
 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 2 

 

REGISTER 
Rubrik Samhällsbyggnadsnämnden 

Tid: måndagen den 29 augusti 2022 kl 09.00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2022-08-29 

Justeringsperson: Leif Svensson (C) 

Ordförande: Matheus Enholm 

Sekreterare: Markus Fjellsson 

 

Nr Ärende  § 

1.  Information till nämnd 2022 Dnr  
2022-000006 

 68 

2.  Omdisponering investeringsanslag 2022 
– Gata/Park Dnr  
2022-000120 

 69 

3.  Omdisponering investeringsanslag 2022 
– Fastighet  Dnr  
2022-000121 

 70 

4.  Motion från Göran Nyberg (-) om att 
utreda ytterligare sträckning av 
höghastighetsbanan genom Bohuslän 
Dnr  
2022-000045 

 71 

5.  Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP 
om hemtjänst och hemsjukvårdens 
parkeringsplatser samt fossilfria resande. 
Dnr  
2022-000072 

 72 

  



Sida 2 av 2 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

6. Initiativärende från Leif Svensson, C och 
Rolf Hansson, C om översyn på 
Utvecklingscentrum Munkedal Dnr 
2022-000105

7. Bygglov för upprättande av bullerplank 
Foss 7:21 Dnr
2022-000119

8. Information om pågående 
detaljplanearbete - 2022 Dnr
2022-000017

9. Antagande av detaljplan för Gårvik 
Lökeberg X:XXX m.fl.  Dnr
2022-000118

10. Information om pågående 
tillsynsärenden 2022 Dnr
2022-000019

11. Anmälan om delegationsbeslut 2022 Dnr 
2022-000005

12. Information från förvaltningen SBN 2022 
Dnr
2022-000018

79 



Sida 1 av 20 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Samhällsbyggnadsnämnden 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, 
måndagen den 29 augusti 2022 kl 09:00 

Beslutande Lars Östman (M), 1:e vice ordförande 
Ulla Gustafsson (M) 
Matheus Enholm (SD), Ordförande 
Anders Persson (SD) 
Per-Arne Brink (S), 2:e vice ordförande 
Jenny Jansson (S) 
Leif Svensson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare Thomas Högberg (L) 
Mathias Johansson (SD) 
Rolf Berg (S) 
Rolf Hansson (C) 

Justerare Leif Svensson (C) 
Justering sker Digital justering,  

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 68-79 
Markus Fjellsson 

Ordförande Digital justering 
Matheus Enholm 

Justerare Digital justering 
Leif Svensson (C) 



 Samhällsbyggnadsnämnden 29 augusti 2022 

Sida 2 av 20 

§ 68 Dnr 2022-000006 

Information till nämnd 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om: 

1) Beslut i KS (2022-06-13) angående:

• Se beslut i Kommunfullmäktige nedan.

2) Beslut i KF (2022-06-27) angående:

• § 112 Näringslivsstrategi 2022-2030
• § 113 Bredbandsstrategi 2022-2025
• § 117 Mål- och resursplan (MRP), budget 2023 med plan 2024-2025
• § 124 Kommunal hantering av enskilda avlopp.
• § 125 Utredning av möjliga ödehus, uppdraget avskrivet

3) Överklagade ärenden som vunnit laga kraft:

ÖP 18 vunnit laga kraft per 2022-07-25, efter förvaltningsrättens dom
som mottogs 2022-07-04.

4) Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej
beretts färdigt 2022:

KS

• 2022-000155 Motion från Göran Nyberg – Sambränslecentral.

SBN 

• 2022-000070 Medborgarförslag från kulturarvsföreningar i
Munkedal om promenadstigar och ställplats i Munkedals centralort.
(SBN 2022-09-23)

• 2022-000071 Medborgarförslag från Lisa Sigfridsson om cykelväg
längs med väg 174 från Dingle till Bovallstrand. (SBN 2022-09-23)

• 2022-000110 Motion från Malin Svedjenäs, vänsterpartiet om en
ny uterink för sommar- och vinterbruk på Kungsmarksskolan i
angränsande till nya bollhallen. (SBN 2022-09-23)

• 2022-000098 Medborgarförslag från Hervor Brandt om
odlingslotter på fastigheten Tyft i Dingle. (SBN 2022-09-23)

Beslutsunderlag 
Protokoll KS 2022-06-13 
Protokoll KF 2022-06-27 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen och lägga den 
till handlingarna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen och lägga den 
till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 



 Samhällsbyggnadsnämnden 29 augusti 2022 

Sida 4 av 20 

§ 69 Dnr 2022-000120 

Omdisponering investeringsanslag 2022 - 
Gata/Park 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med renovering av bro Bruksvägen upptäcktes att även den andra 
kantbalken var i dåligt skick och är i stort behov av att renoveras. Arbetena 
med första etappen är i stort sett klara, men etableringen är kvar för att 
under hösten 2022 slutföra arbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att 
det med hänsyn till bl a Artic Papers verksamhet och den trafik som dagligen 
passerar bron, att i samband med att entreprenören ändå är etablerad på 
platsen, att ta tillfället att få hela bron i ett bra skick. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-10 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omföra 2,7 mnkr från projekt 1297, 
VA-anslutning Gläborg, till projekt 1270, Bro Bruksvägen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omföra 2,7 mnkr från projekt 1297, 
VA-anslutning Gläborg, till projekt 1270, Bro Bruksvägen. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 70 Dnr 2022-000121 

Omdisponering investeringsanslag 2022 - 
Fastighet  

Sammanfattning av ärendet 
Inför projektgodkännandet gjordes en översyn av åtgärder och kostnader, och 
flera åtgärder bantades då bort för att hålla nere projektets totalkostnad. 

Huvuddelen av dessa var underhållsåtgärder som ändå behöver utföras inom 
de närmaste åren. Genom att banta bort åtgärder för att ta dem senare, så 
ökar istället totalkostnaden, då det krävs ny etablering, transporter mm. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar därför att de sedan tidigare 
borttagna åtgärderna återförs in i projektet, att de utförs när entreprenörerna 
ändå är på plats, så att projektet Hedekas skola är helt klart i samband med 
slutbesiktning 2023. 

De åtgärder som en omföring av medel avser att skapa förutsättningar för att 
utföra är: 

* Hus A-D ”F-6 gamla undervisningsbyggnaden” får nya entrédörrar och fasad

* Hus C ”omklädningsdelen idrottshallen” får ny fasad, fönster, dörrar och tak

* Hus E ”förskolan” får nya fönster, fasad och dörrar

* Hus B ”trapphuset” ny fasad

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-10 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omföra 2,0 mnkr från projekt 1105, 
Äldreboende Dingle till projekt 1113, Hedekas skola reinv. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omföra 2,0 mnkr från projekt 1105, 
Äldreboende Dingle till projekt 1113, Hedekas skola reinv. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 71 Dnr 2022-000045 

Motion från Göran Nyberg (-) om att utreda 
ytterligare sträckning av höghastighetsbanan 
genom Bohuslän 

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att kommunen begär att projektet utreder: 

• en sträckning längs nuvarande sträckning för Bohusbanan från Tanum till
Munkedal.

• en sträckning genom Munkedals samhälle med en station där så är
möjligt. Om en station i Munkedals samhälle inte är möjlig bör en station
i Håby eftersträvas.

Kommunen har i Översiktsplan 2018 beskrivit ett framtida 
verksamhetsområde väster om Håby. Skissad placering av hållplats på 
Skagerackbanan ligger i anslutning både till verksamhetsområdet och 
Gläborgsmotet med anslutning till Munkedal, Lysekil och Sotenäs samt 
Lysekilsbanan/Bohusbanan. 
En dragning av höghastighetsbanan genom Munkedals samhälle kräver att 
banan ”byggs in” för att undvika allt för stora ljud- och andra 
miljöstörningarna. Troligen får banan dras i en tunnel under mark. Åtgärden 
bedöms leda till ökade investeringskostnader för att anlägga banan. Att 
anordna god tillgång till parkeringsplatser mm i nära anslutning till stationen 
bedöms vara svårt att lösa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-31 
Motion från Göran Nyberg (-) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en dragning genom 
Munkedals samhälle inte bedöms vara lämplig samt att skissad placering av 
station vid Håby är väl avvägd utifrån kommunens övriga planering samt 
ligger på en bra plats för resande från angränsande kommuner.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en dragning genom 
Munkedals samhälle inte bedöms vara lämplig samt att skissad placering av 
station vid Håby är väl avvägd utifrån kommunens övriga planering samt 
ligger på en bra plats för resande från angränsande kommuner. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 72 Dnr 2022-000072 

Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP om 
hemtjänst och hemsjukvårdens parkeringsplatser 
samt fossilfria resande. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Joachim Isenheim har i en motion, inkom 2022-04-11, yrkat att 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att analysera 
behovet av parkeringsplatser för tjänstebilar och att ett tillräckligt antal av 
dem förses med laddinfrastruktur. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samverkan med berörd nämnd samt  
Ekonomi- och inköpsavdelningen arbetat med frågan, och avlämnar följande 
svar på motionen. 

Parkeringsutredningen har gått hand i hand med upphandlingen av fossilfri 
fordonsflotta, och fordonen antas i nuläget inte levereras förrän hösten 2023 
med hänsyn till omvärldsläget och leveranser av kritiskt material som 
halvledare mm. 

Gemensamt möte har genomförts inom förvaltningen med berörda, och som 
konstaterat att det finns tillräckligt antal parkeringsplatser inom Lilla Foss för 
såväl tjänste- som privata fordon, inte minst med tanke på att två 
avdelningar från Lilla Foss Herrgård skall flytta till Skogsbackens förskola. 

Det har vidare konstaterats i arbetet att möjlighet finns att efterhand anordna 
fler parkeringsplatser om så skulle krävas. 

En inledande kontroll avseende förutsättningarna för att anordna 
laddinfrastruktur med hänsyn till fastighetens kapacitet har genomförts, och 
bedömningen är att det finns tillräcklig effekt för att anordna laddplatser för 
elfordon. 

Vad beträffar punkten 3 i motionen och som berör Välfärdsförvaltningen så 
har Samhällsbyggnadsförvaltningen initierat en samverkan med 
Välfärdsförvaltningen, och behovet av elcyklar och därmed låsbara cykelställ 
kommer att närmare utvärderas inför etableringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) 

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

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Välfärdsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 73 Dnr 2022-000105 

Initiativärende från Leif Svensson, C och Rolf 
Hansson, C om översyn på Utvecklingscentrum 
Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 
2017 köpte Munkedals kommun Dingleskolan. Det var ett bra köp, som gjorde 
det möjligt för kommunen att utveckla Kunskapens hus och 
vuxenutbildningen, lösa bristen på PUT-boenden, utforma en bra 
sammanträdeslokal i Sporren med mera, men även bibehålla lantbruket via 
en arrendator och ha kvar en naturbruksutbildning i kommunen via 
Dinglegymnasiet. 

Nu har det gått några år och det är dags att se över verksamheten vid 
Utvecklingscentrum Munkedal i syfte att få en mer kostnadseffektiv 
organisation. 

Centerpartiet yrkar att 

Förvaltningen får i uppdrag att se över verksamhet, avtal, hyresnivåer m.m. 
vid Utvecklingscentrum Munkedal i syfte att effektivisera organisationen samt 
minska utgifterna och/eller öka intäkterna för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende, Leif Svensson (C) Rolf Hansson (C) 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda 
ärendet och återkomma till nämnden. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 74 Dnr 2022-000119 

Bygglov för upprättande av bullerplank Foss X:XX 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov för upprättande av bullerplank inkom 2022-06-09. 
Kommunicering om avslag gjordes 2022-06-29. Sökanden inkom med svar till 
denna kommunicering i form av ett tilläggsbrev 2022-06-30. Sökanden 
ansöker om att upprätta bullerplank på tomt i huvudsak mot Kviströmsvägen. 
Plankets totala längd enligt till ärendet hörande situationsplan är 45,6 meter. 
Plankets höjd är 2,5 meter 

Fastigheten Foss X:XX ligger inom detaljplan 1430-P56 (laga kraft 2007-11- 
12). Den del av tomten som planket avses byggas på är punktprickad och får 
ej bebyggas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-06-09 
Situationsplan 2022-06-09 
Sektionsritning 2022-06-09 
Fasadritning 2022-06-09 
Egenkontroll 2022-06-09 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

• Avslå ansökan om bygglov för upprättande av bullerplank med stöd av PBL
9 kap. 30 §.

• Fastställa avgiften för ärendet till 3180 kronor.

Yrkande 
Matheus Enholm (SD): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera 
ärendet till förvaltningen för remiss till grannar och att ordförande får 
delegation att fatta beslut i ärendet efter att det varit på grannehör. 

Lars Östman (M): Bifall till Matheus Enholms yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Matheus 
Enholms (SD) yrkande och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar 
Matheus Enholms (SD) yrkande. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för remiss till grannar och att ordförande får delegation att fatta 
beslut i ärendet efter att det varit på grannehör. 

Beslutet skickas till 

Samhälsbyggnadschef för kännedom  
Avdelningschef Plan, bygg och MEX för kännedom  
Slutarkiv planbygg@munkedal.se för vidare expediering till: 
- Sökande (mottagningsbevis/rek. + Hur du överklagar ett beslut + Viktig
information
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§ 75 Dnr 2022-000017 

Information om pågående detaljplanearbete - 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med gällande planprocess för detaljplanearbetet kommer 
planhandläggare inför varje nämnd delge nämnden muntlig information om 
pågående arbete. På denna nämnd kommer informationen främst beröra 
detaljplanearbetet för Hällevadsholm. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-04 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 76 Dnr 2022-000118 

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

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på detaljplan för 
Gårvik Lökeberg X:XXX, tidigare del av Lökeberg X:XX. 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. Detaljplanen är klar för antagande av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Antagandehandlingar, 2022-08-15 
Exploateringsavtal, 2022-08-15 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat 
exploateringsavtal.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättade 
antagandehandlingar. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Gårvik Lökeberg X:XXX, 
Munkedals kommun 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat 
exploateringsavtal.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättade 
antagandehandlingar. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Gårvik Lökeberg 
X:XXX, Munkedals kommun 

Beslutet skickas till 

Komunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Planhandläggare för kännedom 
Beslutet ska expedieras åter till initierande nämnd. 
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§ 77 Dnr 2022-000019 

Information om pågående tillsynsärenden 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Pågående tillsynsärenden redovisas med fokus på de ärenden där förändring 
skett sedan föregående redovisning.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-18 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen 

Beslutet skickas till 

planbygg@munkedal.se 
Samhällsbyggnadschefen för kännedom 
Avdelningschef Plan Bygg MEX för kännedom 
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§ 78 Dnr 2022-000005 

Anmälan om delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 2019-01-21 § 2. 

Förteckning redovisar beslut tagna 2022-06-01 – 2022-07-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-21 
Listor på delegationsbeslut under perioden 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 79 Dnr 2022-000018 

Information från förvaltningen SBN 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsinformation 

- Sommaren har varit lugn sett ur förvaltningens synvinkel. Natten till 4/8
krossades dock tre rutor i matsalen på Kungsmarkskolan och dessutom har
person/er sprutat in pulversläckare i lokalen. Sanering har utförts av extern
firma inför skolstarten. Polisanmälan har upprättats av ägare till den mack
varifrån brandsläckaren har stulits, utredning pågår.

- Fortsatt höga livsmedels- och byggpriser kommer att påverka förvaltningens
verksamhet under hösten 2022, och därmed såväl kostenhetens normala
verksamhet som pågående byggprojekt.

Förvaltningen avser att under hösten 2022 se över och komma med förslag 
till justering av budget 2023 (omföring av medel mellan projekten), så att 
dessa kan slutföras i god ordning, medan andra förskjuts eller helt prioriteras 
bort. 

- UM, arbete med översyn, uppsägningar och nytecknande av hyresavtal
pågår.

- Förvaltningen planerar att, under 2023, införa ett energiuppföljningssystem,
för att i realtid kunna följa fastighetsbeståndets förbrukning, och att mer
aktivt börja jobba med energieffektiviseringar.

- Samtliga mötesrum i Sporren/Dingle är nu namnsatta och finns tillgängliga
via Outlook.

- Förlängt avtal avseende strategisk partnering med Skanska till 2024-12-31.

Personalinformation 

- Xxx Xxxxx, sagt upp sin anställning från 2022-07-08.

- Anställt Xxx Xxxxx som ny bygglovshandläggare (50%) från 2022-09-01 till 
dess att utbildningen avslutas. Xxx Xxxx bibehåller resterande 50% tills 
vidare.

- Måltidschef Xxx Xxxx tjänstledighet från 2022-08-24- - 12-31, beslut om ev 
återgång senast 2022-11-30.
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- Xxx Xxxx sagt upp sin anställning som samordnare för bygglov från 
2022-10-01. Nyrekrytering pågår.

Information kommande upphandlingar 

- Hantverkartjänster, uppstartsmöte med inköp genomfört 2022-06-16

- Skogsbruk, drift och uppdatering skogsbruksplaner, arbetet startar upp
hösten 2022.

Efter nämnden genomförs: 

Information kommunala arrenden, initiativ från Rolf Berg (S). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-12 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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