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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Samhällsbyggnadsnämnden 

Plats och tid Gullmarssalen, kommunhuset Forum, 
måndagen den 21 mars 2022  
kl. 09.00-11.30  

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 Hansson (C) 

Justerare Anders Persson (SD) 

Justering sker Digital justering, den 24 mars 2022 kl. 14.00 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 30-38 
Monica Nordqvist 

Ordförande Digital justering 
Matheus Enholm (SD) 

Justerare Digital justering 
Anders Persson (SD) 
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§ 30 Dnr 2022-000025 

Information till nämnd - 2022 

Sammanfattning av ärendet 
T.f. förvaltningschef informerar om beslut i Kommunfullmäktige:

- Direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo.

- Medborgarförslag från Tom Hagström om kommunens hantering av enskilda
avlopp sänds till SBN för beredning.

- Motion från Göran Nyberg (-) om att utreda ytterligare sträckning av
höghastighetsbanan genom Bohuslän sänds till SBN för beredning.

- Avslag på förslag till avtal mellan Munkedals kommun och Trafikverket
angående övertagande av väghållarskap.

- Överföringsledning Tungenäset återremitteras till kommunstyrelsen.

- Bifall till motion från Regina Johansson (S) om hundrastgård.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-09 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 31 Dnr 2022-000001 

Ekonomisk månadsrapport februari 2022 för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för februari 2022 visar en helårsprognosavvikelse mot 
budget på -400 tkr och grundar sig på måltidsavdelningens påverkan av 
pandemin under årets första inledande månader. Restriktionerna i samhället 
var fortsatt kvar vilket gav påverkan på verksamheten i form av uteblivna 
intäkter samt ökade kostnader för framför allt personal. Åtgärder för att 
minska kostnader för resterande del av året är framtagna och presenteras i 
bifogad månadsrapport, i nuläget är det dock oklart om åtgärderna får full 
helårseffekt. Övriga avdelningar prognostiserar att hålla budget.  

Av den totala investeringsbudgeten på 92 950 tkr bedöms 87 850 tkr nyttjas 
under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Månadsrapport Samhällsbyggnadsnämnden februari 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om månadsrapport 
februari 2022 för Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om månadsrapport 
februari 2022 för Samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
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§ 32 Dnr 2022-000029 

Slutredovisning Hällevadsholms skola 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört investering under föregående år 
efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat underlag redovisas 
anslag, förbrukning samt avvikelse. Vidtagna åtgärder har beskrivits per 
projekt. Slutredovisning avser projekt: 

Projekt 1112 Hällevadsholms skola reinvestering 

Då investeringen överstiger 15 000 tkr sker redovisning enligt 
investeringsprocessen i separat handling.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-06 
Slutredovisning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investering, 
Hällevadsholms skola slutförd under 2021.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investering, 
Hällevadsholms skola slutförd under 2021.  

Beslutet skickas till 

Registrator och kommunsekreteraren för vidare handläggning 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 
Fastighetschef för kännedom 
Ekonomiavdelningen/ekonom samhällsbyggnad 
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§ 33 Dnr 2020-000145 

Detaljplan för Östra Gårvik - Antagande 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på detaljplan för 
Gårvik Östra, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset. Detaljplanen har handlagts 
med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2018:1370). 
Kommunen har valt att växla från standardförfarande till utökat förfarande 
med motiveringen att detaljplanen visat sig vara av stor betydelse. 

Planområdet omfattar cirka 10,5 hektar mark, lokaliserad i Gårviks nordöstra 
del. Planen berör 35 bostadsfastigheter och en kommunal fastighet för 
parkering. I detaljplanen prövas möjligheten att utöka i huvudsak befintliga 
byggrätter samt möjliggöra att vissa fastigheter styckas av. Vidare 
underlättas utbyggnad av kommunalt VA-nät där det krävs, genom att 
tillgängliggöra för underjordiska ledningar. 

Förvaltningen har efter granskningen låtit utföra en geoteknisk undersökning 
och gjort vissa mindre justeringar och förtydliganden på plankartan och i 
planbeskrivningen. Förvaltningen bedömer att detaljplanen är klar för 
antagande av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Detaljplan för Östra Gårvik, Planbeskrivning, antagandehandling daterad 
2022-03-11 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen Östra Gårvik, 
Ödsbyfastigheterna, Tungenäset. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen Östra Gårvik, 
Ödsbyfastigheterna, Tungenäset. 

Beslutet skickas till 

Registrator och kommunsekreteraren för vidare handläggning 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för Plan, bygg, MEX för kännedom 
Planhandläggare för kännedom 
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§ 34 Dnr 2022-000017 

Information om pågående detaljplanearbete - 
2022 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med gällande planprocess för detaljplanearbetet kommer 
plankontoret inför varje nämnd delge nämnden muntlig information om 
pågående arbete. På detta möte informerar plankontoret främst om 
detaljplanerna Bergsäter och Gårvik Lökeberg.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 

Planhandläggare för kännedom. 
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§ 35 Dnr 2022-000019 

Information om pågående tillsynsärenden 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar pågående tillsynsärenden med focus på de ärenden 
där förändring skett sedan föregående redovisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen. 

Beslutet skickas till 

planbygg@munkedal.se 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef Plan Bygg MEX för kännedom 
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§ 36 Dnr 2021-000162 

Information om granskning av bygglovsprocessen 
i Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young har under 2021 på kommunrevisionens uppdrag granskat 
bygglovsprocessen i Munkedals kommun, Samhällsbyggnadsnämnden och 
jävsnämnden berörs av granskningen. Syftet var att kontrollera om 
bygglovsprocessen i Munkedal är ändamålsenlig och rättssäker. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-01-24: 
samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen och ställer sig bakom 
revisionens rekommendationer och uppdrar till förvaltningen att; 

-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 utforma en beslutsmall som
säkerställer att framräknande av avgift och angivande lagrum alltid anges,
lagrum ska alltid anges i beslutsmotiveringen.

-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 ta fram en rutin för hur
processbeskrivningen ska följas.

-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 ta fram en rutin för att
komplettbevis sänds ut och att start för ändrad tidsfrist informeras.

-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 ta fram en rutin för hur
handläggningstiden inte ska överskridas.

Information om vidtagande av åtgärder: 
Förvaltningen har nu utformat och tillämpar en beslutsmall som säkerställer 
att framräknande av avgift och angivande av lagrum alltid anges i 
beslutsmotiveringen. 

Förvaltningen har tagit fram en rutin för att handläggningstiden inte ska 
överskridas, att komplettbevis sänds ut, att start för ändrad tidsfrist 
informeras och att information om hur bygglov kan överklagas bifogas nu 
beslutet. Denna rutin tillämpas från april 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 
Rutiner och processbeskrivning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen. 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen. 

Beslutet skickas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef för kännedom 
Avdelningschef för kännedom 
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§ 37 Dnr 2022-000005 

Anmälan om delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat redovisning över fattade beslut enligt 
samhällsbyggnadsnämnden delegationsordning 201-01-21 § 2. 

Redovisningen avser 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Redovisning februari 2022 

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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§ 38 Dnr 2022-000018 

Information från förvaltningen mars 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om; 

- hur om- och tillbyggnad av Dingle förskola fortlöper,

- lägesuppdatering, planeringsunderlag ÖP 2040.

Underlag för information 
Muntlig information 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
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