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Plats och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 18 maj 2020, kl. 09.00  
  
Beslutande Lars Östman (M) 

Ulla Gustafsson (M) 
Matheus Enholm (SD) ordförande 
Anders Persson (SD) 
Per-Arne Brink (S)  
Jenny Jansson (S) 
Leif Svensson (C) 
 

  
Ej tjänstg. ersättare Thomas Högberg (L) 

Rolf Hansson (C) 
 

  
  
  
  
  
Övriga deltagare Elisabeth Lindroth, Samhällsbyggnadschef  

Mats Tillander, Senior Adviser 
Elisabeth Johnson, ekonom (§§ 44,45) 
Henrik Gustavsson, enhetschef (§§ 49–51, 55) 
Lisa Gunnarsson, planhandläggare (§§ 49–51) 

 Markus Fjellsson, sekreterare 
  
  
Utses att justera 
 

Lars Östman (M) 

Justeringens plats 
och tid 

2020-05-18, Digital justering 
 

  
  
Sekreterare …………………………………………………………. 

Markus Fjellsson 
Paragrafer 44 - 55 
 

 
 
Ordförande 
 

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

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Lars Östman (M) 
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§ 44    Dnr: SBN 2020–12 
 
Delårsrapport april 2020 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Samhällsbyggnadsnämndens utfall för första tertialet uppgår till 286 tkr och visar 
en helårsprognosavvikelse mot budget på –1 300 tkr. Avvikelserna ligger på 
tekniska enheten samt kostenheten, se bifogad rapport. 
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 26 287 tkr fördelat på 
investeringsprojekt enligt bifogad delårsrapport. Årsprognosen är att 91 671 tkr av 
den totala investeringsramen på 123 453 tkr kommer förbrukas. 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fyra av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Dessa har nämnden brutit ned till fem verksamhetsmål.  Två 
verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllt och tre är delvis uppfyllda. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, ekonom, 2020-05-13 
Delårsrapport april 2020 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Yrkande 
 
Matheus Enholm (SD): Nämnden kan inte acceptera ett planerat underskott på 800 
tkr inför årets bokslut utan uppdrar åt förvaltningschefen att tillsammans med 
kommundirektören finna en lösning på omföring innan bokslutet i enlighet med 
tidigare överenskommelse vid presidieöverläggning med KS. Ärendet skall 
redovisas på nämnden i juni. 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
 

∗ Nämnden kan inte acceptera ett planerat underskott på 800 tkr inför årets 
bokslut utan uppdrar åt förvaltningschefen att tillsammans med 
kommundirektören finna en lösning på omföring innan bokslutet i enlighet 
med tidigare överenskommelse vid presidieöverläggning med KS. Ärendet 
skall redovisas på nämnden i juni. 

 
 
 
 
Expedieras 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 45    Dnr: SBN 2020–13 
 
Samhällsbyggnadsnämnden budget 2021 plan 2022–2023 
 
Ram drift/investering 
Nämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. Nämnden 
kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar och för 
genomförda investeringar inom godkänd ram.  
 
Måste nämnden själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar samt 
förändring av indexuppräkning. I handlingarna finns beskrivning av 
verksamhetsförändringar samt också en risk- och konsekvensanalys utifrån 
föreslagen ram. Nämndens preliminära ram för 2021 är 30 818 tkr och innebär en 
oförändrad ram. 
 
Nämnden begär anslag av kommunfullmäktige för att inrätta ny tjänst som 
planhandläggare samt drift av offentliga toaletter som Kommunfullmäktige har 
beslutat. Konsekvensen om inte anslag ges innebär att tjänst inte inrättas, ingen 
fortsatt utbyggnad av offentliga toaletter.  Utförligare konsekvensbeskrivning finns i 
budgethandlingen. 
 
Förslag till investeringsbudget är 153 750 tkr och innebär vissa förändringar för 
2021 från plan i nuvarande budget 2020. Förändringarna innebär inget i stort för 
den totala ramen i sin helhet utan viss omplanering i tid över åren samt ihop 
slagning av förskola och skola i Hedekas.  
 
Verksamhetsmål 
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–2023 
föreslår nämnden sex verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2021. 
Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till mål. Målen utgår från 
nämndens ansvar och uppdrag. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, ekonom, 2020-05-04 
Budget 2021, plan 2022–2023 
 
Yrkande 
Matheus Enholm (SD):  

∗ SBN beslutar att godkänna upprättat förslag till driftsbudget för 2021 plan 
2022–2023 med konsekvensbeskrivningar. 

 
∗ SBN lämnar förvaltnings förslag till investeringbudget 2021 plan 2022–2023 

utan eget ställningstagande. 
 
 

(S) och (C) deltar ej i beslutet och återkommer i Kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
 
 

∗ SBN beslutar att godkänna upprättat förslag till driftsbudget för 2021 plan 
2022–2023 med konsekvensbeskrivningar. 
 

∗ SBN lämnar förvaltnings förslag till investeringbudget 2021 plan 2022–2023 
utan eget ställningstagande. 
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∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

verksamhetsmål med mått för 2021. 
∗ Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige 700 tkr för att 

inrätta en ny tjänst som planhandläggare. 
∗ Samhällsbyggnadsnämnden begär av kommunfullmäktige 100 tkr för drift 

av offentliga toaletter enligt KF-beslut. 
 
 
Expedieras 
Förvaltningschef  
Ekonomiavdelningen 
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§ 46    Dnr: SBN 2020-39 
 
Initiativärende avseende beslutsinstans för detaljplaner mm. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09 §34 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om antagande 
av detaljplaner ska fattas och vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av 
fastigheter och egendom. Samhällsbyggnadsnämnden har två förslag att ta 
ställning till, ett som förvaltningen tagit fram och ett som lagts fram av Göran 
Nyberg (L). 
 
Nuläge 
Efter tre presidieöverläggningar mellan KS och SBN beslutades om följande lydelse 
av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente: 

- SBN beslutar om antagande av mindre planer 
- SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter 
- SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av 

KF fastställda priser 
- SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 2,0 

mnkr 
 
Förslagen från förvaltningen resp Göran Nyberg (L) skiljer sig åt på två punkter: 

- Göran Nyberg (L) föreslår ett tillägg ”Beredning av detaljplaner”. Detta 
bedöms obehövligt eftersom det i SBNs reglemente redan anges att 
nämnden ansvarar för detaljplanearbete. 

- Göran Nyberg (L) föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden får ansvar för 
”Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter till ett pris av 
högst två miljoner kronor”. Denna beloppsgräns återfinns i nu gällande 
reglemente och avser övrig mark.  

 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, Senior adviser, 2020-03-19 
Utdrag ur reglemente §2, 2020-05-11 
Protokoll Kommunstyrelsen. 2020-03-09 
Tjänsteskrivelse, kommundirektör, 2020-02-24 
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-02-10 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förorda följande förslag till ändring av 
reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden: 

- Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. 

- Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige fastställda 
priser. 

- Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till ett pris av 
högst två miljoner kronor. 

- Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner kronor. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 47    Dnr: SBN 2019–88 
 
Försäljning av mark för LSS-boende 
Företaget SBB Norden AB har i en skrivelse begärt att få markanvisning för att 
uppföra två LSS-boende i Munkedals kommun. Företaget har valt att inledningsvis 
fokusera på ett nytt boende.  
Genom LSS Bostäder Sverige AB uppförs anläggningen och Nytida AB 
(Ambeakoncernen) blir hyresgäst och kommer att driva verksamheten.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-03-11 §36 förvaltningen i uppdrag att 
diskutera vidare med företaget SBB Norden AB. 
 
Nytida AB säljer boendeplatser inom LSS-området till flera kommuner. 
Verksamheten vänder sig inte exklusivt till Munkedals kommun. När kommunen 
köper platser från andra aktörer ska upphandling göras av LSS-
enheten/Välfärdsnämnden i Munkedal. 
 
En rad möjliga markområden har diskuterats med representanter för företaget. 
Företaget har valt att fokusera på Myrbotten. 
 
Myrbotten: Ett planområde i norra Munkedal, (laga kraft i mars 1991) avsett för ett 
80-tal lägenheter för flerbostadshus. Ett tomtområde på ca 3000 m2 kan 
avstyckas. Den utbyggda förskolan på Önnebacka angränsar till detta område. 
 
Ett informationsmöte har ägt rum dit boende i området bjöds in. 
 
Företaget har erhållit bygglov för det planerade boendet. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-05-08 
Köpeavtal 
Karta 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat köpeavtal avseende del av 
Munkedal 1:59 som innebär att området säljs till LSS Bostäder Sverige AB 
för 700 000 kr. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 48    Dnr: SBN 2020–83 
 
Optionsavtal avseende mark på Smedberg 
 
Förvaltningen har upprättat ett arrendeavtal och ett optionsavtal avseende mark på 
Smedbergs industriområde med Målerifirma C. Gabrielsson AB. Avtalet syftar till att 
företaget ska kunna inleda försöksverksamhet inom kalkbruk och kalkfärg och 
gäller t o m 2022-04-30. Därefter förvärvar företaget marken eller lämnar den. 
 
Optionen gäller arrenderad mark och närliggande mark. Priset för marken är det av 
Kommunfullmäktige fastställda – 100 kr per m2. 
 
När optionsavtal förlängs uttas en förlängningsavgift enligt KF´s beslut (KF 2013-
02-28 §4). 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-05-03 
Avtal om lägenhetsarrende 
Karta 
Avtal om markförvärv, 2020-04-29 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till optionsavtal 
med Målerifirma C. Gabrielsson AB avseende ca 5500 m2 mark på 
Smedberg (område A och B). 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat arrendeavtal med 
Målerifirma C. Gabrielsson AB avseende område A. 

∗ En förlängningsavgift på 3% (16 500 kr) tas ut vid första förlängningen. 
 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Målerifirma C. Gabrielsson AB 
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§ 49    Dnr: SBN 2019–128 
 
Prioriteringsordning vid framtagandet av detaljplaner 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 18 påbörjade detaljplaner. För att effektivisera 
kommunens detaljplanearbete arbetar förvaltningen utifrån bifogad 
prioriteringsordning. Prioriteringsordningen är ett levande dokument som speglar 
kommunens vilja och bör därför regelbundet stämmas av.  
Förvaltningen bedömer att en regelbundet avstämd prioriteringsordning är ett 
underlag för ett effektivt arbete. 
 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-05-08 
Prioriteringsordning detaljplaner, 2020-05-08 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 
prioriteringsordning vid framtagandet av detaljplaner samt att 
prioriteringsordningen stäms av minst 2 ggr per år. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 50    Dnr: SBFV-2018-197 
 
Godkännande av samrådsredogörelse för upphävande av detaljplan 
Gårvik Östra 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på upphävande av del av 
detaljplan för Gårvik, del av Ödsby Sörgård 3:6, aktbetäckning 1430 P92/2. 
Planförslaget, daterat 2020-01-14, har varit föremål för samråd under perioden 
2020-01-20 till 2020-02-03. Planhandlingarna skickades ut till berörda 
fastighetsägare och remissinstanser. Med anledning av samrådet har två 
synpunkter inkommit.  
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att upphävandet kan genomföras med ett begränsat 
förfarande. Någon granskning av förslaget kommer inte att ske. Berörda sakägare 
och remissinstanser har givits chans att komma med synpunkter. Inga erinringar 
mot upphävandet har kommit förvaltningen till känna.  Upphävandet är förenligt 
med översiktsplanen och är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-05-05 
Samrådsredogörelse, upphävande av del av detaljplan, 2020-02-20 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad samrådsredogörelse för 
upphävande av detaljplan, daterad 2020-02-20  

 
 
Expedieras 
Planhandläggare 
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§ 51    Dnr: SBFV-2015-124 
 
Godkännande av samrådsredogörelse Vadholmen Södra 
Med anledning av samrådet har 11 synpunkter inkommit. Synpunkterna berör 
främst behov av kompletterande utredningar och förtydliganden gällande geoteknik 
och markstabillitet, omhändertagandet av dagvatten, markföroreningar, 
bullerpåverkan samt naturmiljöbeskrivning. Kommunen kommer innan 
granskningen att uppdatera och förtydliga utredningarna och göra vissa ändringar i 
detaljplanen. Därefter kan detaljplanen ställas ut för granskning. 
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att området är lämpligt för de ändamål som detaljplanen 
möjliggör. Utredningar och handlingar kommer innan granskningen behöva 
uppdateras och förtydligas för att kunna bemöta de synpunkter som inkommit till 
kommunen i samband med samrådet. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-05-05 
Samrådsredogörelse, 2020-05-05 
 
Beslut 
 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad samrådsredogörelse och 
att planen revideras enligt kommunens kommentarer för att sedan ställas ut 
för granskning. 

 
 
Expedieras 
Planhandläggaren 
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§ 52    Dnr: SBN 2020–84 
 
Tillfällig delegering Vadholmen 
Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planmaterialet kommer att ställas ut för 
granskning under sommaren och detaljplanen kommer att antas under hösten 
2020. Parallellt med granskningen kommer en ”markanvisningstävling” att utlysas. 
Tävlingen avser byggrätterna i detaljplanen, innehållande totalt 100-150 lägenheter 
och upp till ca 3000 m2 lokaler för centrumverksamheter. Inkomna tävlingsbidrag 
(inkl anbud på byggrätten) utvärderas enligt förutsättningarna som anges i 
tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Inlämnade tävlingsbidrag (anbud) måste hanteras under sträng sekretess under 
tiden från inlämnandet tills beslut tas. Kravet på sekretess gäller i högsta grad de 
tjänstepersoner som deltar i utvärderingen liksom de politiker som tar del av 
materialet. Det är därför av stor vikt att den grupp personer som deltar i 
utvärderingen fram tills beslut ska fattas begränsas. 
 
Förmodligen (förhoppningsvis) överstiger anbudssummorna det belopp under vilket 
Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut om försäljning. Beslut ska då enligt 
gällande reglemente fattas av kommunfullmäktige efter att ha beretts av 
kommunstyrelsen. Det kan befaras att sekretessen är svår att hålla redan efter 
beslutet i samhällsbyggnadsnämnden. Möjligheten att fatta beslut om denna 
försäljning bör därför delegeras till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två 
byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget Vadholmen 
Foss 2:81 mfl AB. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att samverka med bolaget i 
detta ärende. 
 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, 2020-05-10 
 
 
Förslag till beslut 
 
 

∗ Kommunfullmäktige delegerar rätten att sälja mark på Vadholmen/i 
Örekilsparken till Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse mark i 
detaljplanen Vadholmen. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr: SBN 2020–86 
 
Markanvisning Vadholmen 
 
Detaljplanearbetet för nya byggrätter på Vadholmen (Sohlbergs och del av 
Örekilsparken) pågår. Planen bedöms kunna antas senhösten 2020. 
 
Byggrätterna kommer att fördelas genom markanvisning. I en markanvisning ska 
de parametrar som bedömningen av inkomna anbud grundas på framgå liksom 
villkor för byggnationen. 
 
På sammanträdes diskuteras upprättat förslag till markanvisning. Efter ev 
justeringar kan markanvisningen antas på SBNs möte juni. Därefter får 
anbudsgivare några månader på sig att formulera anbud. ”Vinnare” utses när 
detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-05-06 
Markanvisning, 2020-04-14 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Beslut kommer att fattas 
i juni. 

 
 
Expediering 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 54 Dnr: SBN 2020–85  
 
Begäran om förhandling – Naturbruk Väst AB 
 
Naturbruk Väst AB begär i en skrivelse att få omförhandla tre hyresavtal avseende 
lokaler på Utvecklingscentrum under pågående avtalsperiod. Begäran avser 
byggnaderna 1, 8, 9 och 26. 
 
Avtalstiden för byggnad 1 löper ut 22-07-31 och övriga avtal 21-07-31. I samband 
med avtalsförlängning omförhandlades två avtal. Det finns ingen skyldighet att 
omförhandla avtal under löpande avtalsperiod utan ett tecknat avtal är bindande för 
parterna. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, fastighetschef, 2020-05-04 
Begäran av omförhandling av hyresavtal, 2020-04-21 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden avslår begäran om omförhandling av hyresavtal 
under löpande avtalsperiod. 

 
 
Expediering 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Naturbruk Väst AB 
 
  

ProSale Signing Referensnummer: 881046



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

14 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-05-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 54 Dnr: SBN 2020–28 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut tagna enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning från  
2020-04-01 – 2020-04-30 redovisas. 
 
Beredning 
 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-05-08 samt listor över 
delegationsbeslut. 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten under perioden.  

 
 
Expedieras till 
Pärmen 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-05-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 55 
  
Information/Meddelanden 
 

• Covid-19  
• Pågående projekt 
• OVK  
• Organisation ÖP 

 
 
Beslut 
 

∗ Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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