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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Kommunhuset Forum, Gullmarssalen, måndagen den 17 februari 2020,  

kl. 09.00-12.00  
  

Beslutande Lars Östman (M) 

Ulla Gustafsson (M) 

Matheus Enholm (SD) ordförande 

Anders Persson (SD) 

Per-Arne Brink (S) ej närvarande § 21 

Håkan Bergqvist (S) ersätter Jenny Jansson (S) 

Leif Svensson (C) jäv § 12 

Rolf Berg (S) tjänstgörande ersättare § 12, 21 

 

  

Ej tjänstg. ersättare Christoffer Wallin (SD) 

Rolf Berg (S) (tjänstgörande §§ 12, 21) 

Rolf Hansson (C) 

 

 

Övriga deltagare Mats Tillander, samhällsbyggnadschef 

Elisabeth Johansson, ekonom § 9 
 Frida Olsson, projektledare § 21:1 
 Monica Nordqvist, sekreterare 

  

  

  

  

Utses att justera 

 

Anders Persson (SD) 

Justeringens plats 

och tid 

2020-02-17 kl 12.00 

 

  

  

Sekreterare …………………………………………………………. 
Monica Nordqvist 

Paragrafer 9 - 21 

 

 

 

Ordförande 

 

 
 
………………………………………………………….. 
Matheus Enholm (SD) 

 

 

Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Anders Persson (SD) 
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§ 9    Dnr: SBN 2019–129 

 

Bokslut 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens resultat för året uppgår till -523 tkr.  

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 3 av kommunfullmäktiges åtta 

inriktningsmål. Dessa har nämnden brutit ned till 13 verksamhetsmål. 8 

verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllt, 4 är delvis uppfyllda och 1 är ej 

uppfylld. 

 

Årets investeringar uppgår till 52 705 tkr av den totala investeringsramen på 160 

612 tkr fördelat på investeringsprojekt enligt bifogad bokslutsrapport.  

Med anledning av nämndens negativa resultat på 523 tkr är att hänföra till 

kostnader av engångskaraktär i samband med implementerande av nytt 

handläggarsystem inom plan- och byggenheten, efter en överenskommelse med 

kommunstyrelsen, föreslås att underskottet i sin helhet skrivs ned och att ingen 

resultatöverföring sker enligt gällande ekonomistyrningsregler. Det egentliga 

resultatet blir då +24 tkr. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, ekonom, 2020-02-03 

Bokslut samhällsbyggnadsnämnden 2020 

 

Yrkande 

Matheus Enholm (SD): Ändring görs i formuleringen i förslagets sista *sats, att 

ingen resultatöverföring görs i enlighet med kommunstyrelses beslut 2019-10-14 § 

131. 

 

Beslut 
 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige att 33 953 tkr av ej 

ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till 

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 523 tkr, att ingen resultatöverföring görs i 

enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-10-14 § 131.  

 

 

Expedieras 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 10    Dnr: SBN 2019–168 

 

Uppföljande granskning av fastighetsunderhåll 

Kommunrevisionen har den 7 januari 2020 översänt en uppföljande granskning av 

fastighetsunderhållet. Den ursprungliga granskningen genomfördes under 2016 då 

kommunstyrelsen ansvarade för kommunens fastighetsunderhåll. 

Kommunrevisionen förväntar sig svar på de åtgärder nämnden avser att genomföra 

senast den 31 februari 2020. 

Utifrån granskningens syfte är kommunrevisionens sammanfattande bedömning att 

samhällsbyggnadsnämnden har beaktat en av revisionens fyra rekommendationer. 

Detta mot bakgrund av att det saknas en långsiktig strategi för kommunens 

fastighetsunderhåll.  

 

Yttrande 

Nämnden delar inte revisionens synpunkter på hur fastighetsunderhållet hanteras. 

Vid en studie av antagna underhållsplaner och den investeringsbudget som 

Kommunfullmäktige fastställt är det enkelt att konstatera att i princip alla 

fastigheter omfattas av en målmedveten upprustning för att svara mot 

verksamheternas krav på anpassade och ändamålsenliga lokaler. 

Kommunfullmäktige har dessutom tillfört ytterligare 1 mnkr till underhållet för 

2020. Underhållet var ca 100 kr/m2 för 2019. Kommunen har alltså målmedvetet 

satsat på fastighetsunderhåll de senaste åren, liksom de kommande. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-01-26 

Rapport kommunrevisionen 

 

Beslut 

 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrandet ovan som svar på 

revisionens granskning. 

 

 

Expedieras 

Kommunrevisionen 
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§ 11           Dnr: SBN 2020–38 

 

Medborgarförslag – motverka insektsdöd 

Helen Blomberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att åtgärder som gynnar 

pollinerande insekter prioriteras på kommunal mark. 

 

Ca 70 % av kommunala grönytor slaghackas endast en gång per år. Avsikten är att 

gynna mångfalden avseende växter och insekter. Centrumnära ytor, parker etc. 

klipps oftare eftersom kraven där på välvårdade ytor är stora. 

 

De ytor som slaghackas är ängar, dikesslänter, ytor som inte arrenderats ut etc. 

Slaghackning av ängar anpassas efter blomning medan slaghackning av diken 

delvis är beroende av sikt och synbarhet. 

 

Vid nyplantering av växter och träd är det fokus på blommande och fruktbärande 

växter. Avsikten är att det ska se snyggt ut, vara till nytta för insekter och fåglar 

och, inte minst, för barn och medborgare. 

 

Kommunal mark sköts till stor del som förslagsställaren önskar, men fokus på 

insekter etc. kan bli ännu tydligare. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, 2020-02-09 

Medborgarförslag, 2019-03-29 

 

Förslag till beslut 

 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

 

 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslagsställaren (efter beslut i Kommunfullmäktige) 
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§ 12    Dnr: SBN 2020–17 

 

Försäljning av Fiskebo 1:2 och 1:5 

Kommunstyrelsen gav 2016 förvaltningen i uppdrag att pröva donationsvillkoren för 

Fiskebo 1:2 och 1:5. Kammarkollegiet har i beslut 2019-12-17 medgett att 

bestämmelsen med lydelsen ”men får icke försäljas utan för all framtid tillhöra 

kommunen” i gåvobrevet upphävs. 

 

Fiskebo 1:2 är på ca 37,7 ha. Fiskebo 1:5 är på ca 5,0 ha. Skogen är till stor del 

avverkad och ytorna ska omplanteras. Boningshus och ladugård är uthyrda 

(privatpersoner/hembygdsförening). 

 

Svarteborgs kommun fick fastigheterna i donation från bröderna Askengren 1900. 

Upphävandet av donationsvillkor ger kommunen större rådighet över fastighetens 

framtida ”öde”. 

 

Förvaltningen föreslås att fastigheten värderas och därefter bjuds ut till försäljning. 

Privatpersoner har anmält intresse att förvärva fastigheten. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-01-28 

Karta 

Beslut Kammarkollegiet, 2019-12-17 

Gåvobrev 

 

Jäv  

Leif Svensson (C) förklarar jäv och deltar inte i handläggning av ärendet utan 

lämnar lokalen.  

Även ej tjänstgörande ersättare Rolf Hansson (C) förklarar jäv och lämnar lokalen. 

 

Yrkanden 

Per-Arne Brink (S), Matheus Enholm (SD) och Lars Östman (M): ett tillägg görs i 

förslagets beslutsformulering att, diskussion skall föras med nuvarande hyresgäster 

om eventuellt förvärv. 

 

Beslut 

 
 

* Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att värdera 

fastigheterna samt att därefter annonsera ut fastigheterna till försäljning. 

 Eventuellt beslut om försäljning fattas av Kommunfullmäktige. 

 Diskussion ska föras med nuvarande hyresgäster om eventuellt förvärv. 

 

 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 13    Dnr: SBN 2020–36 

 

Lantmäteriförrättningar avseende väghållning 

Lantmäteriet genomför en rad förrättningar med syftet att bilda fungerande 

vägföreningar som handhar väghållningen inom respektive område. Detta arbete 

inleddes 1973 i Munkedals kommun, där inriktningen är och har varit enskild 

väghållning. 

 

I de områden kommunen tar fram och där kommunen säljer tomter, ingår 

vägbygget i det pris som en köpare betalar för en tomt. Avsikten har varit bilda 

vägsamfälligheter, men detta har inte alltid skett i tid. 

 

För områden där privata markägare sålt tomter varierar vägstandarden mer.  

 

I förrättningarna dyker ofta frågan upp om i vilket skick en väg ska överlämnas till 

en ny samfällighet. Kommunens inställning bör vara att vägar med flera 

anläggningar överlämnas i befintligt skick. Även om begäran om bildande av 

samfällighet dröjt var vägen i bra skick när området var färdigbyggt. Därefter har 

bara de boende trafikerat de aktuella vägarna, utan kostnad för väghållning, 

snöröjning etc. Om det är enskilda markägare som sålt tomterna är kommunen inte 

ansvarig för vägstandarden. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-02-09 

 

Beslut 
 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kommunens inställning i 

lantmäteriförrättningar om samfälligheter är att vägar etc överlämnas i 

befintligt skick. 

 

 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lantmäteriet 
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§ 14    Dnr: SBN 2019–223 

 

Trygghetsboende i Munkedals kommun 

Välfärdsnämnden beslutade 2019-12-18 § 98 att remittera ärendet om att ta fram 

förslag på mark och/eller befintliga fastigheter i de olika kommundelarna, som 

lämpar sig att bygga trygghetsboenden/BGT-boenden till samhällsbyggnads-

nämnden. 

 

Välfärdsnämnden har i en utredning beskrivit olika typer av boende för äldre: 
Särskilt boende, biståndsbedömt trygghetsboende och hyresbostäder för äldre 

personer. 

Välfärdsnämnden har beslutat (2019-11-21 §85) att minska antalet SÄBO-platser 

på Ekebacken med hälften (17 st.) och att trygghetslägenheter inrättas parallellt. 

Förvaltningen har inlett omflyttningen av boende på Ekebacken i syfte att tömma 

övervåningen. Denna lösning kräver vissa investeringar och bör diskuteras. 

 

Mest akut är att lösa frågan om trygghetsboende i Munkedal. Välfärdsnämnden bör 

inleda diskussioner med Munkbo AB om möjligheten att inrätta trygghetsboende på 

Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5. 

 

Samråd har skett med välfärdschefen. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-02-06 

 

Yrkanden  

Lars Östman (M): Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utredningen av 

trygghetsboenden/BGT-boenden och överlämnar den till välfärdsnämnden. 

 

Per-Arne Brink (S) och Matheus Enholm (SD): Bifall till Lars Östmans (M) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Lars Östmans (M) 

yrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden besluta enligt yrkandet. 

 

Beslut 

 
 

* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utredningen av trygghetsboenden/ 

BGT-boenden och överlämnar den till välfärdsnämnden. 

 

 

Expedieras 

Välfärdsnämnden 

Förvaltningschef välfärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 15    Dnr: SBFV-2018-197 

 

Godkännande av granskningsutlåtande, Gårvik Östra 

Förslag till ny detaljplan gällande Gårvik Östra har varit utställt för granskning 

under perioden 2020-01-20 till och med 2020-02-03. Inkomna synpunkter har 

sammanställts i ett granskningsutlåtande, daterat 2020-02-17. Synpunkterna har 

bemötts och granskningsutlåtandet kommer efter dess godkännande att skickas 

tillsammans med ett meddelande till de som inte har fått sina synpunkter 

tillgodosedda.  

 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att de ändringar som har föranletts av granskningen är av 

mindre betydelse för detaljplanen och planhandlingarna kan justeras utan 

ytterligare granskningstillfälle. Efter justering kan handlingarna antas av 

kommunfullmäktige. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-02-17 

Granskningsutlåtande, 2020-02-17 

 

Beslut 

 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat granskningsutlåtande, daterad 

2020-02-17, gällande Gårvik Östra, Ödsbyfastigheterna. 

 

 

Expedieras 

Planhandläggaren 
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§ 16    Dnr: SBFV-2015-124 

 

Godkännande av samrådshandlingar, Vadholmen Södra 

Ett planprogram för området har tagits fram och varit på samråd. Inkomna 

synpunkter har sammanställts i en programsamrådsredogörelse, daterad 2016-05-

26. Förvaltningen har tagit fram de utredningar och underlag som föranletts av 

programsamrådet och upprättat ett förslag till detaljplan. 

Detaljplanen prövar förutsättningarna för att uppföra ny bebyggelse för främst 

bostäder men även för centrumnära verksamheter, så som handel, kontor och 

lokaler. Detaljplanen är framtagen för en friare användning. Kommunen avser att 

styra utformning, utseende och andra mer specifika krav genom 

markanvisningsavtal. 

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att förslaget till detaljplan för Vadholmen södra är anpassat 

efter kända förhållanden och lämpligt för ny bebyggelse. Förslaget kan skickats ut 

för samråd. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-02-05 

Samrådshandlingar, 2020-02-05 

- Plankarta 

- Illustrationskarta 

- Planbeskrivning   

 

Yrkande 

Matheus Enholm (SD): föreslår ett tillägg i byggrätten att det ska finnas möjlighet 

för café- och restaurangverksamhet i Örekilsparken. 

 

Beslut 

 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättade samrådshandlingar, 

daterade 2020-02-05, med tillägg i byggrätten att det ska finnas möjlighet för 

café- och restaurangverksamhet i Örekilsparken. 

 

 

Expedieras 

Planhandläggaren 
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§ 17    Dnr: SBVF 2020–20 

 

Detaljplanearbete i Hällevadsholm 

Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig på sammanträdet i januari 2020 positiv till 

en översyn av detaljplanen för del av Hällevadsholm (antagen 1984). Förvaltningen 

fick i uppdrag att återkomma med inriktningar på planarbetet. 

 

Hällevadsholm, del av 

Detta är en omodern detaljplan som bör omprövas. Detta görs med fördel med den 

exploatör som anmält intresse för området. Översynen bör tex omfatta 

- Tomtstorlekar 

- Byggrätter 

- Fördelning park- och kvartersmark 

- Utfartsförbud 

- Vägutformning 

- Taklutning, byggnadshöjd etc. 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-02-09 

Karta 

 

Beslut 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja detaljplanearbete för del av 

Hällevadsholm. 

 

 

Expedieras 

Planhandläggaren 
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§ 18 Dnr: SBVF 2020–19 

 

Detaljplanearbete på Bergsäter 

Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig på sammanträdet i januari 2020 positiv till 

en översyn av detaljplanen för Bergsäter (antagen 2009). Förvaltningen fick i 

uppdrag att återkomma med inriktningar på planarbetet. 

 

Bergsäter 

Detaljplanen bör bli mer flexibel samt möjliggöra en kommunikation med 

kommande bostadsområde västerut. Planbestämmelser som bör ”prövas” är tex 

- Fastställda gatuhöjder 

- Nockhöjder och byggnadshöjd 

- Förbud att sammanbygga byggnader 

- Ny väg för områdena västerut 

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-02-09 

Karta 

 

Beslut 

 

* Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja detaljplanearbete för 

Bergsäter. 

 

 

Expediering 

Planhandläggaren 
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§ 19 Dnr: SBVF 2019--169 

Förhandsbesked för tre tomter avsedda för bostadsändamål, Faleby 1:7 

Ansökan om förhandsbesked inkom 2019-10-11. Kompletteringar har krävts in i 

omgångar och har inkommit.  

Det har tidigare beviljats förhandsbesked för 4 tomter på fastigheten, med 

diarienummer 2015–45. Detta har nu gått ut i tid.  

Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen, Bohusläns museum och Miljönämnden. 

 

Bedömning 

Området är utpekat i kommunens översiktsplan som framtida bostadsbebyggelse.  

 

De sökta tomterna bedöms inte utgöra sammanhållen bebyggelse och därmed inget 

krav på detaljplaneläggning enligt PBL 4 kap. 2 §.  

 

Området ligger nära kollektivtrafik, kommunal VA-ledning och service i 

centralorten.  

Det har tidigare beviljats förhandsbesked på platsen, med diarienummer 2015–45. 

Byggnaderna bör placeras lågt i terrängen, likt befintlig bebyggelse i området.  

 

Byggnaderna bör anpassas till bohuslänsk byggnadstradition.  

 

De gamla ekarna i öst bör så långt det går bevaras och naturområdet bör hanteras 

varsamt.  

 

Tillfartsvägen till tomterna bör ta så lite mark som möjligt i anspråk av 

jordbruksmarken.  

 

Hänsyn till fornlämningar skall tas utifrån de krav som Länsstyrelsen kräver. 

Utformningsmässigt och placeringsmässigt styrs anpassningen av bostadshusen till 

landskapsbilden genom bygglovsprocessen.  

 

Beredning 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-01-27 

Ansökan, 2019-10-11 

Situationsplan, 2020-01-14 

Foton, 2019-11-26 

Remissyttranden 

Grannyttranden 

 

Beslut 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt förhandsbesked enligt 9 kap. 

17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för tre tomter avsedda för 

bostadsändamål. Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning i enlighet med 

bilagda handlingar. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som 

framtida bostadsbebyggelse. 

 

Expediering 

Sökanden med mottagningsbevis 

Sakägare där beslutet gått dem emot 

Meddelande om beslutet genom annons i Bohusläningen samt brev till närmaste 

grannar. 

Kungörelse: Post- och inrikes tidningar 
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§ 20 Dnr: SBN 2020–28 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut tagna enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning från  

2020-01-01 – 2020-01-31 redovisas. 

 

Beredning 

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-02-07 samt listor över delegationsbeslut. 
 

Beslut 

 

* Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten under perioden 2020-01-01 – 2020-01-31.  

 

 

Expedieras till 

Pärmen 
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§ 21 

  

Information/Meddelanden 

 

• Pågående projekt 

• Utredning om ny skolenhet, multihall och ny förskola i centrala Munkedal,  

på uppdrag av KF, se KS 2018-000013 

 

 

Beslut 

 

* Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Monica Nordqvist

Titel, Organisation sekreterare, Munkedal

Datum & Tid 2020-02-17 13:55:03 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46703016042)

Identifikations-id f7b222c9b7604716864900f1745339f2

Namn MATHEUS ENHOLM

Titel, Organisation ordförande, Munkedal

Datum & Tid 2020-02-17 14:27:18 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _056f9dab8b6acb9e8ae062ba6baf37b4b6

Namn JAN-ANDERS PERSSON

Titel, Organisation ledamot, Munkedal

Datum & Tid 2020-02-17 19:00:37 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _07a44bf93e4fa664660c301966a66284e8
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