre att 
gå till centrum än alt 4.A. Förvaltningens svar: Platsen bedöms ej lämplig, 
vid denna plats är istället hundrastplats och kolonilotter planerade.  
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5. Stig längs Örekilsälven från Tångenbron till Torp  
Det finns en stig redan idag men den behöver utvecklas så att det är 
lättare att gå där. På några ställen behövs det spänger som är förankrade i 
berget. Även här kan markägare behöva kontaktas. 

Förvaltningens svar avseende p 1-3 samt 5:  
 
Utveckling av promenad-/strövstigar sker i samarbete med Kultur- och  
Fritidsenheten efter kontinuerliga avstämningar. Utvecklingsarbetet sker i  
nära samverkan även med Länsstyrelsen, i de fall promenadstråken passerar i  
anslutning till eller igenom naturreservat. 
  
Förvaltningen tackar för medborgarförslaget och de förslag som lämnats,  
och tar med dessa i det kommande arbetet. 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-10-28 § 95  
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag från kulturarvsföreningar i Munkedal om promenadstigar 
och ställplats i Munkedals centralort. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed anses besvarat.    

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed anses besvarat 
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§ 203 Dnr 2022-000144 

Svar på medborgarförslag från Hervor Brandt om 
odlingslotter på fastigheten Tyft i Dingle 

Sammanfattning av ärendet 
Hervor Brandt har inkommit med att medborgarförslag som föreslår att 
kommunen ska skapa odlingslotter på fastigheten Tyft i Dingle. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-30, § 73, att sända 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  
Medborgarförslagets andemening var att redan till sommaren 2022 ombilda 
marken, avsedd för tidigare planerat SÄBO, att nyttjas till odlingslotter i 
stället.  
 
Marken utarrenderas idag som odlingsmark. Inom förvaltningen pågår vidare 
två parallella förstudier, en för skol-verksamheten och en för SÄBO, samtidigt 
som översiktsplanearbetet (ÖP 2040) kan komma att påverka såväl den 
kommunala mark- men även vattenanvändningen. 
  
Vidare har det sedan tidigare startat ett arbete i samverkan mellan plan- och 
gata/park-enheterna, där de första odlingslotterna ska etableras i Munkedal. 
Detta arbete är sedan tänkt att spridas vidare till övriga samhällen, Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas, i syfte att ge människor möjlighet till närodling 
och självförsörjning.  
 
Med anledning av de båda ovan nämnda skälen, så anser förvaltningen att 
medborgarförslagets intention ändå är på väg att uppfyllas, även om den 
exakta placeringen av odlingslotter i Dingle ännu ej helt är fastställd. 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-10-28 § 96 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag från Hervor Brandt om odlingslotter på fastigheten Tyft i 
Dingle 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed anses besvarat     

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed anses besvarat 
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§ 204 Dnr 2022-000189 

Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en rad av investeringar under 
föregående år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag.  

I bifogat underlag redovisas anslag, förbrukning samt avvikelse för de projekt 
som överstiger 500 tkr. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt.  

Slutredovisning avser följande projekt:  

• Projekt 1092 Planerat underhåll Utvecklingscentrum Munkedal 
• Projekt 1107 Planerat underhåll Dingle sporthall 
• Projekt 1140 Byte av armatur för gatubelysning 
• Projekt 1200 Strategiskt fastighetsförvärv  
• Projekt 1256 Energiåtgärder  
• Projekt 1273 Samhällsförbättrande åtgärder 
• Projekt 1313 Kost 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-10-28 § 92 
Tjänsteskrivelse 2022-10-12 
Slutredovisning investeringsprojekt 2021 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar slutförda 
under 2021. 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar slutförda 
under 2021. 
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§ 205 Dnr 2022-000209 

Antagande av detaljplan för Gårvik Lökeberg 
1:113 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på detaljplan för 
Gårvik Lökeberg 1:113, tidigare del av Lökeberg 1:22. Planområdet är beläget 
på Tungenäset, cirka 9 kilometer från Munkedals centrum. Detaljplanens syfte 
är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Detaljplanen har inledningsvis 
handlagts med standardförfarande, men efter samrådet övergått till utökat 
förfarande, då detaljplanen varit av betydande intresse för allmänheten. I 
planarbetet har särskild hänsyn tagits till landskapsbild och 
Lökebergsristningen. Anpassningar har gjorts i plankartan för att bebyggelsen 
ska kunna smälta in i naturmiljön. 
  
Planen möjliggör för 27 enbostadshus. Genomförandet av planen regleras 
genom exploateringsavtal som upprättats mellan kommunen och exploatör. 
  
Planbeskrivningen har efter granskningen förtydligas avseende dagvatten, 
trafik och genomförandefrågor. Förvaltningen är av uppfattningen att 
justeringarna av detaljplanen är av sådan art att det inte krävs ett nytt 
granskningsskede.  
 
Efter inkomna synpunkter 2022-09-23 har planbeskrivningen ytterligare 
förtydligats avseende tillfartsvägens utformning. Förtydliganden har gjorts på 
s 28, 29 samt sidan 42. Inga förändringar har skett i plankartan.  
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2022-10-28 § 108 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Planbeskrivning - Antagande Lökeberg, 221003 
Planillustration - Antagande Lökeberg 
Plankarta - Antagande Lökeberg 
Exploateringsavtal - Lökeberg 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Gårvik Lökeberg 1:113, 
Munkedals kommun    

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Samhällsbyggnadsnämndens förslag och 
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Gårvik Lökeberg 1:113, 
Munkedals kommun 
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