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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Motion om byggnation på Vadholmen 

Vadholmen är ett strategiskt viktigt och attraktivt område i 
centrala Munkedal. Det är ett område som lämpar sig bra för 
trygghetsanpassat boende för äldre i och med sin närhet till 
den service som finns i centrum. Det är dessutom särskilt 
strategiskt att bygga trygghetsanpassat boende för äldre i den 
fastighet där regionen också har visat intresse för att placera 
både vårdcentral och tandläkare. Här blir vårt kommunala 
bostadsbolag en viktig aktör för att tillgodose en mångfald av 
boendeformer i kommunen. Genom att låta Munkbo bygga ett 
trygghetsanpassat boende för äldre stärker vi bolaget 
samtidigt som vi skapar en bättre mångfald i boendeformerna 
i kommunen. 

Därför yrkar vi att 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

vilken typ av trygghetsanpassat biståndsbedömt boende som 

är bäst lämpat att bygga på Vadholmen och passar in i den av 

välfärdsnämnden beslutade trygghetszonen. 

 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 

nödvändigt underlag för att Munkbo ska kunna bygga 

fastigheten på Vadholmen innehållandes verksamhetslokaler, 

trygghetsanpassat biståndsbedömt boende för äldre samt 

hyreslägenheter. 

 

Att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att inleda 

en diskussion med Munkbo med syftet att Munkbo ska bygga 

på Vadholmen. 

 

Liza Kettil  

Socialdemokraterna i Munkedal 

Carina Thorstensson 

Centerpartiet i Munkedal 
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Motion 
 
Till fullmäktige i Munkedals kommun 
 
 
 
 
Nej till naturreservat i Örekilsälven 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar nu med att skapa ett naturreservat av Örekilsälven 
upp till Kärnsjön. Samtidigt arbetar man för att stoppa kraftverket och riva 
kraftverksdammen vid Torp. Det är två olika projekt men Länsstyrelsen ser stora möjligheter 
i en samverkan mellan Nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften och de 
resurser myndigheten har bland annat för att ersätta markägare vid bildande av 
naturreservat. 
Miljöarbete är viktigt men i grunden måste vi också ha fungerande samhällen, som skapar 
jobb och välfärd. Det finns en risk att ett naturreservat rakt genom centralorten innebär 
miljökrav som kan begränsa möjligheten till utveckling av boende och företagande. 
I Sverige pågår i dag projekt där man som en beredskapsåtgärd planerar för ett krisläge där 
man bara har lokal elproduktion att tillgå. Man bygger upp en ”ö” av en lokal 
kraftproduktion för att ha el till speciellt viktiga funktioner i samhället. Elproduktionen vid 
Torp skulle kunna fylla samma funktion. 
 
Vi vill därför att Kommunfullmäktige i Munkedal beslutar 
 

– att kommunen inte medverkar i bildandet av naturreservat utan att först utreda och 
presentera för kommunfullmäktige konsekvenserna för fortsatt industriutveckling 
och boende i och vid naturreservatet, samt 

 
– att kommunen arbetar för att vattenkraftverket vid Torp skall finnas kvar och att 

förbättringar för laxens och ålens vandringar i stället sker genom byggandet av bättre 
omlöp, laxtrappor och ålvägar. 

 
 
 
Munkedal 16 mars 2021 
 
 
Göran Nyberg 
Liberalerna i Munkedal 
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     Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 12 Dnr 2018-000067 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - 

Godkännande av propositionsordning. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en 

arbetsordning där det ska framgå vad som ska gälla för fullmäktiges 

sammanträden och handläggningen av ärenden. Regleringen i 

arbetsordningen ska komplettera lagens bestämmelser om fullmäktiges 

arbetsformer. 

Enligt KL 5 kap. 72 § punkt 7 ska arbetsordningen reglera vad som gäller 

i förfarandet vid omröstningar. 

Enligt KL 5 kap. 53 § framgår att när överläggning har avslutats ska 

ordförande lägga fram förslag till beslut. Dessa ska utformas så att de 

kan besvaras med ja eller nej. Ordförande ska därefter redovisa sin 

uppfattning och vad som har beslutats och bekräfta beslutet med ett 

klubbslag, om inte omröstning begärs. 

Om omröstning begärs (5 kap. 54 §) ska den ske öppet utom i ärenden 

som avser val eller anställning av personal. 

Vad som därutöver gäller framgår i SKRs (då SKL) doktrin i form av 

lagkommentar, sid 380: ”Om tre eller flera yrkanden ställts vid 

överläggningen måste ordföranden ange att det yrkande som denne 

lyssnat bifall på är huvudförslag i omröstningen”.  

Då det framgår att arbetsordningen ska vara ett komplement till lagens 

bestämmelser kan kommunfullmäktige besluta att införa en regel om att 

det är kommunfullmäktige som ska godkänna eller besluta om 

propositionsordningen.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens presidium 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i kommunfullmäktiges arbetsordning 

tillägga i stycket "Omröstningar" att om omröstning begärs ska 

kommunfullmäktige godkänna den av ordförande föreslagna 

propositionsordningen. Om den inte godkänns ska ordförande föreslå en 

ny propositionsordning.    

Yrkanden 

Göran Nyberg (L): Bifall till kommunstyrelsens presidiums förslag. 

Christoffer Wallin (SD) och Rolf Jacobsson (KD): Avslag. 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 12 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens presidiums förslag 

och Christoffer Wallins (SD) med fleras avslagsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens presidiums förslag 

till beslut. 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut. 

Nej-röst: Avslag. 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Ausra Karlsson (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Christoffer Wallin (SD)  x  

Mathias Johansson (SD)  x  

Louise Skaarnes (SD)  x  

Liza Kettil (S) x   

Rolf Berg (S) x   

Jenny Jansson (S) x   

Carina Thorstensson (C) x   

Rolf Jacobsson (KD)  x  

 

Ja-röster: 7 

Nej-röster: 4 

Avstår: 0 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i kommunfullmäktiges arbetsordning 

tillägga i stycket ”Omröstningar” att om omröstning begärs ska 

kommunfullmäktige godkänna den av ordförande föreslagna 

propositionsordningen. Om den inte godkänns ska ordförande föreslå en 

ny propositionsordning.   

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Christoffer Wallin (SD) för gruppen. 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-07 

 

Dnr: KS 2018-000067 

  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i kommunfullmäktiges arbetsordning tillägga i 

stycket ”Omröstningar” att om omröstning begärs ska kommunfullmäktige 

godkänna den av ordförande föreslagna propositionsordningen. Om den inte 

godkänns ska ordförande föreslå en ny propositionsordning.    

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en arbetsordning 

där det ska framgå vad som ska gälla för fullmäktiges sammanträden och 

handläggningen av ärenden. Regleringen i arbetsordningen ska komplettera lagens 

bestämmelser om fullmäktiges arbetsformer. 

 

Enligt KL 5 kap. 72 § punkt 7 ska arbetsordningen reglera vad som gäller i 

förfarandet vid omröstningar. 

 

Enligt KL 5 kap. 53 § framgår att när överläggning har avslutats ska ordförande 

lägga fram förslag till beslut. Dessa ska utformas så att de kan besvaras med ja 

eller nej. Ordförande ska därefter redovisa sin uppfattning och vad som har 

beslutats och bekräfta beslutet med ett klubbslag, om inte omröstning begärs. 

 

Om omröstning begärs (5 kap. 54 §) ska den ske öppet utom i ärenden som avser 

val eller anställning av personal. 

 

Vad som därutöver gäller framgår i SKRs (då SKL) doktrin i form av lagkommentar, 

sid 380: ”Om tre eller flera yrkanden ställts vid överläggningen måste ordföranden 

ange att det yrkande som denne lyssnat bifall på är huvudförslag i omröstningen”.  

 

Då det framgår att arbetsordningen ska vara ett komplement till lagens 

bestämmelser kan kommunfullmäktige besluta att införa en regel om att det är 

kommunfullmäktige som ska godkänna eller besluta om propositionsordningen.   

 

 

 

 

Jan Hognert (M)  Göran Nyberg (L)  Liza Kettil (S) 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

 Kommunstyrelsens 1:e 

vice ordförande 

 Kommunstyrelsens 

2:e vice ordförande 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2020-000305  

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 

Fjällberg 

Sammanfattning av ärendet 

Området är beläget i sydöstra delen av Fjällberg i nära anslutning till 

Torreby golfbana och utgörs av tre obebyggda fastigheter. Fastigheterna 

som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för vatten och 

spillvatten är Torreby 3:242, Torreby 3:243 och Torreby 3:244. 

 

Spill och vattenledningarna är framdraget i nära anslutning till 

fastigheterna men avsatt servis saknas i dagsläget. Fastigheterna är i 

dagsläget obebyggda och ansluts till ledningarna i samband med 

byggnation. 

 

Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska 

bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  

 

Samråd har skett med Västvatten.  

   

Beslutsunderlag   

Tjänsteskrivelse 20210104 

Protokoll nr 4 för Styrelsemöte 20200924 – Munkedal Vatten AB  

Tjänsteskrivelse Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

20200924  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Styrelseprotokoll Munkedal Vatten AB 2020-09-24 

Tjänsteskrivelse 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten för Fjällberg i enlighet med styrelsebeslut av 

Munkedal Vatten AB.  

    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten för Fjällberg i enlighet med styrelsebeslut av 

Munkedal Vatten AB.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-04 

 

Dnr: KS 2020-000305 

  

Handläggare: 

Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

på Fjällberg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten för Fjällberg i enlighet med styrelsebeslut av Munkedal Vatten AB.  

  

Sammanfattning 

Området är beläget i sydöstra delen av Fjällberg i nära anslutning till Torreby 

golfbana och utgörs av tre obebyggda fastigheter. Fastigheterna som föreslås ingå i 

det utökade verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är Torreby 3:242, 

Torreby 3:243 och Torreby 3:244. 

 

Spill och vattenledningarna är framdraget i nära anslutning till fastigheterna men 

avsatt servis saknas i dagsläget. Fastigheterna är i dagsläget obebyggda och 

ansluts till ledningarna i samband med byggnation. 

 

Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  

 

Samråd har skett med Västvatten.  

   

Beslutsunderlag   

Tjänsteskrivelse 20210104 

Protokoll nr 4 för Styrelsemöte 20200924 – Munkedal Vatten AB  

Tjänsteskrivelse Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 20200924  
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-01-04 
 

KS 2020-000305 
Sida 

2(2) 

 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen effekt för kommunen. Munkedal Vatten AB får in anläggningsavgifter för del 

av området och årliga brukningsavgifter för hela i samband med byggnation. 

Miljö  

Ingen effekt eftersom fastigheterna i dagsläget är obebyggda  

Barnkonventionen  

Ingen påverkan 

Håkan Sundberg  

Kommundirektör  

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Västvatten, Martin West 

Samhällsbyggnadschefen 

Miljöchefen  
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 1 (1) 
 

 Datum: 2020-09-24 
Dnr: 2020/122 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 

 

 
Tjänsteskrivelse 
Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

Sammanfattning 

Området som utgörs av tre obebyggda fastigheter är beläget i sydöstra delen av 

Fjällberg i nära anslutning till Torreby golfbana. Fastigheterna som föreslås ingå 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är Torreby 3:242, Torreby 3:243 och 

Torreby 3:244. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna verksamhetsområdet. 
Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2020-08-27. 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av 

allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och 

förteckning. 

 

Västvatten AB 

 

Martin West 

VA-ingenjör 

21



1 (1) 
   

  BILAGA 1 

 
  
    

   
Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 

Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 
 
 

 

 
 
 
Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 
 

 
 

Fjällberg, Torreby verksamhetsområde VoVS 
 
Totalt tre fastigheter skall ingå i det nya verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 
 

Fastighet Del av fastighet, gäller adress Nr i kartan 

TORREBY 3:242 Fjällberg 41, 455 93 MUNKEDAL 1 

TORREBY 3:243 Fjällberg 43, 455 93 MUNKEDAL 2 

TORREBY 3:244 Fjällberg 45, 455 93 MUNKEDAL 3 
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Verksamhetsområde Fjällberg

Datum: 2020-08-27
Skala:    1:700

Bilaga 2

0 15 30 m

1

2
3
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Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 

Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

    BILAGA 3 

Översiktskarta 

Fjällberg 
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§ 27 Dnr 2020-000359  

Äskande om utökad ram för barn- och 

utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och Utbildningsförvaltningen har ett skarp uppdrag i att höja 

måluppfyllelsen för alla elever i kommunen. Med den skolstruktur som 

finns i Munkedals kommun behöver Barn och Utbildningsnämnden större 

ram för att huvudmannen ska kunna skapa förutsättningar för att 

bemanna timplanen med legitimerade lärare på Hällevadsholms skola 

och Centrumskolan.  

Skoldagen är längre på dessa enheter och möjligheten för 

vårdnadshavare att välja fritidshem skapar merkostnader för att 

verksamheten ska gå i linje med Skollagens krav för 

fritidshemsverksamhet.  

 

Behov av flexgrupp finns på samtliga grundskoleenheter. Som en del av 

strategisk plan och en följd av det systematiska kvalitetsarbetet har 

verksamheten skapat ett mer kvalitativt och samtidigt ekonomiskt 

effektivt stöd genom att organisera dessa flexgrupper. Flexgrupperna 

bemannas med pedagogiskt utbildad personal. Under hösten har det 

funnits i Svarteborg och på Kungsmarksskolan, delvis finansierat av 

statsbidrag. Utvärderingar visar på väldigt goda resultat som t.ex. elever 

med långvarig hög frånvaro som numera går till skolan och trivs med 

det.  

 

För att kunna bemanna flexgrupperna på alla enheter krävs antingen fler 

resurser eller att klasstorlekarna blir större inom hela grundskolan. Göra 

större klasser är inget alternativ på grund av platsbrist på vissa enheter 

och den låga måluppfyllelsen över lag och att på de mindre skolorna blir 

det årskursblandningar med flera årskurser.  

 

På Kungsmarksskolan måste upplägget med 20 elever per klass 

omorganiseras till fler elever per klass för att finansiera en flexgrupp 

vilket riskerar att påverka skolresultaten negativt. De skulle även 

resultera i att väldigt många lärare skulle undervisa i flexgruppen del av 

sin tjänst vilket inte skulle gynna den kategorin elever. Den modul som 

planeras att sättas ovanpå befintlig modul på Bruksskolan kommer att 

erbjuda lösning för några elever. 

 

Enligt Skollagen 2010:180 kap1§10 tar upp att utbildningen ska 

utformas till med hänsyn till barnets bästa. Kap2§8b tar upp 

huvudmannens skyldighet att följa Skollagen. Kap3 tar upp elevernas 

utveckling mot målen. Kap 3 §2,7,10-11 handlar specifikt om elevens 

rätt till stöd. Kap 5 §3 tar upp att utbildningen ska utformas på ett 

sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero.  
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Forts § 27 

 

Fritidshemmen i Munkedals kommun har lägre personaltäthet än 

jämförbara kommuner. Det är många elever på fritidshemmen som går 

långa dagar. Verksamheten är öppen 06.00-18.00. Då eleverna vistas 

stor del av dagen på fritidshemmen krävs det att verksamheten kan 

arbeta utifrån fritidshemmens läroplan för att stödja arbetet mot högre 

måluppfyllelse. Arbetsmiljön och kvaliteten behöver förbättras för goda 

lärmiljöer och för att attrahera legitimerade fritidspedagoger.  

Nämndens beslut om budget för 2021 den 27 maj Dnr:2020-19 §40 

innebar att två tjänster inom grundskolan skulle överföras till 

fritidshemmen. Efter avvecklingen av de 22 tjänsterna inom grundskolan 

under 2020 finns inget mer utrymme att förskjuta medel från 

grundskolan till fritidshemmen.  

Personalen på fritidshemmen tjänstgör morgon och eftermiddag, kväll på 

fritidshemmen och under dagen på grundskolan. En utökning av antal 

personer på fritids innebär samtidigt motsvarande ökning inom 

grundskolan. Vi har heltidsresan att beakta och delade turer får 

kommunen inte erbjuda. Det är först efter sommaren som 

konsekvenserna blir helt tydliga inför nästa läsår. Då har oftast 

förutsättningarna ändrats. Personal som har sagt upp sig eller är borta 

av andra skäl medför att rektor behöver tjänstefördela på annat sätt för 

att eleverna ska undervisas av behörig personal i de olika ämnena. 

Dilemmat för verksamheten är också att budgetåret inte 

överensstämmer med läsåret.  

I Skollagen 2010:800 Kap 14 §2 och §9 beskrivs huvudmannens 

skyldighet att organisera med lämplig storlek och så att eleverna kan 

erbjudas en god miljö utifrån helhetssyn på varje elev och elevens 

behov.  

 

Ökade kostnader för anropsstyrd trafik, städ och lokalkostnader har 

förvaltningen inte kompenserats för inom tilldelad ram vilket är en del i 

den ekonomiska obalans som finns under 2020. Resurstilldelningen 

räcker inte till att täcka timplanen i Svarteborg och Hedekas. Dessa 

kostnader urholkar kärnverksamheten och dess huvuduppdrag.  

 

De minskade intäkterna motsvarande 1,4 mkr i form av bidrag från 

Migrationsverket medför att resurstilldelningen inte räcker till 

modersmålsundervisning samt studiehandledningen. Skolförordningen 

2011:185 5 kap §4 reglerar elevens rätt till modersmålsundervisning och 

studiehandledning förutom rätten till stöd och särskilt stöd.  

 

Yttrande från ekonomiavdelningen 

Barn- och Utbildningsnämnden har i ett beslut 2020-12-16 §116 begärt 

utökad budgetram med 5,79 mnkr. 2,90 miljoner kronor för åtgärder för 

ökad måluppfyllelse. 2,89 miljoner kronor för städkostnaderna samt för 

att täcka timplanerna I skrivelsen finns inga förslag på finansiering av 

utökningen. Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 att utöka ramen 

för Barn- och utbildningsnämnden med 4,5 mnkr. 2,8 mnkr ska gå till 

vuxenutbildningen och 1,7 mnkr för att genomföra de projektsatsningar  

som föreslogs i S och C:s budgetförslag för 2021.  
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Forts § 27 

 

(Närvaroprojekt, Läsprojekt, Extra SYV). Det kan konstateras att det inte 

finns utrymme i kommunens budget att utöka budgetramen för Barn- 

och Utbildningsnämnden ytterligare. Om det görs minskar kommunens 

budgeterade resultat i motsvarande grad och då skulle inte det beslutade 

finansiella resultatmålet uppnås. Barn- och Utbildningsnämnden har 

ansvaret att, inom sin tilldelade budgetram, fördela anslagen och göra 

nödvändiga prioriteringar så att verksamheten kan bedrivas med så hög 

kvalitet som möjligt. 

 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet om utökad budgetram 

från barn- och Utbildningsnämnden 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande från ekonomiavdelningen. 

Beslut BUN 2020-12-16, § 101. 

Tjänsteskrivelse 

Underlag 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildningsnämndens äskande om 

2.90 miljoner kronor för åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

 

Kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildningsnämndens äskande om 

2.89 miljoner kronor för städkostnaderna samt för att täcka timplanerna. 

 

Yrkanden 

Liza Kettil (S), Louise Skaarnes (SD), Rolf Jacobsson (KD): Bifall till 

ekonomiavdelningens förslag till beslut. 

 

Göran Nyberg (L): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 

och ekonomiavdelningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att yttra sig i enlighet med ekonomiavdelningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet om utökad budgetram 

från barn- och Utbildningsnämnden   

 

Reservation 

Skriftlig reservation från Göran Nyberg (L) som bifogas protokollet. 
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2021-01-07 

 

Dnr: KS 2020-000359 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Yttrande från Ekonomiavdelningen 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att avslå äskandet om utökad budgetram från Barn- och 

Utbildningsnämnden 

    

Sammanfattning 

Barn- och Utbildningsnämnden har i ett beslut 2020-12-16 §116 begärt utökad 

budgetram med 5,79 mnkr. 

2,90 miljoner kronor för åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

2,89 miljoner kronor för städkostnaderna samt för att täcka timplanerna 

I skrivelsen finns inga förslag på finansiering av utökningen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 att utöka ramen för Barn- och 

utbildningsnämnden med 4,5 mnkr. 2,8 mnkr ska gå till vuxenutbildningen och 1,7 

mnkr för att genomföra de projektsatsningar som föreslogs i S och C:s 

budgetförslag för 2021. (Närvaroprojekt, Läsprojekt, Extra SYV). 

 

Det kan konstateras att det inte finns utrymme i kommunens budget att utöka 

budgetramen för Barn- och Utbildningsnämnden ytterligare. Om det görs minskar 

kommunens budgeterade resultat i motsvarande grad och då skulle inte det 

beslutade finansiella resultatmålet uppnås.  

 

Barn- och Utbildningsnämnden har ansvaret att, inom sin tilldelade budgetram, 

fördela anslagen och göra nödvändiga prioriteringar så att verksamheten kan 

bedrivas med så hög kvalitet som möjligt.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Om fullmäktige beslutar om att utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram 

kommer kommunen budgeterade resultat minska i motsvarande grad. Då uppfyller 

inte kommunens budget det av fullmäktige beslutade resultatmålet. Kommunens 

ekonomiska ställning försvagas. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

28

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(4) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 2020-000174  

Äskande hos Kommunfullmäktige om utökad ram för 

Barn och Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och Utbildningsförvaltningen har ett skarp uppdrag i att höja 

måluppfyllelsen för alla elever i kommunen. Med den skolstruktur som 

finns i Munkedals kommun behöver Barn och Utbildningsnämnden större 

ram för att huvudmannen ska kunna skapa förutsättningar för att 

bemanna timplanen med legitimerade lärare på Hällevadsholms skola 

och Centrumskolan.  

Skoldagen är längre på dessa enheter och möjligheten för 

vårdnadshavare att välja fritidshem skapar merkostnader för att 

verksamheten ska gå i linje med Skollagens krav för 

fritidshemsverksamhet.  

 

Behov av flexgrupp finns på samtliga grundskoleenheter. Som en del av 

strategisk plan och en följd av det systematiska kvalitetsarbetet har 

verksamheten skapat ett mer kvalitativt och samtidigt ekonomiskt 

effektivt stöd genom att organisera dessa flexgrupper. Flexgrupperna 

bemannas med pedagogiskt utbildad personal. Under hösten har det 

funnits i Svarteborg och på Kungsmarksskolan, delvis finansierat av 

statsbidrag. Utvärderingar visar på väldigt goda resultat som t.ex. elever 

med långvarig hög frånvaro som numera går till skolan och trivs med 

det.  

 

För att kunna bemanna flexgrupperna på alla enheter krävs antingen fler 

resurser eller att klasstorlekarna blir större inom hela grundskolan. Göra 

större klasser är inget alternativ på grund av platsbrist på vissa enheter 

och den låga måluppfyllelsen över lag och att på de mindre skolorna blir 

det årskursblandningar med flera årskurser.  

 

På Kungsmarksskolan måste upplägget med 20 elever per klass 

omorganiseras till fler elever per klass för att finansiera en flexgrupp 

vilket riskerar att påverka skolresultaten negativt. De skulle även 

resultera i att väldigt många lärare skulle undervisa i flexgruppen del av 

sin tjänst vilket inte skulle gynna den kategorin elever. Den modul som 

planeras att sättas ovanpå befintlig modul på Bruksskolan kommer att 

erbjuda lösning för några elever. 

 

Enligt Skollagen 2010:180 kap1§10 tar upp att utbildningen ska 

utformas till med hänsyn till barnets bästa. Kap2§8b tar upp 

huvudmannens skyldighet att följa Skollagen. Kap3 tar upp elevernas 

utveckling mot målen. Kap 3 §2,7,10-11 handlar specifikt om elevens 

rätt till stöd. Kap 5 §3 tar upp att utbildningen ska utformas på ett 

sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero.  

 

 

29



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(4) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 101 

 

Fritidshemmen i Munkedals kommun har lägre personaltäthet än 

jämförbara kommuner. Det är många elever på fritidshemmen som går 

långa dagar. Verksamheten är öppen 06.00-18.00. Då eleverna vistas 

stor del av dagen på fritidshemmen krävs det att verksamheten kan 

arbeta utifrån fritidshemmens läroplan för att stödja arbetet mot högre 

måluppfyllelse. Arbetsmiljön och kvaliteten behöver förbättras för goda 

lärmiljöer och för att attrahera legitimerade fritidspedagoger.  

Nämndens beslut om budget för 2021 den 27 maj Dnr:2020-19 §40 

innebar att två tjänster inom grundskolan skulle överföras till 

fritidshemmen. Efter avvecklingen av de 22 tjänsterna inom grundskolan 

under 2020 finns inget mer utrymme att förskjuta medel från 

grundskolan till fritidshemmen.  

Personalen på fritidshemmen tjänstgör morgon och eftermiddag, kväll på 

fritidshemmen och under dagen på grundskolan. En utökning av antal 

personer på fritids innebär samtidigt motsvarande ökning inom 

grundskolan. Vi har heltidsresan att beakta och delade turer får 

kommunen inte erbjuda. Det är först efter sommaren som 

konsekvenserna blir helt tydliga inför nästa läsår. Då har oftast 

förutsättningarna ändrats. Personal som har sagt upp sig eller är borta 

av andra skäl medför att rektor behöver tjänstefördela på annat sätt för 

att eleverna ska undervisas av behörig personal i de olika ämnena. 

Dilemmat för verksamheten är också att budgetåret inte 

överensstämmer med läsåret.  

I Skollagen 2010:800 Kap 14 §2 och §9 beskrivs huvudmannens 

skyldighet att organisera med lämplig storlek och så att eleverna kan 

erbjudas en god miljö utifrån helhetssyn på varje elev och elevens 

behov.  

 

Ökade kostnader för anropsstyrd trafik, städ och lokalkostnader har 

förvaltningen inte kompenserats för inom tilldelad ram vilket är en del i 

den ekonomiska obalans som finns under 2020. Resurstilldelningen 

räcker inte till att täcka timplanen i Svarteborg och Hedekas. Dessa 

kostnader urholkar kärnverksamheten och dess huvuduppdrag.  

 

De minskade intäkterna motsvarande 1,4 mkr i form av bidrag från 

Migrationsverket medför att resurstilldelningen inte räcker till 

modersmålsundervisning samt studiehandledningen. Skolförordningen 

2011:185 5 kap §4 reglerar elevens rätt modersmålsundervisning och 

studiehandledning förutom rätten till stöd och särskilt stöd.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Underlag till äskande hos kommunfullmäktige 
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Forts § 101 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om 

1,2 mkr till åtgärder inom grundskolan och fritidshemmen för högre 

måluppfyllelse. 

Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om 

3,29 mkr till opåverkbara kostnader. 

Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om 

1,4 mkr för minskade externa intäkter.  

 

Yrkanden 

Louise Skaarnes (SD): Vi yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut 

med ett tilläggsyrkande som följer att man vid årsbokslut går till KF i det 

fall man går minus för att eventuellt kunna få avskrivet en del av 

minusresultatet i förhållande till verkliga kostnader, som man haft som 

man inte kunnat undvika inom egen ram då det i så fall skulle fått 

förödande konsekvenser. Detta i enlighet med kommunens 

styrdokument.  

 

Olle Olsson (KD): Äska 2.90 miljoner kronor för åtgärder för ökad 

måluppfyllelse, därutöver skall vi äska 2.890 miljoner kronor för 

städkostnaderna samt för att täcka timplanerna.  

 

Ajournering begärs och verkställs, 11:40 - 12:20.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) och Louise Skaarnes 

(SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Olle Olssons (KD) 

yrkande. 

 

Votering begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja: Olle Olssons (KD) yrkande 

Nej: Louise Skaarnes (SD) yrkande 

 Ja Nej Avstår 

Anna Höglind (L) X   

Christoffer Rungberg (M) X   

Mathias Johansson (SD)  X  

Louise Skaarnes (SD)  X  

Pontus Reuterbratt (SD)  X  

Caritha Jacobsson (S)   X 

Yvonne Martinsson (S)   X 

Leif Karlsson (S)   X 

Lars-Göran Sunesson (C)   X 

Olle Olsson (KD) X   

Karin Blomstrand (L), ordförande X   

Resultat 4 3 4 

 

Forts § 101  
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Omröstningsresultat 

Ja-röster: 4 

Nej-röster: 3 

Avstår: 4 

 

Nämnden beslutar enligt Olle Olssons (KD) yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller Barn- och utbildningsnämnden äskande om 

2.90 miljoner kronor för åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

 

Kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildningsnämndens äskande om 

2.890 miljoner kronor för städkostnaderna samt för att täcka 

timplanerna 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

S-gruppen och Lars-Göran Sunesson (C) deltar inte i beslutet utan 

återkommer i fullmäktige. 

Skriftlig reservation från SD-gruppen, reservationen bifogas till 

paragrafen. 
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Skriftlig reservation ärende 3 

 Äskande hos kommunfullmäktige om utökad ram för Barn och Utbildningsnämnd. 

 

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot beslutet på grund av att nämnden måste följa de gällande 
styrdokumenten.  

I Munkedals kommuns styr och ledningssystem går det att läsa: 

”I riktlinjerna anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som gäller över 
planeringsperioden. Avstämning av dessa mål ska genomföras inför den årliga budgetprocessen och 
uppföljning/analys ske i bokslut samt vid planeringsperiodens slut.” 

” Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att 
finansieringen är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (t ex utbyggnader 
eller beslut om förändrad verksamhet) skall kostnaderna redovisas i beslutsunderlag både för 
innevarande år och på längre sikt, t ex helårseffekt av driftkostnader. 

 

Vi anser därför att äskandet inte kan godkännas i nuläget utan pengarna måste hittas inom 
befintlig ram.  

 

Vårt yrkande från nämndsmöte 16/12-2020 till ärende 3 

Vi yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut med ett tilläggsyrkande som följer att man vid 
årsbokslut går till KF i det fall man går minus för att eventuellt kunna få avskrivet en del av 
minusresultatet i förhållande till verkliga kostnader, som man haft som man inte kunnat undvika 
inom egen ram då det i så fall skulle fått förödande konsekvenser. Detta i enlighet med kommunens 
styrdokument.  

 

Louise Skaarnes 

Mathias Johansson 

Pontus Reuterbratt 
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Äskande hos Kommunfullmäktige om utökad ram för 

Barn och Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om 1,2 mkr till 

åtgärder inom grundskolan och fritidshemmen för högre måluppfyllelse. 

Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om 3,29 mkr 

till opåverkbara kostnader. 

Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om 1,4 mkr för 

minskade externa intäkter.  

Sammanfattning 

Barn och Utbildningsförvaltningen har ett skarp uppdrag i att höja måluppfyllelsen 

för alla elever i kommunen. Med den skolstruktur som finns i Munkedals kommun 

behöver Barn och Utbildningsnämnden större ram för att huvudmannen ska kunna 

skapa förutsättningar för att bemanna timplanen med legitimerade lärare på 

Hällevadsholms skola och Centrumskolan.  

Skoldagen är längre på dessa enheter och möjligheten för vårdnadshavare att välja 

fritidshem skapar merkostnader för att verksamheten ska gå i linje med Skollagens 

krav för fritidshemsverksamhet.  

 

Behov av flexgrupp finns på samtliga grundskoleenheter. Som en del av strategisk 

plan och en följd av det systematiska kvalitetsarbetet har verksamheten skapat ett 

mer kvalitativt och samtidigt ekonomiskt effektivt stöd genom att organisera dessa 

flexgrupper. Flexgrupperna bemannas med pedagogiskt utbildad personal. Under 

hösten har det funnits i Svarteborg och på Kungsmarksskolan, delvis finansierat av 

statsbidrag. Utvärderingar visar på väldigt goda resultat som t.ex. elever med 

långvarig hög frånvaro som numera går till skolan och trivs med det.  

För att kunna bemanna flexgrupperna på alla enheter krävs antingen fler resurser 

eller att klasstorlekarna blir större inom hela grundskolan. Göra större klasser är 

inget alternativ på grund av platsbrist på vissa enheter och den låga 

måluppfyllelsen över lag och att på de mindre skolorna blir det årskursblandningar 

med flera årskurser.  

På Kungsmarksskolan måste upplägget med 20 elever per klass omorganiseras till 

fler elever per klass för att finansiera en flexgrupp vilket riskerar att påverka 

skolresultaten negativt. De skulle även resultera i att väldigt många lärare skulle 

undervisa i flexgruppen del av sin tjänst vilket inte skulle gynna den kategorin 

elever. Den modul som planeras att sättas ovanpå befintlig modul på Bruksskolan 

kommer att erbjuda lösning för några elever. 

Enligt Skollagen 2010:180 kap1§10 tar upp att utbildningen ska utformas till med 

hänsyn till barnets bästa. Kap2§8b tar upp huvudmannens skyldighet att följa 

Skollagen. Kap3 tar upp elevernas utveckling mot målen. Kap 3 §2,7,10-11 handlar 

specifikt om elevens rätt till stöd. Kap 5 §3 tar upp att utbildningen ska utformas på 

ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero.  

 

Fritidshemmen i Munkedals kommun har lägre personaltäthet än jämförbara 

kommuner. Det är många elever på fritidshemmen som går långa dagar. 

Verksamheten är öppen 06.00-18.00. Då eleverna vistas stor del av dagen på 

fritidshemmen krävs det att verksamheten kan arbeta utifrån fritidshemmens 

läroplan för att stödja arbetet mot högre måluppfyllelse. Arbetsmiljön och 

kvaliteten behöver förbättras för goda lärmiljöer och för att attrahera legitimerade 
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fritidspedagoger.  

Nämndens beslut om budget för 2021 den 27 maj Dnr:2020-19 §40 innebar att två 

tjänster inom grundskolan skulle överföras till fritidshemmen. Efter avvecklingen av 

de 22 tjänsterna inom grundskolan under 2020 finns inget mer utrymme att 

förskjuta medel från grundskolan till fritidshemmen.  

Personalen på fritidshemmen tjänstgör morgon och eftermiddag, kväll på 

fritidshemmen och under dagen på grundskolan. En utökning av antal personer på 

fritids innebär samtidigt motsvarande ökning inom grundskolan. Vi har heltidsresan 

att beakta och delade turer får kommunen inte erbjuda. Det är först efter 

sommaren som konsekvenserna blir helt tydliga inför nästa läsår. Då har oftast 

förutsättningarna ändrats. Personal som har sagt upp sig eller är borta av andra 

skäl medför att rektor behöver tjänstefördela på annat sätt för att eleverna ska 

undervisas av behörig personal i de olika ämnena. Dilemmat för verksamheten är 

också att budgetåret inte överensstämmer med läsåret.  

I Skollagen 2010:800 Kap 14 §2 och §9 beskrivs huvudmannens skyldighet att 

organisera med lämplig storlek och så att eleverna kan erbjudas en god miljö 

utifrån helhetssyn på varje elev och elevens behov.  

 

Ökade kostnader för anropsstyrd trafik, städ och lokalkostnader har förvaltningen 

inte kompenserats för inom tilldelad ram vilket är en del i den ekonomiska obalans 

som finns under 2020. Resurstilldelningen räcker inte till att täcka timplanen i 

Svarteborg och Hedekas. Dessa kostnader urholkar kärnverksamheten och dess 

huvuduppdrag.  

 

De minskade intäkterna motsvarande 1,4 mkr i form av bidrag från 

Migrationsverket medför att resurstilldelningen inte räcker till 

modersmålsundervisning samt studiehandledningen. Skolförordningen 2011:185 5 

kap §4 reglerar elevens rätt modersmålsundervisning och studiehandledning 

förutom rätten till stöd och särskilt stöd.  

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Sammanlagt äskar nämnden 10,29 mkr.  

Barnkonventionen 

Två av Barnkonventionens grundprinciper: 

Alla barn är lika mycket värda och alla rättigheter i barnkonventionen gäller för alla 

barn. Inga barn får bli sämre behandlade, oavsett var de kommer ifrån, hur de ser 

ut, hur de pratar, vad de tror på, om de är fattiga eller rika, vilket kön de har eller 

om de har en funktionsnedsättning. 

När vuxna ska bestämma något som handlar om eller påverkar barn måste de alltid 

tänka på vad som är bäst för barnet. Ibland går andra saker före, men politiker och 

andra måste kunna visa att de har tänkt på barnen. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Förvaltningschef BoU 
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Budget 2021 
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Opåverkbara kostnader, tkr 
 

   

 
Verksamhet Förskolan 

Öppen 
förskola Fritids Grundskola Särskolan 

Lokalkostnader Brudås, hyra + städ 220 

Ny modul Bruksskolan, hyra + städ 200 

"Utökad" städ, höjd mtrl kostnad 290 450 

Städ öppna förskola 190 

Anropsstyrd trafik 400 

Täcka timplan på 3 skolor 1 540 

Summa 290 190 0 2 590 220 3 290 
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Åtgärder för ökad måluppfyllelse  

Åtgärd Antal tjänst Kostnad, tkr 

Fritidshem: utökning fr 4,65 tjänst till 5,0 på 100 barn 1,7 830 

Flexgrupp 0,6 370 

Summa 2,3 1 200 
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Sammanfattning (5,89 mnkr) 

• Opåverkbara kostnader 

 3 290 tkr (varav 3 090 tkr som vi redan har kostnader för 
idag) 

• Åtgärder för högre måluppfyllelse 

 1 200 tkr 

• Dessutom lägre externa intäkter Migrationsverket 

 1 400 tkr 
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Tack för 
uppmärksamheten! 
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§ 28 Dnr 2020-000334  

Utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Sammanfattning av ärendet 

I tidigare återrapportering gällande nybyggnation av LSS gruppbostad 

VFN 2019-54 fastställde förvaltningen att de två tidigare prognoserna 

över behovet av platser inte längre är aktuella i den formen som 

beräknades 2018. Det behov som prognosen i återrapporteringen visar 

är att den gruppen barn och unga som skulle kunna söka plats på 

gruppbostad enligt LSS efter 18 års ålder och redan bor i kommunen är 

fem kommande under åren 2024-2028. Däremot kan förvaltningen inte 

förutsäga hur många personer som skulle kunna hamna i ett 

sjukdomstillstånd som ger ett behov av gruppbostad. Förvaltningen kan 

inte heller förutsäga inflyttning av nya kommunmedborgare i behov av 

gruppbostad enligt LSS. 

 

I dagsläget finns det 18 platser fördelat på tre befintliga LSS 

gruppbostäder. Det finns 17 boende, vilket ger en tom plats som är 

avsedd för att ta hem en köpt plats under 2021.  

 

Förvaltningen såg ett behov av en mer omfattande genomlysning, som 

delvis sker utifrån samverkansmöjligheter kring boenden och behov i 

SML. Efter kartläggning mellan kommunerna i SML fanns inte behovet av 

gruppbostad enligt LSS. Däremot fick avdelningscheferna ett uppdrag 

från förvaltningscheferna att kartlägga behovet av ett boende enligt SOL 

för målgruppen med samsjuklighet, det vill säga psykiatri och beroende 

för att undvika externa placeringar. Denna kartläggning kommer vara 

klar i mitten av oktober 

 

Välfärdsnämnden beslutade 2020-10-22 § 81 att skjuta fram beslut om 

nybyggnation av LSS gruppbostad årsvis och begärde samtidigt löpande 

rapport årsvis från förvaltningen för att följa behovet om det förändras. 

Det har i efterhand framkommit att beslutet skall formuleras som en 

framställan till kommunfullmäktige, inte beslutas av välfärdsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut VFN 2020-12-17, § 105. 

Beslut VFN 2020-10-22, § 81. 

Tjänsteskrivelse. 

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skjuta fram investering av LSS 

gruppbostad så att projektering sker 2022 och byggstart 2023.   

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till välfärdsnämndens förslag. 
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Forts § 28 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skjuta fram investering av LSS 

gruppbostad så att projektering sker 2022 och byggstart 2023. 
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§ 105 Dnr 2019-000054  

Utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2020-10-22 § 81 att skjuta fram beslut om 
nybyggnation av LSS gruppbostad årsvis och begärde samtidigt löpande 
rapport årsvis från förvaltningen för att följa behovet om det förändras. 
 
Det har i efterhand framkommit att beslutet skall formuleras som en 
framställan till kommunfullmäktige, inte beslutas av välfärdsnämnden. 
Ärendet tas därför upp för nytt beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsnämndens beslut 2020-10-22 § 81 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan upphäva tidigare beslut och 
istället skicka hemställan till kommunfullmäktige och finner att 
välfärdsnämnden bifaller ändringen. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att upphäva beslut 2020-10-22 § 81, att 
skjuta fram beslut om nybyggnation av LSS gruppbostad årsvis och 
begärde samtidigt löpande rapport årsvis från förvaltningen för att följa 
behovet om det förändras. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skjuta fram investering av LSS 
gruppbostad så att projektering sker 2022 och byggstart 2023. 
 
Välfärdsförvaltningen får i uppdrag att årsvis redovisa behovet av 
boendeplatser.   
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Förvaltningschef 
Avdelningschef Stöd 
Förvaltningsekonom 
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§ 81 Dnr 2019-000054  

Utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Sammanfattning av ärendet 

I tidigare återrapportering gällande nybyggnation av LSS gruppbostad 

VFN 2019-54 fastställde förvaltningen att de två tidigare prognoserna 

över behovet av platser inte längre är aktuella i den formen som 

beräknades 2018. Det behov som prognosen i återrapporteringen visar 

är att den gruppen barn och unga som skulle kunna söka plats på 

gruppbostad enligt LSS efter 18 års ålder och redan bor i kommunen är 

fem kommande under åren 2024-2028. Däremot kan förvaltningen inte 

förutsäga hur många personer som skulle kunna hamna i ett 

sjukdomstillstånd som ger ett behov av gruppbostad. Förvaltningen kan 

inte heller förutsäga inflyttning av nya kommunmedborgare i behov av 

gruppbostad enligt LSS. 

 

I dagsläget finns det 18 platser fördelat på tre befintliga LSS 

gruppbostäder. Det finns 17 boende, vilket ger en tom plats som är 

avsedd för att ta hem en köpt plats under 2021.  

 

Förvaltningen såg ett behov av en mer omfattande genomlysning, som 

delvis sker utifrån samverkansmöjligheter kring boenden och behov i 

SML. Efter kartläggning mellan kommunerna i SML fanns inte behovet av 

gruppbostad enligt LSS. Däremot fick avdelningscheferna ett uppdrag 

från förvaltningscheferna att kartlägga behovet av ett boende enligt SOL 

för målgruppen med samsjuklighet, det vill säga psykiatri och beroende 

för att undvika externa placeringar. Denna kartläggning kommer vara 

klar i mitten av oktober.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-10-09 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att skjuta fram nybyggnation av LSS 

gruppbostad årsvis och begär samtidigt löpande rapport årsvis från 

förvaltningen för att följa behovet om det förändras.   

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olsson (KD): Bifall till förvaltningens 

förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Christoffer 

Wallin (SD) och Fredrik Olssons (KD) bifall till förvaltningens förslag, och 

finner att välfärdsnämnden beslutar anta förslaget.  
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forts. § 81 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att skjuta fram nybyggnation av LSS 

gruppbostad årsvis och begär samtidigt löpande rapport årsvis från 

förvaltningen för att följa behovet om det förändras.  

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef välfärd 

Samhällsbyggnadschef 

Avdelningschef 

Biståndshandläggare LSS 
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Dnr: VFN 2019-54 

  

Handläggare: 

Clarie Engström 

Avdelning IFO/Stöd/Bistånd 

Utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt 

Lag om service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att skjuta fram nybyggnation av LSS gruppbostad årsvis 

och begär samtidigt löpande rapport årsvis från förvaltningen för att följa behovet 

om det förändras.    

Sammanfattning 

I tidigare återrapportering gällande nybyggnation av LSS gruppbostad VFN 2019-54 

fastställde förvaltningen att de två tidigare prognoserna över behovet av platser 

inte längre är aktuella i den formen som beräknades 2018. Det behov som 

prognosen i återrapporteringen visar är att den gruppen barn och unga som skulle 

kunna söka plats på gruppbostad enligt LSS efter 18 års ålder och redan bor i 

kommunen är fem kommande under åren 2024-2028. Däremot kan förvaltningen 

inte förutsäga hur många personer som skulle kunna hamna i ett sjukdomstillstånd 

som ger ett behov av gruppbostad. Förvaltningen kan inte heller förutsäga 

inflyttning av nya kommunmedborgare i behov av gruppbostad enligt LSS. 

 

I dagsläget finns det 18 platser fördelat på tre befintliga LSS gruppbostäder. Det 

finns 17 boende, vilket ger en tom plats som är avsedd för att ta hem en köpt plats 

under 2021.  

 

Förvaltningen såg ett behov av en mer omfattande genomlysning, som delvis sker 

utifrån samverkansmöjligheter kring boenden och behov i SML. Efter kartläggning 

mellan kommunerna i SML fanns inte behovet av gruppbostad enligt LSS. Däremot 

fick avdelningscheferna ett uppdrag från förvaltningscheferna att kartlägga behovet 

av ett boende enligt SOL för målgruppen med samsjuklighet, det vill säga psykiatri 

och beroende för att undvika externa placeringar. Denna kartläggning kommer vara 

klar i mitten av oktober. 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef välfärd  

Förvaltningschef samhällsbyggnad 

Avdelningschef Stöd 
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§ 24 Dnr 2021-000031  

Fastighetsförsäljning - Fiskebo 1:2 och 1:5 

Sammanfattning av ärendet 

Fiskebo 1:2 och 1:5 är belägna vid södra Bullaresjöns västra sida nära 

kommungränsen till Tanum. Enligt skogsbruksplanen, vilken är upprättad 

i februari 2020, är total areal uppmätt till 46,3 ha. Marken är fördelad på 

31,2 ha skogsmark, 2,1 ha impediment, 8,9 ha åkermark, 2,3 ha 

betesmark samt 2,1 ha övrig mark – tomt, vägar, etc. På fastigheterna 

finns ett mindre torp och en Ladugård. 

Fastigheterna donerades ursprungligen till Svarteborgs kommun 1899. 

Donatorn önskade att fastigheterna skulle användas för förädling av nya 

äppelsorter. Kommunen har bedrivit ett aktivt skogsbruk på 

fastigheterna vilket genererat intäkter medan betesmarken har 

arrenderats ut till lokala lantbrukare. På senare tid har torpet hyrts ut 

och de nuvarande hyresgästerna har i samråd med kommunen renoverat 

och underhållit byggnaden. Hyresgästerna, som har en koppling till 

bygden, har en stark önskan om att kunna fortsätta hyra eller äga 

torpet. 

Ladugården har sedan 1981 nyttjats av hembygdsföreningen som 

lantbruksmuseum och även hembygdsföreningen önskar att fortsätta 

med sin användning av byggnaden. 

Kommunstyrelsen gav 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda om 

Fisketorps skola, Suttene 1:1 och fastigheterna på Fiskebo kunde säljas. 

Endast Fiskebofastigheterna återstår nu i kommunal ägo. Då 

Fiskebofastigheterna belagts med ett överlåtelseförbud i samband med 

donationen till kommunen har förvaltningen ansökt hos Kammarkollegiet 

om Permutation av överlåtelseförbudet. Permutation meddelades i 

december 2019 och under 2020 har nu fastigheterna värderats. 

 

Fastigheterna har ingen strategisk placering för utveckling av 

kommunala verksamheter, bostäder mm och försäljning bör ske till 

förmån för köp av mer lämplig mark för Munkedals samhällsutveckling. 

Hembygdsföreningen har en viktig social roll och föreningens nyttjande 

av ladugården bör säkras för föreningens verksamhet. Hyresgästerna av 

torpet har ett stort intresse av att sköta och bevara byggnaden. De bör 

beredas möjlighet att fortsätta sitt nyttjande av byggnaden. 

Fastigheterna har värderats till sammanlagt 3 750 000 kr. 

Samhällsbyggnadsnämnden bör ges uppdraget att sälja fastigheterna till 

ett för kommunen så fördelaktigt pris som möjligt och samtidigt slå vakt 

om befintliga nyttjare av fastigheterna genom att sälja Fiskebo 1:2 med 

gällande hyresavtal för torpet samt för ladugården.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2021-01-25, § 4. 

Tjänsteskrivelse. 

Kartunderlag Fiskebo 

Beslut SBN 2020-02-17, § 12. 

 

 

48



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 24 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till Samhällsbyggnadsnämnden 

rätten att sälja Fiskebo 1:2 och 1:5 till högstbjudande med värderat pris 

som utgångspunkt.    

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till Samhällsbyggnadsnämnden 

rätten att sälja Fiskebo 1:2 och 1:5 till högstbjudande med värderat pris 

som utgångspunkt.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

6 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2021-01-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 4    Dnr: SBN 2020–17 
 
Försäljning av Fiskebo 1:2 och 1:5 
Fiskebo 1:2 och 1:5 är belägna vid södra Bullaresjöns västra sida nära 
kommungränsen till Tanum. Enligt skogsbruksplanen, vilken är upprättad i februari 
2020, är total areal uppmätt till 46,3 ha. Marken är fördelad på 31,2 ha skogsmark, 
2,1 ha impediment, 8,9 ha åkermark, 2,3 ha betesmark samt 2,1 ha övrig mark – 
tomt, vägar, etc. På fastigheterna finns ett mindre torp och en Ladugård.  
 
Fastigheterna donerades ursprungligen till Svarteborgs kommun 1899. Donatorn 
önskade att fastigheterna skulle användas för förädling av nya äppelsorter. 
Kommunen har bedrivit ett aktivt skogsbruk på fastigheterna vilket genererat 
intäkter medan betesmarken har arrenderats ut till lokala lantbrukare. På senare tid 
har torpet hyrts ut och de nuvarande hyresgästerna har i samråd med kommunen 
renoverat och underhållit byggnaden. Hyresgästerna, som har en koppling till 
bygden, har en stark önskan om att kunna fortsätta hyra eller äga torpet. 
Ladugården har sedan 1981 nyttjats av hembygdsföreningen som 
lantbruksmuseum och även hembygdsföreningen önskar att fortsätta med sin 
användning av byggnaden. 
 
Kommunstyrelsen gav 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda om Fisketorps skola, 
Suttene 1:1 och fastigheterna på Fiskebo kunde säljas. Endast Fiskebofastigheterna 
återstår nu i kommunal ägo. Då Fiskebofastigheterna belagts med ett 
överlåtelseförbud i samband med donationen till kommunen har förvaltningen 
ansökt hos Kammarkollegiet om Permutation av överlåtelseförbudet. Permutation 
meddelades i december 2019 och under 2020 har nu fastigheterna värderats. 
 
Bedömning 
Fastigheterna har ingen strategisk placering för utveckling av kommunala 
verksamheter, bostäder mm och försäljning bör ske till förmån för köp av mer 
lämplig mark för Munkedals samhällsutveckling.  
 
Hembygdsföreningen har en viktig social roll och föreningens nyttjande av 
ladugården bör säkras för föreningens verksamhet. Hyresgästerna av torpet har ett 
stort intresse av att sköta och bevara byggnaden. De bör beredas möjlighet att 
fortsätta sitt nyttjande av byggnaden.  
 
Fastigheterna har värderats till sammanlagt 3 750 000 kr. 
Samhällsbyggnadsnämnden bör ges uppdraget att sälja fastigheterna till ett för 
kommunen så fördelaktigt pris som möjligt och samtidigt slå vakt om befintliga 
nyttjare av fastigheterna genom att sälja Fiskebo 1:2 med gällande hyresavtal för 
torpet samt för ladugården. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Värdeutlåtande Munkedal Fiskebo 1:2, 1:5  
Beslut SBN §2020–17 2020-02-17 
 
Jäv 
Leif Svensson (C) och Rolf Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
och beslut av ärendet 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1019598
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

7 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2021-01-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige delegerar till Samhällsbyggnadsnämnden rätten att 
sälja Fiskebo 1:2 och 1:5 till högstbjudande med värderat pris som 
utgångspunkt.   

 
 
Nämndens förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige delegerar till Samhällsbyggnadsnämnden rätten att 
sälja Fiskebo 1:2 och 1:5 till högstbjudande med värderat pris som 
utgångspunkt.   

 
 
Expedieras 
Kommundirektören 
Kommunsekreteraren  
Samhällsbyggnadschefen 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1019598
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  2021-01-18 Dnr:       

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Försäljning av Fiskebo 1:2 och 1:5 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige delegerar till Samhällsbyggnadsnämnden rätten att sälja  
Fiskebo 1:2 och 1:5 till högstbjudande med värderat pris som utgångspunkt.   

Sammanfattning 
Fiskebo 1:2 och 1:5 är belägna vid södra Bullaresjöns västra sida nära 
kommungränsen till Tanum. Enligt skogsbruksplanen, vilken är upprättad i februari 
2020, är total areal uppmätt till 46,3 ha. Marken är fördelad på 31,2 ha skogsmark, 
2,1 ha impediment, 8,9 ha åkermark, 2,3 ha betesmark samt 2,1 ha övrig mark – 
tomt, vägar, etc. På fastigheterna finns ett mindre torp och en Ladugård.  
 
Fastigheterna donerades ursprungligen till Svarteborgs kommun 1899. Donatorn 
önskade att fastigheterna skulle användas för förädling av nya äppelsorter. 
Kommunen har bedrivit ett aktivt skogsbruk på fastigheterna vilket genererat 
intäkter medan betesmarken har arrenderats ut till lokala lantbrukare. På senare tid 
har torpet hyrts ut och de nuvarande hyresgästerna har i samråd med kommunen 
renoverat och underhållit byggnaden. Hyresgästerna, som har en koppling till 
bygden, har en stark önskan om att kunna fortsätta hyra eller äga torpet. 
Ladugården har nyttjats av hembygdsföreningen för förvaring mm och även 
hembygdsföreningen önskar att fortsätta med sin användning av byggnaden.  
 
Kommunstyrelsen gav 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda om Fisketorps skola, 
Suttene 1:1 och fastigheterna på Fiskebo kunde säljas. Endast Fiskebofastigheterna 
återstår nu i kommunal ägo. Då Fiskebofastigheterna belagts med ett 
överlåtelseförbud i samband med donationen till kommunen har förvaltningen ansökt 
hos Kammarkollegiet om Permutation av överlåtelseförbudet. Permutation 
meddelades i december 2019 och under 2020 har nu fastigheterna värderats.  
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Bedömning 
Fastigheterna har ingen strategisk placering för utveckling av kommunala 
verksamheter, bostäder mm och försäljning bör ske till förmån för köp av mer 
lämplig mark för Munkedals samhällsutveckling.  
 
Hembygdsföreningen har en viktig social roll och föreningens nyttjande av 
ladugården bör säkras för föreningens verksamhet. Hyresgästerna av torpet har ett 
stort intresse av att sköta och bevara byggnaden. De bör beredas möjlighet att 
fortsätta sitt nyttjande av byggnaden.  
 
Fastigheterna har värderats till sammanlagt 3 750 000 kr. 
Samhällsbyggnadsnämnden bör ges uppdraget att sälja fastigheterna till ett för 
kommunen så fördelaktigt pris som möjligt och samtidigt slå vakt om befintliga 
nyttjare av fastigheterna genom att sälja Fiskebo 1:2 med gällande hyresavtal för 
torpet samt för ladugården.  

Beslutsunderlag   
Tjänsteskrivelse 20210118 
Värdeutlåtande Munkedal Fiskebo 1:2, 1:5  
Beslut SBN §2020-17 20200217  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal intäkt vid försäljning av mark 

Utebliven skogsintäkt 

Miljö 
Brukandet av marken ska inte försvåras. 

Folkhälsa 
Kommuninvånarnas användning av fastigheten ska inte försvåras. 

Barnkonventionen 
Inte aktuellt, inga konsekvenser.  

 
 
 
 
Elisabeth Linderoth  Henrik Gustafsson  
Samhällsbyggnadschef   Avdelningschef Plan, bygg och MEX   
     
 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 
Kommunsekreteraren  
Samhällsbyggnadschefen  
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2020-000362  

Antagande av detaljplan för Vadholmen, Södra.  

Sammanfattning av ärendet 

Utredningar och handlingar har efter granskningen uppdateras och 

förtydligas för att kunna bemöta de synpunkter som inkommit till 

kommunen. Kommunen avser att utföra en tryckbank i den östra delen 

av planområdet, vilket den geotekniska utredningen föreslagit. Efter 

granskningen har också huvudmannaskapet gjorts till kommunalt, då 

särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap saknas. 

De ändringar som har genomförts i planförslaget inför antagande är av 

mindre betydelse och innebär inte att någon ny granskning behöver 

genomföras.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-12-21, § 128 

Tjänsteskrivelse 

Detaljplan för Vadholmen södra 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Vadholmen Södra, 

enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900).    

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Vadholmen Södra, 

enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900).  

 

Protokollsanteckning 

Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

15 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-12-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 128    Dnr: SBFV 2015–0124 
 
Detaljplan för Vadholmen, Södra – Antagande 
Utredningar och handlingar har efter granskningen uppdateras och förtydligas för 
att kunna bemöta de synpunkter som inkommit till kommunen. Kommunen avser 
att utföra en tryckbank i den östra delen av planområdet, vilket den geotekniska 
utredningen föreslagit. Efter granskningen har också huvudmannaskapet gjorts till 
kommunalt, då särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap saknas.    
De ändringar som har genomförts i planförslaget inför antagande är av mindre 
betydelse och innebär inte att någon ny granskning behöver genomföras. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse 2020-12-07 
Antagandehandlingar 2020-12-04 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Vadholmen Södra, enligt 5 
kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner antagandehandlingarna. 
 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Vadholmen Södra, enligt 5 
kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner antagandehandlingarna. 
 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschefen 
Planhandläggaren 
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  2020-12-07   

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Elin Tibell 

Detaljplan för Vadholmen, Södra - Antagande  
 
Ärendenummer: SBFV-2015-0124 

Ärendet avser: Antagande av detaljplan för Vadholmen  

 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Vadholmen Södra, enligt 5 
kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner antagandehandlingarna.  

Sammanfattning 
Utredningar och handlingar har efter granskningen uppdateras och förtydligas för att 
kunna bemöta de synpunkter som inkommit till kommunen. Kommunen avser att 
utföra en tryckbank i den östra delen av planområdet, vilket den geotekniska 
utredningen föreslagit. Efter granskningen har också huvudmannaskapet gjorts till 
kommunalt, då särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap saknas.    

De ändringar som har genomförts i planförslaget inför antagande är av mindre 
betydelse och innebär inte att någon ny granskning behöver genomföras.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20201207 
Antagandehandlingar 2020-12-04 
 

 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Planarbetet har finansierats av kommunen. Kommunen ansvarar för drift och 
underhåll av den allmänna platsen inom planområdet. 

Beslutet expedieras till:  
Samhällsbyggnadschefen 
Planhandläggaren 

 
 
Elisabeth Linderoth 
Förvaltningschef  
Samhällbyggnadsförvaltningen 
 

 
 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef 
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Detaljplan för   

Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl  

Munkedal, Munkedals kommun  
  

  
  

ANTAGANDEHANDLING 2020-07-02, justerad 2020-12-04 
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Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 
Box 114 
451 16 Uddevalla 
Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 

Uppdragsnummer: 15003 

Detaljplanen består av: 
• Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000, format: A1 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Illustrationskarta, skala 1:1000, format: A1 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

• Grundkarta 

Övriga handlingar: 
• Naturmiljöbeskrivning, Rådhuset Arkitekter AB, maj 2020  

• PM geoteknik, Detaljplan för Vadholmen, Munkedal kommun, Tyréns, 
2016-04-15, Rev D 2020-11-12  

• Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Tyréns, 2016-04-15 

• Dagvattenutredning för Vadholmen, Munkedal, Melica, 2019-05-27 

• Dagvattenutredning Vadholmen-Örekilsparken, Munkedals 
kommun, Aqua Canale, 2020-06-25 

• Buller- och vibrationsutredning; Foss 2:81, 2:82, Munkedal, Brekke 
& Strand Akustik AB, 2020-05-31 

• Riskbedömning för ny detaljplan, del av Vadholmen, Foss 2:81, 
2:82 m fl, Bengt Dahlgren, Rev C 2020-09-15 

• PM Foss 281, 2:82, Ensucon, 2020-08-28. 

 

 

 

 

Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB 
där inget annat anges.  
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Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl Planbeskrivning 
Munkedal, Munkedals kommun                          Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING ................................................................................... 2 

Bakgrund ............................................................................................... 2 
Planförslagets syfte och huvuddrag ...................................................... 2 
Planområdet .......................................................................................... 2 
Planprocessen ....................................................................................... 4 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................... 5 
Översiktsplaner ...................................................................................... 5 
Detaljplaner ........................................................................................... 6 
Planprogram .......................................................................................... 8 
Behovsbedömning ................................................................................. 8 
Naturvårdsprogram ................................................................................ 9 
Centrumplanering .................................................................................. 9 
Skyddsavstånd .................................................................................... 10 

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN ................................ 10 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB ....................... 10 
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB ................................. 10 
Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB ........................................................... 11 
Skydd av områden, 7 kap MB ............................................................. 11 

PLANFÖRSLAGET – FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER .............................................................. 12 

Natur .................................................................................................... 12 
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Friytor och rekreation ........................................................................... 22 
Trafik .................................................................................................... 22 
Service ................................................................................................. 24 
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Tekniska frågor .................................................................................... 47 
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Fortsatt arbete ..................................................................................... 48 
Preliminär tidplan ................................................................................. 48 
Medverkande i planarbetet .................................................................. 48 
Justeringar inför antagande ................................................................. 48 
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Planbeskrivning Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl 
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04 Munkedal, Munkedals kommun 
  

INLEDNING 
Bakgrund 
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i centrala Munkedal. Den centralt 
belägna byggvaruhandeln XL Bygg (tidigare Sohlbergs) har flyttat 
verksamheten till Säleby norr om Munkedal. Kommunen har förvärvat 
marken vid Vadholmen och önskar genom detaljplan pröva möjligheterna 
för bostadsutbyggnad på platsen. 

Beslut om att ett program till detaljplan skulle tas fram fattades av Kom-
munfullmäktige 2015-02-26 § 4. 2016-06-15 § 24 beslutade byggnadsnämn-
den om att med programmet som grund upprätta en detaljplan.  

Planförslagets syfte och huvuddrag 
Planförslagets syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra cirka 100 
lägenheter i flerbostadshus. Därutöver inrymmer planen möjlighet till bland 
annat handel och kontor i den västra delen av planområdet och mindre 
verksamheter, exempelvis ett café, i områdets östra delar. Områdets två 
delar nås via Kviströmsvägen respektive Vadholmsvägen. 

För att genomföra planen behöver Vadholmsvägen flyttas närmre 
järnvägsområdet. En ny väg som ansluter till Kviströmsvägen behöver 
byggas för att angöra den östra delen av planområdet. 

Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger centralt i Munkedal, mellan Örekilsparken i öster och 
Strömstadsvägen/Bohusbanan i väster. Området delas i två delar genom 
Gatesandsvägen och industrispåret till Arctic Paper. Planområdet är cirka 
30 000 m² (3 ha) stort. Norr om området ligger bostadsbebyggelsen på 
Vadholmen och i söder Kviströmsvägen.  
 

 
Planområdets lokalisering i centrala Munkedal. 
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Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl Planbeskrivning 
Munkedal, Munkedals kommun                          Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04 

 
Den västra delen av planområdet. Planområdets ungefärliga avgränsning redovisas med vitstreckad linje. 
Foto taget från nordväst. 
 

 
Den östra delen av planområdet. Planområdets ungefärliga avgränsning redovisas med vitstreckad linje. 
Foto taget från nordost. 
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Planbeskrivning Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl 
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04 Munkedal, Munkedals kommun 
  

Markägoförhållanden 
Marken inom Bohusbanans spårområde, Foss 2:16, ägs av Trafikverket och 
marken utmed industrispåret inom Munkedal 5:1 ägs av Arctic Paper. Foss 
2:81 och 2:82 förvärvades i oktober 2015 av Munkedals kommun genom 
aktiebolaget ”Vadholmen Foss 2:81 mfl. AB”. Bostadsfastigheterna norr om 
planområdet är i privat ägo liksom Foss 2:45 i den sydöstra delen av 
området. Fastigheten Foss 2:45 är exkluderad från planområdet och 
omfattas därför inte av detaljplanen. Foss 10:1 ägs av Munkedals kommun.   

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-
ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-
plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i plan-
beskrivningen. 

Detaljplanen har samråtts och granskats tillsammans med länsstyrelsen, stat-
liga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som 
är berörda av de åtgärder som föreslås i planen.  

Samråd och granskning har genomförts med syfte att få fram ett så bra be-
slutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i plane-
ringsprocessen.  

Utökat förfarande 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Plan-
arbetet är påbörjat efter årsskiftet 2014/2015 och bedrivs med ett så kallat 
utökat förfarande, eftersom planförslaget bedöms vara av betydande intresse 
för allmänheten och i övrigt av stor betydelse.  

Utökat förfarande innebär att underrättelse, samråd, samrådsredogörelse, 
underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft 
ingår i planprocessen.  
 

 

Planprocesspilarna visar ett så kallat utökat förfarande. I det aktuella skedet ligger det 
framtagna granskningsutlåtandet till grund för ett antagandebeslut. Vinner detaljplanen 
laga kraft kan planen sedan ligga till grund för bygglovprövning. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplaner 
För Munkedals kommun gäller översiktsplan Framtidsplan 2014 (antagen 
2014-12-17). Arbete med framtagande av en ny översiktsplan pågår och ett 
nytt förslag, Översiktsplan 2018, har varit ute på granskning. 

I förslaget till översiktsplan är planområdet markerat som ”Område för ut-
veckling av bostäder”. För utbyggnad inom områden för framtida bebyg-
gelse gäller krav på av detaljplan.  

Planförslaget överensstämmer i huvudsak med den gällande översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Delar av planområdet är i granskningshandlingen i Översiktsplan 2018 utpekat som ett ”område för ut-
veckling av bostäder” (Karta 2 ”Mark- och vattenanvändning”). Planområdets ungefärliga avgränsning är 
markerad med svartstreckad linje. 
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Detaljplaner 
Större delen av planområdet samt området öster om Gatesandsvägen,  
Örekilsparken, omfattas inte av detaljplan. 

 
Översikt gällande detaljplaner, planområdets ungefärliga avgränsning markerad med rödstreckad 
linje. 

De västra delarna av planområdet ingick i det förslag till ”Detaljplan för 
Vadholmen” som upprättades 2007. Stora delar av planområdet undantogs 
från antagande och laga kraft (se illustration nedan). Övriga delar av försla-
get vann laga kraft 2008-02-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur ”Detaljplan för Vadholmen”, laga kraft 2008-02-28. Skrafferat område undantogs 
från antagande. 
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”Detaljplan för Vadholmen, Foss 10:1 m fl”, laga kraft 2011-07-26” 
 
2011 togs en detaljplan fram för delar av det område som i den tidigare de-
taljplanen undantagits från fastställelse. Syftet med planen var att säkerställa 
byggrätter för tre bostadsfastigheter samt skapa förutsättningar för en eta-
blering av parkeringsplats i planområdets västra del. En mindre del av detta 
planområde ingår i det aktuella planförslaget. Planens genomförandetid har 
gått ut. 

För Kviströmsvägen samt anslutning av Vadholmsvägen gäller detaljplanen 
för Foss 2:16 m.fl. (Vägport och genomfartsled i Munkedals centrum), laga 
kraft 1996-02-26.  

 
”Detaljplan för Foss 2:16 m fl”, laga kraft 1996-02-26” 
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Planprogram 
Beslut om att program till detaljplan skulle tas fram togs av Kommunfull-
mäktige 2015-02-26. Ett planprogram upprättades och var utsänt för samråd 
under våren 2016. En programsamrådsredogörelse upprättades där inkomna 
synpunkter redovisades och bemöttes. De synpunkter som kom in pekade 
på att kommunen som underlag för fortsatt planarbete behövde komplettera 
planeringsunderlaget med ett antal utredningar. Dessa var:  

• Geoteknisk utredning inkl. vibrationsutredning 
• Bullerutredning 
• Riskutredning 
• Dagvattenutredning 

Behovsbedömning  
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan.  

Under framtagandet av planprogrammet till detaljplanen utfördes en så kal-
lad behovsbedömning för att bedöma om planförslaget kunde komma att 
medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomfö-
rande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 
Utbyggnaden utgör en komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyg-
gelse och överensstämmer i huvudsak med intentionerna i kommunens 
översiktsplan.  

Förslaget medför att en mindre del av område som utgör riksintresse för na-
turvård tas i anspråk men kommunens bedömning är att riksintresseområ-
dets värden inte påtagligt kommer att skadas. Inga övriga riksintressen be-
döms komma att påverkas. Ett genomförande av förslaget bedöms heller 
inte komma att påverka Natura 2000-området eller innebära ett överskri-
dande av gällande miljökvalitetsnormer.  

Under exploateringsskedet kan konsekvenserna bli buller, vibrationer och 
damm samt tung trafik. Störningarna för omgivningen bedöms dock som 
marginella. 

Ställningstagande 
Kommunen anser att planen inte innebär betydande påverkan på miljön, 
hälsan, säkerheten och hushållningen med naturresurser och att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver göras.  

Länsstyrelsen har vid programsamrådet och samrådet getts tillfälle att yttra 
sig över behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning 
att förslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.  
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Naturvårdsprogram 
Kommunen har tagit fram ett samlat naturvårdsprogram som pekar ut och 
prioriterar de värdefulla naturmiljöer som kräver ett långsiktigt skydd i kom-
munens planering. Planområdet innehåller inte någon sådan utpekad natur-
miljö.  

Centrumplanering 
En översiktlig planstudie av centrumområdet gjordes 2007/2008, det ordna-
des med en information/dialog med företagarna om planstudiens innehåll i 
centrum.  

Målsättningen med arbetet var att möjliggöra ett fortsatt levande centrum,  
bland annat genom att skapa ytterligare boende i centrum i ett bra kommu-
nikationsläge och nära ett brett serviceutbud. Det konstateras också att det 
behövs en helhetssyn när det gäller utformning av byggnader, platser och 
grönytor för att göra centrum attraktivt. Utdrag ur planstudien redovisas  
nedan.  

Det aktuella planförslaget överensstämmer delvis med planstudien. 

 
 

 
 

Utdrag ur planstudie 2007. Planområdets ungefärliga avgränsning redovisas med rödstreckad linje. 
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Skyddsavstånd 
Bohusbanan passerar direkt väster om planområdet. Järnväg är generellt att 
anse som transportled för farligt gods och ny bebyggelse bör normalt inte 
tillåtas inom 30 meter från närmsta spårmitt. Funktioner som inte är stör-
ningskänsliga och där människor endast tillfälligtvis vistas, exempelvis par-
kering eller garage kan generellt lokaliseras relativt nära spårens dragning, 
dock inte närmre än 15 meter från spårmitt. I planarbetet har en riskutred-
ning tagits fram, läs mer under rubriken hälsa och säkerhet. 
 

BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser,  
3 kap MB 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är av riksin-
tresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt som möjligt 
ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Genomförandet av planförslaget och nödvändiga åtgärder, exempelvis geo-
tekniska åtgärder inom planområdet, som är beläget cirka 100 meter från 
Örekilsälven, bedöms inte påverka riksintresset för friluftsliv (FO49), som i 
huvudsak är begränsat till älven, Örekilsälvens nedre del. Örekilsälven utgör 
även Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet. Åtgärder bedöms 
inte påverka Natura-2000 området negativt. Riksintresset för naturvård 
(NRO 14025), Örekilsälven med Kärnsjön, omfattar ett vidsträckt område som 
sträcker sig mellan Dals Ed i norr och Saltkällefjorden i söder.  

I höjd med planområdet når riksintresseområdet fram till slänten mot Gate-
sandsvägen, vilken leder till minigolfbanan i Örekilsparken. Utbyggnad öster 
om Gatesandsvägen kommer att medföra intrång i den yttre delen av riksin-
tresseområdet men bedöms inte komma att medföra någon påtaglig skada 
på riksintresseområdets kärnvärden. Det berörda området utgör inget natur-
landskap då området sedan tidigare är omformat genom avschaktningar som 
genomförts i skredriskförebyggande syfte. 

Bohusbanan utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 
kap 8 §. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt vid ett genomförande 
av planförslaget.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas geografiska områden som, 
med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 
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Planområdet berör inte de särskilda hushållningsbestämmelser som redovi-
sas i 4 kap miljöbalken. Örekilsälven, lokaliserad cirka 100 meter öster om 
planområdet utgör dock ett Natura 2000-område enligt art- och habitatdi-
rektivet. Natura 2000-området är av riksintresse enligt MB kap 1 §. De åt-
gärder som ett genomförande av planförslaget innebär, exempelvis geotek-
niska åtgärder inom planområdet, bedöms inte innebära en negativ påverkan 
på Natura 2000-området. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som anger en viss lägsta 
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt om-
råde. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, 
olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och mussel-
vatten samt omgivningsbuller. Öster om planområdet ligger Örekilsälven, vilken 
omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. 

Miljökvalitetsnormerna anger den miljökvalitet som ska uppnås i vattenföre-
komsterna och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. Den ekologiska 
statusen för Örekilsälven har klassats till måttlig, vilket beror på rådande pro-
blem med övergödning och fysisk påverkan som orsakats av människan. Vat-
tenförekomsten har en tidsfrist till år 2027 för att nå kvalitetskravet om god 
ekologisk status. Den kemiska statusen i Örekilsälven uppnår ej god status med 
avseende på kvicksilver då halterna i fisk överskrider EU:s gränsvärde. På grund 
av fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att 
avgöra inom vilken tid det är möjligt att nå god kemisk ytvattenstatus. Ingen 
tidsram att nå kvalitetskravet är därför satt. 

Planen föreslår bostadutbyggnad inom ett område som till stora delar redan är 
ianspråktaget för tätortsbebyggelse. Det finns inget som tyder på att genomfö-
randet av planen skulle påverka vare sig den ekologiska eller kemiska statusen 
i Örekilsälven i negativ riktning. I samband med planens genomförande kom-
mer åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten som avrinner till älven 
att genomföras.  

Planförslagets genomförande bedöms således inte medföra överskridande av 
gällande miljökvalitetsnormer, eller att möjligheterna att uppnå god ekologisk 
status till 2027 försvåras. 

Skydd av områden, 7 kap MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel redovisas områden med värdefull natur som 
ska skyddas från exploatering eller andra ingrepp.  

Strandskydd råder enligt 7 kap 13–18 §§ miljöbalken i land- och vattenområdet 
vid havet, insjöar och vattendrag. Örekilsälven, som rinner cirka 100 meter öster 
om planområdet, omfattas till större delen av strandskydd enligt 7 kap MB, 
dock inte på den sträcka av älven som angränsar planområdet då strandskyddet 
här är upphävt. Planförslaget berör inte strandskyddat område. Blåskrafferat område redovisar gällande 

strandskydd längs Örekilsälven 
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PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
Natur 
Mark, terräng och vegetation 
Förutsättningar 
Vadholmen är centralt beläget i Munkedal, direkt öster om centrum.  
Bebyggelsen i det omkringliggande området består i huvudsak av  
enfamiljshus belägna på ett klart avgränsat höjdparti direkt norr om plan-
området. Söder om villaområdet ligger ett före detta verksamhetsområde 
där byggvaruhandeln XL Bygg var lokaliserat fram till 2015. Nivåskillnaden 
mellan villaområdet och verksamhetsområdet är cirka 15 meter och Örekil-
sälven rinner ytterligare cirka 10 meter lägre. Slänten mellan  
bostadsområdet och verksamhetsområdet är i huvudsak relativt öppen med 
inslag av sly och mindre lövträd medan växtligheten tätnar i den östra delen 
mellan bostadsområdet och bruksjärnvägen. Schaktningar och anläggande av 
en tryckbank har utförts bakom byggvaruhandeln i syfte att förbättra slänt-
stabiliteten.  

Cirka 100 meter öster om Vadholmen rinner Örekilsälven. Mellan Vadhol-
menområdet och Örekilsparken går ett järnvägsspår (industrispår) till  
Arctic Paper. Parallellt med industrispåret går en mindre väg, Gatesandsvä-
gen, som leder fram till två bostadshus och till bangolfbanan i Örekilspar-
ken. Från Gatesandsvägen sluttar terrängen kraftigt ner mot Örekilsparken. 
Sluttningen är delvis bevuxen med lövvegetation. Området karaktäriseras  
bland annat av höga och delvis mycket branta slänter mot omgivande ter-
räng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot Örekilsparken från Gatesandsvägen 

Industrispåret och Gatesandsvägen väster 
om Örekilsparken 

Vy mot Örekilsparken och planområdet från Uddevallavägen nordost om planområdet. 

Örekilsälven Föreslagen ny              
bebyggelse 
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Längst i väster, gränsar planområdet till spårområdet för Bohusbanan. Bohusba-
nan är i dagsläget avskild från verksamhetsområdet med häckar och staket. 

Inom planområdet finns inga kända naturvärden, biotoper eller liknande. Dock 
omfattas Örekilsälven och Örekilsparken av riksintresse för naturvård. 

En naturmiljöbeskrivning, ”Naturmiljöbeskrivning, Rådhuset Arkitekter AB, maj 
2020”, har tagits fram och bifogas planhandlingarna. Nedan redovisas en sam-
manfattning av naturmiljöbeskrivningen. 

Stora delar av området utgörs av ytor som tidigare har varit bebyggda samt 
av ytor som tidigare har anlagts som parkområde. Endast mindre delar av 
området utgörs av naturmark. 

I den norra gräsbevuxna slänten har inslag av rosor och hallon hittats. Om-
rådet innehar ett mycket lågt naturvärde. 

I den gräsbevuxna slänten i nordost finns buskar och enstaka träd. Den 
södra delen av slänten består främst av öppen jord med inslag av gräs. I  
området finns åtta träd, varav fyra utgörs av ekar, där den grövsta eken har 
en diameter på cirka 40 centimeter i brösthöjd. Bland övriga träd finns sälg 
och ask. Bland förekommande buskar kan nämnas hägg, häggmispel, rosor, 
hassel och vide. Området har ett lågt naturvärde som med tiden kan få ett 
högre naturvärde om träden skulle åldras. 

Den gräsbevuxna slänt som återfinns i sydost består främst av öppen jord 
med inslag av gräs. Området har ett mycket lågt naturvärde. 

Befintliga naturvärden i planområdet är i dagsläget låga till mycket låga. Det sak-
nas också lämpliga naturmiljöer (habitat och strukturer) som i regel gynnar 
rödlistade arter, skyddade arter, naturvårdsarter, signalarter m fl. Eftersom 
hela området mer eller mindre består av markområden som är starkt påver-
kade av mänskliga ingrepp, saknas i dagsläget lämpliga förutsättningar för att 
området ska hysa några skyddade arter. 

Planförslaget 
Mark som tas i anspråk utgörs i huvudsak av tidigare ianspråktagen mark 
och parkmark. Den bebyggelse som planeras öster om Gatesandsvägen 
kommer att innebära ett intrång i miljön runt Örekilsälven. Kommunen gör 
dock bedömningen att intrånget är så pass begränsat att riksintresset för  
naturvård inte påtagligt påverkas negativt. Denna inställning delades av läns-
styrelsen under plansamrådet.  

Geoteknik 
Förutsättningar 
De geotekniska frågorna inom delar av planområdet har utretts tidigare. 
Bristande stabilitet i slänten mot bostadsfastigheterna på Vadholmen var  
orsaken till att en del av det nu aktuella planområdet undantogs från anta-
gande vid tidigare planläggning. Stabiliseringsåtgärder, i form av anläggandet 

Planområdet gränsar i väster mot Bohus-
banans spårområde 
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av en tryckbank, direkt söder om slänten mot bostäderna lokaliserade på 
höjden norr om planområdet har senare vidtagits. 

Som underlag för detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram. Utred-
ningen har reviderats och utökats sedan granskningen. Utredningen, som bifo-
gas planhandlingarna, redovisas i slutrapporten ”PM geoteknik, Detaljplan för Vad-
holmen, Munkedals kommun, Tyréns, 2016-04-15 Rev D 2020-11-12”. Undersök-
ningar och analyserade prover redovisas i tillhörande markteknisk undersök-
ningsrapport (MUR) daterad 2016-04-15. Syftet med utredningen är att re-
dovisa de geotekniska förutsättningarna och rekommendera planbestämmel-
ser avseende grundläggning och maximal markbelastning. 

Geotekniska markförhållanden 
Marknivåerna inom området varierar mellan +6 i den östra delen av aktuellt 
område och upp till +20 i den västra delen. Området består av svagt lutande ter-
rasser som sammanbinds av en brant slänt nedåt i östlig riktning mot Örekilsäl-
ven. Den västra delen av området utgörs huvudsakligen av hårdgjorda asfalte-
rade ytor. Den östra delen av området består av en slänt ned mot Örekilsälven 
som är gräs- och trädbevuxen. Området närmast Örekilsälven utgörs troligtvis 
av fyllnadsmassor en bit ned i jordprofilen med tanke på att älvens sträck-
ning modifierats österut under 80-talet. I samband med detta anlades även 
ett erosionsskydd längs den västliga stranden. 

Jordlagren består från markytan av en siltig torrskorpelera ned till cirka 2 meter 
under markytan. I området som är exploaterat påträffas dock fyllning som inne-
håller trä, mulljord och gödsel. Under torrskorpeleran återfinns främst siltig lera 
och lerig silt med sandskikt ned till bottenfriktion på berg. Det förekommer 
även lager med högförmultnad torv på cirka 11–13 meters djup i en borrpunkt. 
Sonderingsstopp har erhållits mellan 13–30 meter under markytan. 

Vattenkvoten för upptagna jordprover varierar mellan 25–64 % där de lägre 
värdena erhålls i de mer siltrika jordlagren. Konflytgränsen varierar mellan  
43–56 %. 

Skjuvhållfastheten, för områden belägna ovanför nivå +10, har utvärderats till 
13 kPa med ökning mot djupet. Från nivå +10 och nedåt har skjuvhållfastheten 
utvärderats till 25 kPa med ökning mot djup. 

Jordprofilen samt stabilitetsförhållandena i slänten upp mot de i norr an-
gränsande fastigheterna Foss 7:62, 7:64, 7:65 m fl har tidigare undersökts av 
Bohusgeo AB. Denna slänt samt ovanliggande fastigheter är belägna på ni-
våer mellan ca +20 och +35. Vattenkvoten uppmättes till ca 40–50 %, kon-
flytgräns till mellan 35–55 % och sensitivitet till mellan ca 10–20. Lerans 
odränerade skjuvhållfasthet i detta område uppvisar en spridning med vär-
den på mellan cirka 25 och 80 kPa. 

Utifrån CRS-försök har jordens överkonsolideringsgrad (OCR) utvärderats till 
mellan 1,2 och 1,8. 
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Förekomsten av kvicklera har studerats med hjälp av SGI:s excelverktyg för 
att bedöma kvickleraförekomst utifrån sondering- och laboratorieresultat. 

Eftersom total matningskraft ej registrerats i samband med utförda CPT-
sonderingar kan dessa ej nyttjas för analys av förekomsten av kvicklera. Där-
emot har trycksonderingar utförda i sex punkter analyserats. Trycksonde-
ringarna i fem av dessa punkter indikerar att kvicklera kan förekomma ner 
till lite drygt tre meter under markytan. Dessa indikationer sammanfaller 
med övergången från torrskorpeleran till det lösare underliggande lerlagret, 
vilket leder till en snabb minskning av matningskraften som troligen misstol-
kas vid utvärdering av kvickleraförekomsten. Även enstaka djupare nivåer i 
två av de analyserande punkterna har utvärderats som kvicklera. Detta beror 
på lokala ”pikar” i registrerad matningskraft vilket leder till att lutningen på 
utvärderad kurva direkt under ”piken” blir mindre än 1 kPa/m och nivån 
utvärderas därför troligen felaktigt som kvicklera. 

Vid analys av utförda laboratorieanalyser av ostörda prover i fyra undersök-
ningspunkter indikerade resultatet av dessa ingen kvickleraförekomst. Tro-
ligtvis förekommer det således ingen kvicklera inom området. 

Grundvattenytan har mätts i öppna undersökningspunkter och konstaterats 
till mellan 1,3 till 1,5 meters djup under markytan. Inom området bedöms 
hydrostatiskt vattentryck råda med en fri grundvattenyta på 1,5 meter under 
markytan. 

Stabilitetsberäkningar 
Kontroll av totalstabiliteten har utförts i fyra olika sektioner. Flera olika fall/för-
hållanden har analyserats för tre av sektionerna. Beräkningar har genomförts för 
sju olika scenarier i sektion A-A, fyra olika fall för sektion B-B och i tre olika fall 
för sektion D-D. En beräkning har genomförts för sektion C-C. 

 
Redovisning av 3 av 4 sektioner (A-A, B-B, D-D) från den geotekniska utredningen. 
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Redovisning av den fjärde sektionen (C-C).  
 
Resultatet från beräkningen av sektion C-C visar att erforderlig säkerhet mot 
totalstabilitetsbrott erhålls för planerad vägbank. 

Resultatet från de 14 olika beräkningarna av sektionerna A-A, B-B och D-D  
visar att erforderlig säkerhet råder för befintliga förhållanden samt vid en  
ytterligare markbelastning på 15 kPa inklusive eventuell last från byggnader. 
15 kPa motsvarar en fyllning på cirka 0,7 meter. Undantaget är för fyra av 
fallen gällande sektion A-A, där erforderlig säkerhetsfaktor inte uppnås.  

I utredningen föreslås därför en geoteknisk åtgärd i form av en tryck-
bank/motfyllning av krossmaterial med en tjocklek på 1,2 meter placeras vid 
släntfoten ner mot Örekilsälven så att erforderlig säkerhet i sektion A-A kan 
uppnås.  

Illustrationen visar utbredningen på den tryckbank/motvikt som ska anläggas i slänten ned mot 
Örekilsälven. Hela tryckbanken lokaliseras inom planområdet. 
 
Vid byggnation inom motfyllningens utbredning kan schakt/skärning i ut-
fyllningen utföras, förutsatt att stabiliteten säkras i samband med arbetet 
samt att påförd last i efterföljande permanentskede minst motsvarar den 
bortschaktade motfyllningens tyngd. Motfyllningens utbredning i plan mot-
svarar cirka 600 m². 
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Rekommendationer 
Grundläggning av lättare hus (1 våning) kan utföras med platta på mark. För 
tyngre byggnader (2 våningar eller fler) bör grundläggning ske med pålar ned 
till bottenfriktion eller berg. Längd på pålarna ska undersökas i projekte-
ringsskedet. 

Tillfälliga schakter för suterränghus, beroende på hur stort ingrepp som er-
fordras i befintliga slänter, kan kräva förstärkningsåtgärder i form av exem-
pelvis spont. 

Ledningsanslutningar till byggnader med pålgrundläggning måste utföras 
flexibla så att differenssättningar mellan byggnad och omgivande mark kan 
tas upp utan risk för brott. 

Byggnader inom blå streckad linje (se illustration nedan) bedöms kunna utföras 
som suterränghus. Byggnader inom röd streckad linje (se illustration nedan)  
bedöms kunna utföras med källare. 

 
Illustration från den geotekniska utredningen som redovisar ytor där suterrängvåning respektive 
källare kan anläggas. 

Inför byggnation i urban miljö behöver en riksinventering utföras som inne-
fattar bedömning av känsliga anläggningar i omgivningen med hänsyn till 
geoteknik, exempelvis järnväg och ledningar. För att sedan verifiera att inte 
oacceptabel omgivningspåverkan uppstår upprättas ett kontrollprogram för 
geoteknik. I detta program verifieras till exempel att erforderlig stabilitet 
säkras samt att inte skadliga markrörelser eller grundvattensänkningar upp-
kommer under byggnation och permanentskedet. Kontrollprogrammet skall 
upprättas innan byggstart. 
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Planförslaget 
Med tanke på att den geotekniska utredningen har visat att erforderlig säker-
hetsfaktor inte kan uppnås i sektion A-A om inte en tryckbank/motvikt an-
läggs i den östra delen av planområdet kommer Munkedals kommun att ut-
föra denna geotekniska åtgärd innan detaljplanen antas. Ett geotekniskt utlå-
tande som bekräftar att den geotekniska åtgärden är utförd ska finnas fram-
taget innan planen antas.  

Med avseende på de ytterligare rekommendationerna i den geotekniska ut-
redningen har en planbestämmelse införts som innebär en maxbelastning på 
maximalt 15 kPa för kvartersmarken där bebyggelse föreslås. Lovplikten 
ändras också inom hela planområdet genom en generell planbestämmelse, 
vilket innebär att uppfyllnader som överstiger 0,7 meter kräver marklov. 

För de områden där suterrängvåning kan uppföras men källare inte kan tillå-
tas införs en bestämmelse om att källare inte är tillåtet. 

De geotekniska förhållandena i slänten mot bostadsområdet i norr har resul-
terat i en tidigare genomförd säkerhetsåtgärd i form av en tryckbank. Tryck-
banken innebär att området idag är stabilt. Byggrätt införs i planförslaget för 
området där tryckbanken är lokaliserad. För att säkerställa att de geotekniska 
frågorna inom området där tryckbanken tidigare har anlagts behandlas på ett 
adekvat sätt har en administrativ planbestämmelse införts inom detta om-
råde. Bestämmelsen innebär att marklov alltid krävs vid förändring av mar-
kens nivå i området där tryckbanken är lokaliserad. En bestämmelse reglerar 
även att markens nivå i slänten lokaliserad ovanför den befintliga tryckban-
ken inte får förändras. 

En upplysning har även lagts in på plankartan som informerar om att i de 
områden där bebyggelse föreslås så ska en geoteknisk utredning utföras för 
att säkerställa stabilitet vid grundläggningsarbeten som kräver schaktning.  

En ytterligare upplysning om att ett kontrollprogram för geoteknik ska upp-
rättas i samband med byggnation har införts på plankartan. 

Med de åtgärder i form av utförande av en stabilitetshöjande åtgärd innan 
antagande samt de planbestämmelser och upplysningar gällande geoteknik 
som har införts i detaljplanen anser kommunen att säkerheten avseende de 
geotekniska förhållandena är utredda och säkerställda. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Bebyggelse 
Förutsättningar 
Bostadsbebyggelsen i anslutning till planområdet är främst belägen inom ett 
avgränsat höjdparti norr om planområdet. I detta område finns tre hyreshus 
medan övrig bebyggelse är enfamiljshus. Karaktären på bebyggelsen är skif-
tande med hus uppförda från tidigt 1900-tal fram till 1960-talet.  

Observera att byggnader inom planområdet 
numera är rivna. 

Bostadsbebyggelsen på Vadholmen ligger 
på höjden ovanför verksamhetsområdet. 
Observera att byggnader inom planområ-
det numera är rivna. 
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Inom planområdet har framtill 2015 byggvaruhandeln XL Bygg varit lokaliserat. 
Byggnader som ingått i verksamheten ligger norr om Vadholmsvägen. Byggna-
derna har inrymt butik, kontor och lager. Sedan några år tillbaka har de byggna-
der som låg söder om Vadholmsvägen rivits. Företaget har flyttat till Säleby norr 
om Munkedal. 

Mitt i området ligger en bostadsfastighet, Foss 2:45, som inte ingår i planområdet. 

Planförslaget 
Området bedöms totalt kunna inrymma cirka 100 nya bostäder beroende på 
vilka bostadsformer som byggs. De nya bostäderna får ett centralt läge i 
tätorten med god tillgänglighet till service och kommunikationer samt direkt 
anslutning till parkområdet vid Örekilsälven. Användningen i den största 
delen av planområdets kvartersmark anges till ”Bostäder och centrum, ej 
hotell” vilket innebär att bostäder och diverse olika verksamehter kan 
uppföras inom planområdet men att hotell inte tillåts.  

Totalt tillåts cirka 4600 m² byggnadsarea (BYA) inom planområdet, det vill 
säga ytan som byggnadernas utbredning på marken upptar. Den tillåtna 
byggnadsarean fördelar sig så att cirka 1600 m² får byggas i planens 
nordvästra del, cirka 1800 m² i den sydvästra delen samt cirka 1200 m² i den 
östra delen. Observera att planen skapar en teoretisk möjlighet att bygga ut 
en maximal byggnadsarea på cirka 4600 m² men att hänsyn naturligtvis ska 
tas till att ytor för exempelvis parkering med mera kan innebära att 
byggnadsarean inte alltid kan nyttjas fullt ut.  

 
Illustration av en möjlig utbyggnad inom planområdet i enlighet med planförslaget. Observera att 
ett stort antal andra placeringar av bebyggelse är tillåtet inom ramen för planens bestämmelser. 
 

Kommunen har studerat visuella effekter av olika hög bebyggelse. Resultatet 
av studierna är att man vill begränsa höjden på nya byggnader till maximalt 
fyra-fem våningar med hänsyn till närliggande bebyggelse och till områdets 
nuvarande karaktär. 
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I den nordvästra delen tillåts fyra våningar och i den sydvästra delen tillåts 
tre våningar. I den östra delen tillåts bebyggelse i upp till fem våningar i 
sutteräng.  

För att säkerställa dessa hushöjder införs planbestämmelser som reglerar 
högsta tillåtna totalhöjd respektive nockhöjd över grundkartans nollplan. 
Takvinkeln för föreslagna byggnader föreslås vara 18-38 grader. 

Med det tillåtna våningsantalet skapas en total byggrätt ovan mark uttryckt i 
bruttoarea (BTA), som utgör en sammanräkning av samtliga våningsplan,  
på cirka 16 000 m². I det västra området medger planen möjlighet till 
centrumanvändning vilket innebär exempelvis kontor, butiker och liknande. 
Den maximalt tillåtna bruttoarean för centrumanvädning regleras till totalt 
4500 m² i planens västra del. Den maximala bruttoarean för handelsändamål 
regleras till maximalt 1000 m² i den sydvästra delen. 

 
Fotomontage som redovisar exempel på byggnadsvolymer inom den västra delen av planområdet. 
Foto taget från nordost. Observera att ett flertal olika sätt att bebygga planområdet finns inom 
ramen för detaljplanens bestämmelser. Montagen har tagits fram med syfte att illustrera 
byggnadernas föreslagna höjder. 
 
I den sydvästra delen införs en bestämmelse som innebär att i entréplan ska 
det fria måttet till ovanliggande bjälklag vara minst 3,6 meter. Med denna 
reglering kan man i ett initialt läge uppföra bostäder på entréplanet, men 
möjligheten till verksamhets/butikslokaler byggs inte bort.  

I den östra delen av planområdet tillåts, utöver bostäder, 
centrumanvändning med en maximal bruttoarea på 300 m² för att tillåta 
mindre verksamheter, exempelvis i form av ett café. 

Komplementbyggnader såsom återvinningsbyggnader etc förutsätts 
inrymmas inom den maximalt angivna byggnadsytan för respektive byggrätt. 
Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,75 meter inom 
hela planområdet. 

Placeringsbestämmelser införs. Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 
meter från fastighetsgräns.Komplementbyggnader ska placeras minst 1,5 
meter från fastighetsgräns. 
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Fotomontage som redovisar exempel på byggnadsvolymer inom planområdets västra delar. Foto 
taget från bostadsområdet norr om planområdet. Observera att ett flertal olika sätt att bebygga 
planområdet finns inom ramen för detaljplanens bestämmelser. Montaget har tagits fram med syfte 
att illustrera byggnadernas föreslagna höjder. 
 

Fotomontage som redovisar exempel på byggnadsvolymer inom planområdet. Foto taget öster om 
planområdet. Observera att ett flertal olika sätt att bebygga planområdet finns inom ramen för 
detaljplanens bestämmelser. Montaget har tagits fram med syfte att illustrera byggnadernas 
föreslagna höjder. 

Tillgänglighet  
Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till 
personer med nedsatt rörelseförmåga och/eller orienteringsförmåga. I plan-
områdets västra delar finns mycket goda förutsättningar för att tillhandahålla 
en god tillgänglighet eftersom området är relativt plant utan några större 
höjdskillnader eller barriärer. Den östra delen av planområdet sluttar relativt 
brant mot öster. En ny lokalväg i den östra delen av planområdet ska  
anläggas, där lutningen inte överstiger 10 %.  
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Bebyggelsemiljön ska utformas med hänsyn till personer med nedsatt rö-
relse- eller orienteringsförmåga. Tillgängligheten ska redovisas i samband 
med bygglov/bygganmälan.  

Friytor och rekreation 
Förutsättningar 
Området ligger i direkt anslutning till Örekilsparken som är ett stort grön-
område med naturmarkskaraktär i anslutning till Örekilsälven. Örekilsälven 
är känt för sitt laxfiske. I parkområdet finns anlagda gångvägar, lekplats och 
bangolfbana. Golfbanan kan nås med bil via Gatesandsvägen. I parken finns 
även en plats med utemotionsredskap. 

Örekilsparken kan nås via gångbana utmed Kviströmsvägen och gångvägsans-
lutningar in i parken söder om planområdet. 

Planförslaget 
Örekilsparken påverkas av planförslaget genom att delar av det som idag är 
allmänt tillgängliga ytor tas i anspråk för bostadsutbyggnad och gata. Parkens 
värde för rekreation bedöms inte påverkas i någon betydande negativ omfatt-
ning. Det kommer även efter genomförandet att finnas stora rekreationsytor 
tillgängliga. Utbyggnaden berör inte älvens närområde.   

I direkt anslutning till den östra delen av planområdet ligger Örekilsparkens 
lekytor. Inom den västra bostadsgruppen finns goda möjligheter att anordna 
en närlekplats. 

Trafik 
Vägar/Gator, parkering/järnväg 
Förutsättningar 
Planområdet nås via Kviströmsvägen som utgör huvudtillfart till Munkedals 
centrum från söder. Cirka 100 meter öster om Bohusbanan ansluter Vad-
holmsvägen till Kviströmsvägen. Kviströmsvägen belastas av trafik som 
uppgår till cirka 2450 fordon (årsdygnstrafik). Antalet tunga fordon är cirka 
190 (mätning år 2009). 

Planområdet är sedan tidigare ianspråktaget och har idag ett fungerande vägnät. 
Två lokalgator löper genom området, dels Vadholmsvägen som sträcker sig från 
Kviströmsvägen och vidare fram till bebyggelsen på Vadholmen samt Gate-
sandsvägen som leder från Vadholmsvägen och vidare fram till norra delen av 
Örekilsparken och två bostadsfastigheter. Vadholmsvägen ingår i gemensam-
hetsanläggningen Foss ga:4 som förvaltas av Vadholmens vägförening. Båda 
vägarna ingår i det område som inom tätorten har hastighetsbegränsats till 50 
km/tim. 

Gatesandsvägen går inom planområdet nära spårområdet för industrispåret 
till Arctic Paper. Industrispåret passerar genom planområdet. Spåret trafike-
ras av två tågset per vardag. Säkerheten får trots närheten till GC-tunnel mellan Vadholmsvägen och 

Strömstadsvägen 

Bangolfklubben i norra delen av Örekils- 
parken 

Lekytor i norra delen av Örekilsparken 

Vadholmsvägen idag 
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Gatesandsvägen och passagen över Vadholmsvägen anses som god. Tågens 
hastighet uppgår till cirka 5–10 km/tim och observeras lätt av trafikanter. 
Vid passage av Vadholmsvägen stannar tågen samtidigt som tågpersonal 
stoppar trafiken, varefter tåget tillåts köra över vägen. 

Bohusbanan passerar genom samhället väster om planområdet. Järnvägen 
utgör riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken. Mellan Bohusba-
nan och planområdet finns idag ett stängsel.  

Munkedals kommun arbetar utefter en parkeringsnorm där normtalet ut-
trycks i ett antal bilplatser per 1000 m² bruttoarea alternativt antal parke-
ringsplatser per bostad. För flerbostadshus anger normen att 1,1 bilplatser 
per lägenhet ska anordnas. För butiker anges ett tal på 40 platser per 1000 
m² bruttoarea. 

Planförslaget 
Vadholmsvägen föreslås få en ändrad sträckning och anslutningen till 
Gatesandsvägen flyttas cirka 30 meter söderut. Vadholmsvägen flyttas 
söder-västerut så att den följer utmed gränsen mot spårområdet för 
Bohusbanan. Vid planområdets gräns i väster ansluter den nya 
gatusträckningen till Vadholmsvägen i befintlig sträckning. För den nya 
bostadsgruppen i västra delen ansluter en ny gata till Vadholmsvägen.  

Bostadsgruppen i Örekilsparken nås via en ny gata som ansluter till 
Kviströmsvägen cirka 100 meter öster om Vadholmsvägens anslutning till 
Kviströmsvägen som är en statlig väg med Trafikverket som väghållare. 
Siktförhållandena vid den föreslagna anslutningen är goda. Den nya gatan 
går i en mjuk sväng mot parken och svänger därefter av mot norr och följer 
slänten mot byggrätten cirka 150 meter längre norrut. Gatan avslutas med 
vändyta i nära anslutning till bostadshusens entréområde.  

En förprojektering av alla gator har tagits fram i samband med planarbetet. Nya 
gator föreslås utföras med 5,5- 6 meters bredd.  

Parkering för det västra området förutsätts lösas inom kvartersmark. Olika 
lösningar för parkering inom kvarteret kan anordnas. Planen styr inte 
placeringen av parkeringsplatser. Parkering för det östra området förutsätts först 
och främst att kunna lösas inom kvartersmark för bostäder tillsammans med 
kvartersmark avsedd för parkering, som har placerats utmed den nya föreslagna 
tillfartsvägen. 

Den befintliga parkeringsytan direkt utanför planområdets västligaste del, 
föreslås få en ny tillfart från södra änden av parkeringsytan. För att 
möjliggöra detta ingår en del av parkeringen i planområdet och gångvägen 
ner mot gångtunneln måste justeras.  

 
 
 

Industrispåret 

Vy mot spårområdet vid Bohusbanan 

Vadholmsvägen idag 
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Gång- och cykeltrafik 
Förutsättningar 
Vadholmsvägen har idag en gångförbindelse mot centrum under järnvägsvi-
adukten, i planområdets västligaste del, men det finns ingen gångbana utmed 
Vadholmsvägen. Utmed Kviströmsvägen finns en gångbana som leds under 
järnvägsviadukten för Bohusbanan.  

Planförslaget 
När området byggs ut med bostäder behöver det befintliga gång- och cy-
kelnätet kompletteras så att de nya bostäderna får säkra vägar för gång- och 
cykeltrafik.  

Gång- och cykelbana föreslås byggas utmed Vadholmsvägens ändrade 
sträckning och föreslås kopplas samman med gångbanan utmed 
Kviströmsvägen. En gångförbindelse ska även anläggas mellan Gatesands-
vägen och bostadsgruppen i öster. På grund av höjdskillnaden kan denna 
väg komma att behöva utformas som en trappväg.  

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken passerar dagligen på Kviströmsvägen och Bohusbanan i 
direkt anslutning till södra och västra delen av planområdet. Busshållplats 
finns vid järnvägsstationen. Stationen, med regionpendlingstrafik, ligger 
strax söder om planområdet. Nya bostäder inom planområdet kommer att 
få god tillgänglighet till kollektivtrafiken. Gångavståndet till buss- och tåg-
stationen är cirka 350 meter. 

Service 
Munkedals centrum med kommunkontoret, torget och flera butiker, matva-
ruaffär, post, apotek med mera ligger 200 meter från området. 

Vårdcentralen ligger cirka 400 meter norrut, utmed Centrumvägen. 

Förskola finns vid Östra Jonsängsvägen cirka 400 meter söderut. Grund-
skola ligger cirka 500–600 meter norrut, vid Strömstadsvägen.  

Inom den västra delen av planområdet föreslås inslag av centrumverksam-
het, vilket kan innebära att verksamheter kan inrymmas i centralt lokali-
serade lokaler i Munkedal. I den östra delen skapas byggrätt för mindre 
verksamheter, exempelvis i form av ett café. 

Teknisk försörjning 
VA och dagvatten 
Förutsättningar 
Idag är samtliga verksamheter och fastigheter för bostads- och handelsändamål 
inom Vadholmenområdet anslutna till det kommunala va-nätet. Genom plan-
området anläggs i dagsläget ett större ledningspaket med bland annat en 
större dagvattenledning som transporterar vatten österut från Munkedals 
centrala delar. 

Munkedals centrum ligger i nära anslutning 
till planområdet 
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Den naturliga avrinningen går mot Örekilsälven i öster. Örekilsälven omfat-
tas av miljökvalitetsnormer för ytvatten och är klassat som ett Natura 2000-
område. Området runt Örekilsälven är även av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv.  

Jordarterna i området utgörs till största del av glacial lera. En liten bit med 
berg i dagen kan återfinnas i nordväst. Väster om denna och ner mot stick-
spåret till bruket ligger ett område med fyllnadsmaterial. Även nere vid älven 
har det fyllts med erosionsskyddande material. 

Det är mycket viktigt att dagvattenhanteringen löses på ett tillfredsställande 
sätt så att vattenkvaliteten i Örekilsälven inte försämras. I sammanhanget 
behöver även ökade framtida nederbördsmängder beaktas för att dimens-
ionera kapaciteten i lösningar för dagvattenhantering. 

Dagvatten från befintliga vägar och bebyggelse har nyligen anslutits till en 
större nyanlagd dagvattenledning som leder ned mot Örekilsälven i öster. 
En större dagvattendamm med en fördröjningskapacitet på cirka 240 m³ har 
anlagts direkt öster om planområdet under 2019. Dammen fördröjer ett 30-
årsregn. Dammens flöde, 0–15 liter per sekund styrs av en ledning som 
mynnar i ett nybyggt dike anlagt strax söder om dammen. Dammen är an-
lagd för att klara rening och fördröjning av dagvattnet från den planerade 
bebyggelsen inom planområdet. 

Planförslaget 
All tillkommande bebyggelse skall anslutas till kommunens va-nät.  

Ledningspaketet som nyligen har anlagts har i planen säkerställts genom att 
en administrativ bestämmelse på kvartersmark har införts. Bestämmelsen in-
nebär att marken reserverats för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

En dagvattenutredning har tagits fram i ett tidigt skede av planarbetet.  
Utredningen redovisas i rapporten ”Dagvattenutredning för Vadholmen, Munke-
dal, Melica, 2019-05-27” som bifogas planhandlingarna. De lösningar för 
dagvattenhantering som presenteras i den tidigt framtagna utredningen har 
delvis korrigerats och redovisas i rapporten ”Dagvattenutredning Vadholmen-
Örekilsparken, Munkedals kommun, Aqua Canale, 2020-06-25” som också bifo-
gas planhandlingarna. För exakta flödesberäkningar hänvisas till ovanstå-
ende utredning. Nedan följer en schematisk redovisning av den planerade 
dagvattenhanteringen. 

Området innehåller idag både hårdgjorda ytor och gräsytor på lerbotten. En 
exploatering enligt planförslaget kommer därför inte att märkbart förändra 
avrinningen från området till det sämre. 

Dagvattenhanteringen inom området efter utbyggnad ska hanteras genom 
att vattnet från kvartersmarken leds till dräneringsmagasin i form av maka-
damdiken. I makadamdiken fördröjs vattnet och renas för att sedan, via dag-
vattenledningar, rinna till en nyanlagd dagvattendamm i anslutning till Öre-
kilsälven, se illustration på följande sida. 

86



 

 

26 

Planbeskrivning Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl 
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04 Munkedal, Munkedals kommun 
  

 

Schematisk bild över den planerade dagvattenhanteringen inom och utom planområdet. Blå linjer 
redovisar makadamdiken, grönstreckad linje illustrerar dagvattenledningar. En nyanlagd dagvat-
tendamm återfinns direkt öster om planområdet. Från dammen leder en ledning till ett dike som 
för vattnet österut och mynnar i Örekilsälven. Dagvatten från Vadholmsvägen avvattnas västerut 
till ett makadamdike och ansluts till en befintlig dagvattenledning.  
 
I utredningen görs dagvattenberäkningar baserat på både 30- och 100-års-
regn. Konsekvensen av ett 30-årsregn är att en vattenvolym på cirka 210 m³ 
genereras från planområdet. Den nyanlagda dagvattendammen öster om 
planområdet har en kapacitet på cirka 240 m³ och klarar således av att förd-
röja ett 30-årsregn. 

Vid ett 100-årsregn uppgår den genererade vattenvolymen till cirka 380 m³. 
Ett 100-årsregn inom det aktuella området bedöms inte medföra några olä-
genheter då dagvattnet kommer att rinna på markyta och vägyta ned mot ös-
ter till Örekilsälven. 

El, tele och datakommunikation 
Befintliga verksamheter och lokaler är anslutna till el- och telenät (Ellevio re-
spektive Skanova). Området förbereds för fiberanslutning. Inom planområdet 
finns jordkabelledningar för hög- och lågspänning som kommer att behöva 
flyttas. Direkt söder om planområdet finns en transformatorstation belägen 
inom fastigheten Foss 2:45. Om en högre kapacitet på elnätet krävs efter ut-
byggnad kan den befintliga stationen ersättas med en ny i samma läge.  
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Värme och avfall 
Området förbereds genom anläggande av fjärrvärmeledningar och i vissa delar 
tomrör, för att möjliggöra för en eventuell framtida ytterligare anslutningsmöj-
lighet till fjärrvärmenätet. 

Regeringen har beslutat att innan år 2025 ska alla hushåll ha fastighetsnära 
insamling av returpapper och förpackningsavfall. Målet är att alla inom 400 
meter ska kunna bli av med sina förpackningar och tidningar. Där det är 
möjligt för hämtningsfordonen att ta sig fram och vända erbjuds hämtning 
av hushållsavfall, förpackningar och tidningar vid fastighetsgräns. 

Munkedals kommun är tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums 
kommuner delägare i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB 
(Rambo AB). 

Vid byggnation ska byggaren planera för att avfallsföreskrifterna för Munke-
dals kommun följs och att vägar anpassas enligt "Anvisningar för transport-
vägar, bilaga 2".  

Hälsa och säkerhet 
Risk för bergras 
Inom området har varken berg i dagen eller block påträffats vilket gör att 
stabilitetsrisk för block eller blocknedfall ej föreligger inom området (”PM 
geoteknik, Detaljplan för Vadholmen, Munkedals kommun, Tyréns, 2016-04-15 Rev D 
2020-11-12”.) 

Radon 
Boverkets krav på maximalt tillåten radonhalt i inomhusluft, 200 Bq/m³, ska 
uppfyllas.  

En upplysningstext om att ”Byggnader avsedda för stadigvarande vistelse 
ska utföras radonsäkra om inte kompletterande utredning visar att enklare 
utförande kan accepteras” har införts på plankartan. 

Buller  
Förutsättningar 
Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, SFS 2015:216. Förordningen innehåller riktvärden för 
trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar 
enligt plan- och bygglagen och enligt miljöbalken.  

Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och 
flygtrafik vid bostadsbyggnader. Riktvärdena berör endast ljudnivåer 
utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer 
inomhus. Förordningen reviderades med korrigeriade riktvärden genom SFS 
2017:359. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 
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Gällande riktvärden för trafikbuller, enligt bullerförordningen. 

Planförslaget 
En bullerutredning har tagits fram som underlag för planarbetet. Utred-
ningen redovisas i rapporten ”Buller- och vibrationsutredning; Foss 2:81, 2:82, 
Munkedal, Brekke & Strand Akustik AB, 2020-05-31”. Bullerutredningen, bi-
fogas planhandlingarna. 

Ekvivalenta och maximala ljudnivåer på fasader och uteplatser är beräknade 
för den byggnadsplacering som redovisas i illustrationskartan. Resultatet 
från bullerberäkningarna redovisas i form av bullerspridnings- och fasadbul-
lerkartor för väg och spårbunden trafik.  

Trafiktalen för vägtrafiken är beräknade för år 2040 och baserade på doku-
mentet ”Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060 enligt vilket upp-
räkningstalet är 1,14 % per år för lätt trafik och 1,64 % per år för tung trafik. 
Trafikdata har hämtats från trafikverkets databas NVDB. 

 
Vägtrafikdata som har använts som beräkningsgrund för vägtrafiken. 
 
Antalet persontåg och godståg för år 2040 är hämtat från Trafikverkets tra-
fik- och bullerprognoser, i dokumentet ”Trafikuppgifter järnväg T20 och 
bullerprognos 2040”. 

 
Tågtrafikdata som har använts som beräkningsgrund för tågtrafiken. 
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Bullerberäkningarna för väg och tågtrafik visar att den ekvivalenta ljudnivån 
vid fasader inte överstiger riktvärdet 60 dBA för byggnader placerade inom 
plankartans byggrätter någonstans. För huvuddelen av byggrätterna ligger 
ekvivalentnivåerna under 55 dBA, vilket framgår av illustrationen nedan. 

 
Fasadbullerkarta som redovisar ekvivalenta värden för väg- och tågtrafik. Bullervärdena ligger ge-
nerellt mellan 45 och 55 dBA, vilket innebär att riktvärdet klaras. 
 

Då riktvärdet för ekvivalent ljudnivå uppfylls ställs inget ytterligare riktvärde 
på maximal ljudnivå vid fasad. Beräkningen av de maximala värdena visar 
dock att både persontåg och godståg samt även vägtrafik på vissa fasader 
skapar bullervärden över 70 dBA, se illustrationer nedan. 

 
Fasadbullerkarta som redovisar maximal värden för person- och godstågstrafik. Fasader riktade 
mot tågspåren har värden som tydligt överstiger 70 dBA. 
 
Beräkningar visar vidare att de ekvivalenta värdena inom hela planområdet 
med avseende på att kunna lokalisera en uteplats är mycket goda. Inom hela 
planområdet ligger de ekvivalenta bullernivåerna under 50 dBA. De maxi-
mala värdena från både person- och godståg överstiger dock riktvärdet för 
uteplats på 70 dBA. Inom delar om planområdet ligger de maximala värdena 
över 80 dBA, se illustrationer på nästa sida.  
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Bullerutbredningskartor som redovisar maximala värden från person- respektive godstågstrafik. 
Riktvärdet för uteplats på 70 dBA överskrids inom stora delar av de planerade gårdsmiljöerna. 
 
Den maximala nivån på 70 dBA får överskridas med max 10 dBA högst fem 
gånger per timme mellan 06.00 och 22.00.  Då antalet tåg som går passerar 
området per dag är 51 stycken så blir medelantalet tåg per timme som passe-
rar under tidsperioden (06:00 till 22:00) 3 stycken. Stora delar av de plane-
rade gårdsmiljöerna klarar alltså riktvärden på ekvivalent- och maximal ljud-
nivå vid uteplats. 

Den del av innergården som ej lämpar sig till att anordna som uteplats är 
mellan husen i öster mot godsrälsen där det maximala värdet överstiger 80 
dBA. Det är dock möjligt att anordna uteplats på denna del av tomten, men 
då som komplement till de andra uteplatserna. 

Slutsatsen av bullerutredningen är att gällande riktvärden för trafikbuller 
uppfylls för såväl fasader som uteplatser, dock finns ett mindre område i di-
rekt anslutning till industrispåret där uteplats inte bör anordnas på grund av 
de höga maximala värdena. 

En bestämmelse om bullerriktvärden för uteplats, i linje med bullerförord-
ningens riktvärden, har införts på plankartan för att säkerställa att minst en 
uteplats kan anordnas som klarar förordningens riktvärden. 

Vibrationer 
Förutsättningar 
Förekomst av djupa lerlager i anslutning till vägar eller spårbunden trafik 
kan ge upphov till problem med vibrationer. För bedömning av komfort i 
byggnader vid nyetablering tillämpas riktvärden enligt SS 4604861, se nedan. 

 

Mycket få människor upplever vibrationer under skiktet ’Måttlig störning’ 
som störande varför 0,4 mm/s vanligtvis tillämpas som riktvärde. 
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Planförslaget 
En vibrationsutredning har tagits fram av som underlag för planarbetet.  
Utredningen redovisas i rapport ”Buller- och vibrationsutredning; Foss 2:81, 2:82, 
Munkedal, Brekke & Strand Akustik AB, 2020-05-31”. 

Till grund för utredningen av förutsättningarna för vibrationsutbredning och 
förstärkning ligger en geoteknisk rapport samt erfarenheter från tidigare vib-
rationsutredningar. Särskilt fokus läggs på berggrundens utformning och 
djup samt jordlagrens deformationsegenskaper.  

Alla genomförda mätningar ligger under gränsvärdet för sannolik störning 
(1 mm/s). Den tredje mätningen överskrider knappt gränsvärdet för måttlig 
störning (0,4 mm/s). Vibrationer avtar normalt med avståndet. Mätningarna i 
en punkt gjordes på cirka 3 meters avstånd från spåret och vid en låg hastighet. 
Vibrationsnivåerna mer än 3 meter från spåret kan därmed antas ha minskat till 
under gränsen för måttlig störning. 

Genomgång av geotekniska data tyder på att vibrationer från godståg skulle 
kunna leda till olägenheter för boende i de planerade husen. Mätresultat vi-
sar dock att vibrationsnivåerna på 3 meters avstånd från industrispåret end-
ast tangerar riktvärdet för måttlig störning och således bör det inte föreligga 
risk för störning vid större avstånd. Vid uppförande av byggnader över 1 vå-
ning så rekommenderar den geotekniska utredningen att grundläggning ge-
nomförs genom pålning till fast berg, detta minskar ytterligare risken för 
vibrationer. 

Sammantaget bedöms risken för störande vibrationer i bostadsbyggnader 
vara försumbar. 

Risker - skyddsavstånd 
Förutsättningar 
Planområdet gränsar till Bohusbanans spårområde. Bohusbanan är av riksin-
tresse för kommunikationer samt utgör transportled för farligt gods. 

Enligt Trafikverkets uppgifter (våren 2017) uppgår dimensionerande trafik 
på Bohusbanan förbi Munkedal upp till 12 persontåg varje dygn. Godstrafi-
ken är mer oregelbunden men höjd bör tas för att det kan gå 1 godståg per 
dygn på järnvägen. Av mängden transporterat gods antas 5 % utgöra farligt 
gods. 

Planområdet korsas av industrispår till pappersbruket Arctic Paper Munke-
dal AB. Spåret trafikeras av ett tåg per vardag. Inget farligt gods fraktas på 
spåret. Säkerheten är god trots närheten till Gatesandsvägen och passagen 
över Vadholmsvägen. Tågens hastighet uppgår till ca 5–10 km/h och obser-
veras lätt av trafikanterna. Vid passage av Vadholmsvägen stannar tågen 
samtidigt som tågpersonal stoppar trafiken, varefter tåget tillåts köra över 
vägen. 
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För att bedöma vilka risknivåer som föreligger längs den aktuella sträckan av 
Bohusbanan samt för att utreda lämpligheten av den föreslagna markan-
vändningen har en riskbedömning tagits fram i samband med planarbetet.  

Riskutredningen redovisas i rapporten ”Riskbedömning för ny detaljplan, del av 
Vadholmen, Foss 2:81, 2:82 m fl”, Bengt Dahlgren, 2020-09-15”. Utredningen har 
kompletterats och reviderats sedan granskningen. Revideringen avser att be-
möta Räddningstjänstens granskningsyttrande avseende tåg som antänder i om-
rådet och leder till brandspridning till tågvagn. 

Riskerna med avseende på transporter av farligt gods analyseras utifrån fre-
kvens- samt konsekvensberäkningar utifrån olycksscenarier som innefattar 
brandfarliga gaser, giftiga gaser, oxiderande ämnen och organiska peroxider 
samt brandfarliga vätskor. Utredningen har avgränsats och behandlar uteslu-
tande risker förknippade med farligt gods-transporter som sker på den aktu-
ella sträckan av Bohusbanan. Utredningen innefattar både en riskanalys och 
en riskvärdering. 

De risker som identifierats för järnvägen och som kan uppträda för sig eller 
i kombination är:  

- Urspårning, mekanisk påverkan  
- Påkörning (tåg på samma spår)  
- Kollision mellan tåg  
- Brand  
- Förskjuten last  
- Olycka med farligt gods  

En urspårning som ger mekanisk påverkan kan bero på en mängd olika fak-
torer som exempelvis spårlägesfel, vagnfel och solkurvor. Urspårade tåg 
hamnar mycket sällan mer än 25 meter från spåret.  

Det finns en risk för att exempelvis gnistor från passerande tåg antänder nå-
got i omgivningen. Risken för att branden leder till omkomna anses dock 
vara minimal. Det finns också en risk att en brand sprider sig till en vagn 
med farligt gods. Att tåg som antänt stannar på olycksplatsen och att bran-
den därefter sprids till tågvagn bedöms därför utgöra ett försumbart riskbi-
drag, men inkluderas i riskbedömningen. 

Påkörning av annat tåg, samt kollision med tåg, kan ske om de olika var-
ningssystemen på banan inte fungerar och ett tåg av någon anledning inte 
hinner bromsa för ett framförvarande tåg. Tredje man drabbas endast om 
påkörningen leder till urspårning eller om något av tågen transporterar far-
ligt gods. Baserat på uppgifter från Trafikverket från 2016 (faktisk trafik), är 
individ- och samhällsrisken lägre än det nedre kriteriet för acceptabel risk 
som antagits i denna bedömning. Därmed krävs inga åtgärder enligt resulta-
tet av grundberäkningarna.  
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För att även ta höjd för uppgifter presenterade av Trafikverket år 2012 (pro-
gnostiserad trafik), där andra trafikflöden på sträckan har uppgivits har även 
en känslighetsanalys genomförts. För den prognostiserade trafiken ökar ris-
kerna och individrisken hamnar delvis inom det så kallade ALARP-området. 
Inom detta område ska rimliga åtgärder genomföras. Utredningen rekom-
menderar en markanvändning i enlighet med tabellen som presenteras  
nedan. 

Avstånd från järnvägen  Markanvändning  
<15 meter  Oexploaterad  
15–30 meter  Endast parkering, trafik, friluftsområden etc. under för-

utsättning att åtgärder vidtas  
30–60 meter  Parkering, trafik, friluftsområden etc.  

Bostäder under förutsättning att ev. erforderliga åtgär-
der vidtas  

>60 meter  Valfri markanvändning  
 
Åtgärder som bedöms vara rimliga ur ett kostnad-/nyttoperspektiv är dels 
restriktioner avseende markanvändning, och dels tekniska åtgärder.  

Inom området närmast järnvägen, fram till 30 meter, ska ingen bebyggelse 
uppföras, i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer. Om marken 
ändå används ska endast parkeringar, trafik, friluftsområden etc. före-
komma, och ej närmare än 15 meter från järnvägen.  

Mellan 30 och 60 meter från järnvägen är risknivåerna inom den nedre delen 
av ALARP-området. Vid markanvändning såsom parkering, trafik och fri-
luftsområden krävs inga särskilda åtgärder mot risken för farligt godsolycka. 
Vid bebyggelse motsvarande planförslaget bör skyddsåtgärder utifrån rimlig-
hetsprincipen implementeras. Följande åtgärder rekommenderas:  

- Friskluftsintag placeras på skyddad sida (riktas bort från Bohusbanan) eller 
på tak för att minska risken för att gas sprids in i byggnader (inom 60 meter 
från närmaste spårmitt)  

- Utrymningsmöjlighet ska finnas på skyddad sida (i riktning bort från Bo-
husbanan) för att möjliggöra utrymning (gäller endast de byggnader/kvarter 
som ligger närmast Bohusbanan)  

- Fasader (som vetter mot Bohusbanan) utförs i obrännbart material eller 
lägst brandteknisk klass EI 30 (gäller endast de byggnader/kvarter som lig-
ger närmast Bohusbanan). Fönster behöver inte skyddas.  

Anledningen till att fönster inte behöver skyddas är att avståndet mellan led 
för farligt gods och bostäder har satts till 30 meter istället för 25 meter. 
Denna konservativa rekommendation innebär att riskutredaren gör bedöm-
ningen att det är rimligt att frångå andra krav som skulle vara aktuella om 
bostäder skulle byggas på kortare avstånd från riskkällan, vilket i detta fall 
rör sig om bl.a. skyddade fönster. 
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Planförslaget 
Ingen bebyggelse planeras inom ett avstånd av 15 meter från närmsta spår-
mitt. En mindre del av marken (cirka 135 m²) avsedd för bostäder och cent-
rumanvändning i planområdets sydvästra del ligger inom 30 meter från 
närmsta spårmitt. Placeringsbestämmelserna som reglerar att huvudbyggna-
der ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns innebär att endast kom-
plementbyggnader i form av exempelvis garage kan placeras inom 30 meter 
från spårmitt.  

Användningen inom kvartersmarken har under planprocessen reviderats för 
att inte möjliggöra hotelletablering inom kvartersmark. 

Planförslaget tillåter uppförande av bostadsbyggnader med inslag av verk-
samheter på ett avstånd av 30–60 meter från närmsta spårmitt. Med anled-
ning av detta krävs säkerhetshöjande åtgärder, i enlighet med rekommendat-
ionerna i riskutredningen. Dessa åtgärder har säkerställts genom att en plan-
bestämmelse anger att ”friskluftsintag ska riktas bort från Bohusbanan. Ut-
rymningsmöjlighet ska finnas i riktning bort från Bohusbanan. Fasader som 
vetter mot Bohusbanan ska utföras i obrännbart material eller lägst brand-
teknisk klass EI30”. 

Med denna planbestämmelse i de områden som ligger i anslutning till Bo-
husbanan säkerställs att de säkerhetsåtgärder som rekommenderas i riskut-
redningen genomförs. 

Mellan den västra bostadsgruppen och industrispåret föreslås att stängsel 
ska finnas. Detta regleras med planbestämmelse. 

Förorenad mark 
Förutsättningar 
En markteknisk undersökning och historisk inventering har tagits fram som 
underlag till planarbetet. Utredningen redovisas i ”PM Foss 281, 2:82, Histo-
risk inventering, Ensucon, 2020-08-28”. Syftet med utredningen, som bifogas 
planhandlingarna, är att presentera nyligen utförda miljötekniska analyser på 
fastigheterna Foss 2:81 och 2:82. Syftet är också att sammanställa alla miljö-
tekniska markundersökningar som finns utförda sedan tidigare. Utredningen 
har kompletterats sedan granskningen med anledning av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Nedan redovisas en sammanfattning av utredningen. 

Planområdet ligger i anslutning till ett industrispår samt Bohusbanan. Tidi-
gare har två huskroppar varit uppförda inom området men dessa är idag 
rivna. Verksamheten som har bedrivits har omfattat producering av trä-
material för byggnadsindustrin och det går inte utesluta att verksamheter 
som inkluderat hantering av vissa oljeprodukter förkommit inom området.   

Den tidslinje som redovisas i utredningen visar att de tidigaste ägar- 
uppgifterna för området hos lantmäteriet härstammar från 1947, då företa-
get Erax förvärvade en fastighet. Här tros företaget har drivit en trävarufa-
brik för byggindustrin.  
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2007 köptes fastigheten av Munkedals snickerifabrik AB. Det antas att fas-
tighetens huvudfunktion förblev att vara en byggvaruhandel (XL Bygg) fram 
till år 2015 då Munkedals kommun förvärvade marken. 

Provtagningar och analyser samt geotekniska utredningar har genomförts ett 
flertal gånger inom planområdet. En sammanställning redovisas nedan: 

- 2014 utförde Entropi SAB en miljöprovtagning i form av fyra jord-
prover mellan XL Bygg och järnvägen som skickades till labbanalys. 
Proverna togs ytligt, inte djupare än 50 centimeter, och analysresul-
taten visar att de uppmätta parametrarna är under Naturvårdsver-
kets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). 

- 2016, i samband med borrningar till underlag för geotekniska 
undersökningar, observerade fältteknikerna oljedoft på cirka 3 me-
ters djup i en av borrpunkterna. Inga miljöanalyser gjordes dock vid 
tillfället. 

- 2019 utförde Entropi SAB tre kompletterande provtagningar i 
samma område som 2014. I en provpunkt påträffades halter av ar-
senik över känslig markanvändning (KM) samt PAH M och PAH 
H över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (MKM).  

- 2020 uttogs fem samlingsprover samt ett asfaltsprov av Entropi 
SAB. Analysresultaten av samlingsproverna visar att samtliga para-
metrar ligger under känslig markanvändning (KM). Asfaltsprovet 
påvisar dock halter av cancerogena PAH över bedömningsgrun-
derna för farligt avfall (FA). Detta visar att asfalten ska hanteras 
som farligt avfall.  

- I juli 2020 genomförde Ensucon fältarbete i planområdet och skick-
ade sedan fem jordprover tagna från fastigheten för analys till ett 
ackrediterat laboratorium. 

Illustrationer som redovisar lokaliseringen av tidigare tagna prover och dess 
resultat samt lokaliseringen av de prover som togs i juli 2020 samt en sam-
manställning av dessa provresultat redovisas på följande sidor. 

 
Karta som redovisar lokaliseringen av de tidigare genomförda provtagningarna. 
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 Sammanställningen av analysen av tidigare tagna prover visar att värden för mindre känslig mar-
kanvändning (MKM) och farligt avfall (FA) överskrids i 2 punkter, ”6601 NR4” (asfaltsprov) 
och ”6158 NR1”. 
 

 
Karta som redovisar lokalisering av prover tagna i juli 2020. 
 
Då tidigare provtagningar enbart har analyserat det ytliga jordlagret genom-
fördes en borrning i juli 2020 1 till 4 meter under markytan. Jordprovtagning 
i samband med skruvborrning utfördes för varje halvmeter med hänsyn till 
avvikande jordlager. Vid specifika skikt varierade mäktigheten för ett sam-
lingsprov från skruvborr mellan 0,3 och 1 meter. PID-mätning har utförts i 
fält på samtliga uttaga jordprover. 
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Resultatet av analysen av proverna tagna i juli 2020 avseende tungmetaller, 
oljekolväten och PAH visar att alla analyserade ämnen klassificeras under 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). 

 

Planförslaget 
Eftersom förhöjda nivåer av PAH:er har påträffats i asfalten i området är  
asfalten på fastigheten klassad som tjärasfalt. Analysen på asfalten visar att 
cancerogena PAH:er är över gränsen för farligt avfall. För detta fall är asfal-
ten på fastigheten inte lämplig för den markanvändning som krävs för bo-
ende. Rekommendationer i utredningen gör gällande är att asfalten ska 
schaktas bort innan exploatering och transporteras till godkänd mottag-
ningsanläggning. I utredningen rekommenderas även att jorden under asfal-
ten analyseras på ytlig nivå för föreningar kopplat till tjärasfalten. Det är san-
nolikt att föroreningen från jordprovet ”6158 NR1” som visas ha förhöjda 
PAH nivåer är kopplat till tjärasfalten. Ytlig jord nära tjärasfalt kan ofta bli 
kontaminerad och ha förhöjda nivåer av PAH: er.  

Munkedals kommun kommer att sanera marken innan planen antas genom 
att ta bort tjärasfalten och transportera den till en godkänd mottagningsan-
läggning. Ett intyg/utlåtande på att saneringsåtgärden är genomförd ska fin-
nas framtaget innan planen antas. 
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Utifrån alla andra jordprovtagningarna har inga anmärkningsvärda halter av 
föroreningar påträffats. Det finns enligt utredningen inga motiv till ytterli-
gare åtgärder inom fastigheten. Detaljplanearbetet bedöms i utredningen 
kunna fortgå utan vidare kompletterande undersökningar.  

I samband med schakt i områden som tidigare varit bebyggda skall dock all-
tid schaktning utföras med försiktighet och vid okulära misstankar eller mas-
sor med avvikande lukt skall en ny bedömning alltid göras i fält. 

Då den mark som har kunnat konstaterats innehålla ämnen där riktvärden 
överskrids ska åtgärdas innan planen antas så krävs inga planbestämmelser 
som innebär krav på sanering. De två planbestämmelser gällande sanering 
av mark som återfanns i plankartan under granskningsskedet har därför ut-
gått ut planförslaget inför antagande, i enlighet med länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande. 

MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål samt flera 
etappmål och miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen för 
den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås till år 2020. Etappmålen är steg på vägen för att 
nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. De sexton miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För 
riksdagens definition av respektive mål och preciseringar av målen se vidare 
www.miljomal.se 

Nedan följer en bedömning av detaljplanens förenlighet med de miljömål 
som bedöms ha störst betydelse för planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft: 
+ Utbyggda gång- och cykelvägar med mindre än 500 meter till busshållplats 
för ny bebyggelse gynnar långsiktigt en minskad trafik. 

– Något ökad trafikbelastning med lokalt ökade utsläpp 

– Ökade behov av uppvärmning ger ökade klimatgasutsläpp 

Grundvatten av god kvalitet: 
+ Genom anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät orsakas ingen 
ökad miljöbelastning  

+ En genomtänkt dagvattenhantering kommer att bidra till minskade 
utsläpp av föroreningar till Örekilsälven 

+ Krav på sanering av marken. 

God bebyggd miljö: 
+ Långsiktigt hållbar planering och hushållning med naturresurser genom 
utbyggnad inom redan tätbebyggt område 
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+ Den föreslagna exploateringen medverkar till ett ökat utbud av lägenheter 
inom tätorten vilket ger ett ökat underlag för samhällsservice 

+ Boende med tillgång till närrekreation och naturmiljö  

+ Tillgång till säkra gång- och cykelvägar. 

– Ökad andel bebyggd mark resulterar i något minskad naturmark 

Ett rikt växt- och djurliv: 
+ Inga biotopskyddade eller andra naturmiljöer med höga värden förstörs 
eller tas bort. 

– Ökad andel bebyggd mark resulterar i något minskad naturmark och något 
minskad vegetation.  

Sammanfattning miljömål 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god över-
ensstämmelse med de nationella och lokala miljömålen. 

GENOMFÖRANDE 
Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fas-
tighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstad-
komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. 
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genom- 
förandet av detaljplanen.  

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-
den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 från det datum detaljplanen vinner 
laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att er-
sätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de out-
nyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekono-
miskt garanterade”.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.  

 

 

100



 

 

40 

Planbeskrivning Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl 
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04 Munkedal, Munkedals kommun 
  

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser.  

Huvudmannaskapet i detaljplanen ska vara kommunalt. Detta har angivits i 
plankartan genom en generell administrativ bestämmelse. 

Ansvarsfördelning 
Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan kommande ex-
ploatör (alternativt flera exploatörer), Munkedals kommun och Munkedals 
vatten AB.  

Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i tabellen nedan. 

Avsikten med planens genomförande är att en eller flera exploatörer uppför 
och förvaltar bostadshusen inom planområdet. 

Anläggning Genomförande- 
ansvarig 

Driftansvarig 

Allmän platsmark:   

GATA1 - Gata Munkedals kommun Munkedals kommun 

GATA2 - Lokalgata Munkedals kommun  Munkedals kommun 

GC-VÄG – Gång- och cykel-
trafik 

Munkedals kommun Munkedals kommun 

P-PLATS - Parkeringsplats Munkedals kommun Munkedals kommun 

PARK - Park Munkedals kommun Munkedals kommun  

Spill- och dricksvattennät  Munkedals vatten AB Munkedals vatten AB 

Dagvattenanläggningar Munkedals vatten AB Munkedals vatten AB 
(ledningar och damm ut-
anför planområdet)  

El och Tele Ledningsägare 
(ledningar som behöver 
flyttas pga. förslaget  
bekostas av exploatören) 

Ledningsägare 

Kvartersmark: 
  

B - Bostäder  Exploatör  Fastighetsägare 

C1 – Centrum, ej hotell Exploatör  Fastighetsägare 

P - Parkering Munkedals kommun Munkedals kommun 
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T1 - Järnvägstrafik Fastighetsägare Fastighetsägare 

Spill- och dricksvattennät Respektive fastighetsägare 
från en anvisad förbindel-
sepunkt. 

Fastighetsägare 

Dagvattenanläggningar Exploatör Fastighetsägare 

El och Tele Ledningsägare 
(Munkedals kommun  
bekostar flytt av befintlig 
teleledning) 

Ledningsägare 

 
Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningar GATA1, 
GATA2, GC-VÄG, P-PLATS och PARK. 

För utbyggnad av gator med beteckningen ”GATA1 - Gata” (Vadholmsvä-
gen och Gatusandsvägen) och ”GATA2 - Lokalgata” ansvarar Munkedals 
kommun. Huvudmannaskapet är kommunalt och Munkedals kommun an-
svarar för driften av gatorna. 

För användningsområden betecknade med ”GC-VÄG - Gång- och cykeltra-
fik” och ”P-PLATS - Parkeringsplats” ansvarar Munkedals kommun. Hu-
vudmannaskapet är kommunalt och Munkedals kommun ansvarar för drif-
ten. 

För utbyggnad av området betecknat ”PARK - Park” i detaljplanen ansvarar 
Munkedals kommun. Huvudmannaskapet är kommunalt och Munkedals 
kommun ansvarar för driften. 

Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill- 
och dagvatten. Kommunen/Munkedals vatten AB ansvarar för anläggande, 
drift och underhåll av VA-ledningar på allmän platsmark. Munkedals vatten 
AB anvisar förbindelsepunkter för anslutning till va-nätet.  

Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna ”B – Bostäder”, 
”C1 - Centrum, ej hotell”, ”P - Parkering” och ”T1 - Järnvägstrafik”. 

Exploatören (alternativt exploatörerna) ansvarar för uppförande av byggna-
der och diverse anläggningar inom kvartersmark betecknat med ”BC - Bo-
städer och centrum”. Respektive kommande fastighetsägare ansvarar för 
skötsel inom kvartersmarken. Munkedals kommun ansvarar för att anlägga 
och sköta kommunala ledningar inom användningsområdet med beteck-
ningen ”BC - Bostäder och centrum, ej hotell”. Inom detta område har åt-
komst till allmänna ledningar säkerställts genom en administrativ bestäm-
melse.  

Munkedals kommun ansvarar för att anlägga och sköta parkeringsytan inom 
de två användningsområdena med beteckningen ”P - Parkering”.  
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Fastighetsägaren, i dagsläget Arctic Paper Munkedals AB, ansvarar för even-
tuella åtgärder och drift av användningsområdet betecknat ”T1 - Järnvägstra-
fik”. 

För utbyggnad inom egen fastighet ansvarar respektive fastighetsägare för 
va- och dagvattenanläggningar. Förbindelsepunkter för vatten och spillvat-
ten till tomterna anvisas av Munkedals vatten AB. 

Markanvisning 
Den mark som planeras att exploateras ägs i dagsläget av Munkedals kom-
mun. Kommunen planerar att sälja marken till en eller flera byggherrar som 
ska ansvara för exploateringen inom kvartersmark.  

För att välja ut den exploatör eller de exploatörer som kommer att få be-
bygga området kan Munkedals kommun välja att anordna en markanvis-
ningstävling. I tävlingen får intressenter redovisa sina idéer om utbyggnad 
för kommunen.  

I praktiken så innebär en kommunal markanvisning att en byggherre tilldelas 
en ensamrätt (en option) att under en viss tid och på givna villkor förhandla 
med kommunen om förutsättningarna för att uppföra bebyggelse inom ett 
visst markområde som kommunen äger. En intressent som tilldelas markan-
visning får alltså en rätt att ensam förhandla med kommunen om överlåtelse 
eller upplåtelse av den kommunala marken, dvs i praktiken en rätt att köpa 
den kommunala marken.  

Se mer info gällande markanvisning under rubrikerna ”avtal avseende mar-
kanvisning” respektive ”marköverlåtelseavtal med genomförandefrågor”. 

Avtal 
Avtal avseende markanvisning 
Munkedals kommun är ägare av den mark som genom detta planförslag fö-
reslås exploateras för bostäder och centrumverksamhet. Munkedals kom-
mun upprättar på eget initiativ detaljplanen med syfte att utreda vilken om-
fattning på exploateringen som är lämplig på den aktuella platsen. 

Kommunen planerar att markanvisa ett eller flera områden till en eller flera 
byggherrar. I samband med att markanvisning sker så ska ett avtal upprättas 
mellan kommunen och byggherren. Avtalet ger en rätt, en slags option, för 
byggherren att under en begränsad tid förhandla med kommunen om ett 
markförvärv. 

Avtalet ska, förutom köpeskillingen, redovisa de förutsättningar och krav 
som kommunen ställer på köparen. Kraven kan omfatta en lång rad frågor, 
bland annat ansvar för dagvattenhantering, flytt av ledningar, eventuell etap-
pindelning med mera.  

Marköverlåtelseavtal med genomförandefrågor 
De förutsättningar som har specificerats i tidigare upprättat avtal avseende 
markanvisningen realiseras sedan i praktiken genom upprättandet av ett 
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marköverlåtelseavtal med genomförandefrågor. Detta avtal reglerar den fak-
tiska överlåtelsen av mark från kommunen till byggherren.  

Ett marköverlåtselsavtal med genomförandefrågor kan, utöver köpeskil-
lingen, reglera bland annat tidpunkt för tillträde, ansvarsfördelning av ge-
nomförande, fastighetsbildning, tillstånd och avgifter samt krav på tekniskt 
utförande med mera. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
I planområdet ingår fastigheterna Foss 10:1, Foss 2:44, Foss 2:81, Foss 2:82 
samt Munkedal 5:1. De fyra förstnämnda ägs direkt eller indirekt av Munke-
dals kommun. Munkedal 5:1 ägs av Arctic Paper Munkedals AB. 

Fastigheten Foss 2:45 ligger centralt i planområdet, men detaljplanens  
avgränsning har anpassats så att fastigheten inte omfattas av detaljplanen. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Servitut och rättigheter 
Fastigheterna Foss 2:81 och 2:82 som ingår i planområdet belastas av 
nedanstående tre servitut och rättigheter.  

- En ledningsrätt för teleledning mellan telestationer  
- Ett officialservitut för kraftledning 
- Ett avtalsservitut för en avloppsledning 

Ytterligare information om befintliga servitut och rättigheter inom eller i an-
slutning till planområdet framgår av upprättad fastighetsförteckning. Se även 
avsnittet fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter 
Inom planområdet finns i dagsläget en befintlig gemensamhetsanläggning, 
Ga:4.  Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Vadholmens vägförening 
och omfattar skötsel av vägar och grönområden. Inom planområdet förval-
tar vägföreningen Vadholmsvägen och Gatesandsvägen. 

Den befintliga gemensamhetsanläggningen Ga:4 ska omprövas då Munke-
dals kommun, i form av huvudman för detaljplanen, ska överta ansvaret för 
driften av Vadholmsvägen och Gatesandsvägen. Munkedals kommun är 
ägare av den aktuella marken.   

För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom kvar-
tersmark kan det bli aktuellt att bilda gemensamhetsanläggningar enligt an-
läggningslagen. Förvaltningen av en anläggning verkställs genom bildandet 
av en samfällighetsförening. Ansökan om bildande av gemensamhetsanlägg-
ning görs hos lantmäterimyndigheten.  
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Vid förrättningen fattas bland annat beslut om fördelning av kostnader, åt-
gärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. Kommande fastighetsä-
gare föreslås ansvara för att ansöka om inrättande av gemensamhetsanlägg-
ning. 

Fastighetsbildning och fastighetsreglering  
Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastig-
heters gränser och upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prö-
vas genom lantmäteriförrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs 
för genomförande av planen söks av kommunen.  

Planförslaget innebär att en rad fastighetsregleringar blir aktuella. Nedan 
redovisas en karta som schematiskt visar de föreslagna fastighetsreglering-
arna inom planområdet.  

Observera att planerade fastigheters omfattning beslutas av lantmäteriet vid 
förrättningen. Se även avsnittet fastighetskonsekvensbeskrivning på följande 
sida. 

Föreslagna fastighetsregleringar inom planområdet redovisas schematiskt. Se avsnittet fastighets-
konsekvensbeskrivning på följande sida för mer information om föreslagna regleringar. 
 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet. Konsekvenser för fastigheterna 
inom planområdet kan till exempel vara avstående eller upplåtande av mark, 
förändrad byggrätt, marklösen med mera. 
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I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna 
inom planområdet. Numreringen hänvisar till numreringen på fastighetsre-
gleringskartan som finns på sidan 44. 

Observera att de redovisade fastighetsregleringarna endast är förslag på hur 
en reglering inom planområdet skulle kunna genomföras. Lantmäteriet ge-
nomför fastighetsreglering genom förrättning. 

Fastighets- 
beteckning 

Bedömd konse-
kvens av planen 

Övriga  
kommentarer 

Foss 10:1 Cirka 115 m² (1) ska regle-
ras till fastigheten från fas-
tigheten Munkedal 5:1. 

Cirka 1950 m² (15) ska re-
gleras till fastigheten från 
fastigheten Foss 2:82. 

Cirka 757 m² (2) ska regle-
ras från fastigheten till 
Foss 2:81. 

Cirka 470 m² (3, 4) ska re-
gleras från fastigheten till 
Foss 2:82. 

Cirka 4417 m² (5) ska av-
styckas till en ny bostads-
fastighet. 

Cirka 705 m² (6, 7) ska av-
styckas till parkeringsfas-
tigheter. 

För cirka 3037 m² (8) av 
fastigheten ska en ny ge-
mensamhetsanläggning 
bildas för en ny lokalgata. 

Munkedals kommun äger 
fastigheten. 

Foss 2:44 Fastigheten (14) ska regle-
ras till den kommunägda 
fastigheten Foss 10:1. 

Munkedals kommun äger 
via bolag fastigheten. De-
lar av fastigheten är loka-
liserad utanför planområ-
det. 

Foss 2:81 

 

 

Cirka 458 m² (9) ska regle-
ras till fastigheten från fas-
tigheten Munkedal 5:1. 

Cirka 602 m² (10) ska re-
gleras till fastigheten från 
Foss 2:82. 

Cirka 757 m² (2) ska regle-
ras till fastigheten från 
Foss 10:1. 

Cirka 738 m² (11) ska re-
gleras från fastigheten till 
Foss 2:82. 

Munkedals kommun äger 
via bolag fastigheten. 
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Foss 2:82 Cirka 808 m² (12, 13) ska regle-
ras till fastigheten från fastig-
heten Munkedal 5:1. 

Cirka 470 m² (3,4) ska regleras 
till fastigheten från Foss 10:1. 

Cirka 1950 m² (15) ska regleras 
från fastigheten till Foss 10:1. 

Munkedals kommun 
äger via bolag fas-
tigheten. Delar av 
fastigheten är lokali-
serad utanför plan-
området. 

Munkedal 5:1 Cirka 115 m² (1) ska regleras 
från fastigheten till Foss 10:1. 

Cirka 458 m² (9) ska regleras 
från fastigheten till Foss 2:81. 

Cirka 808 m² (12, 13) ska regle-
ras från fastigheten till Foss 
2:82. 

Arctic Paper äger 
fastigheten. 

Kvarstående ut-
rymme av fastig-
heten omfattar 3 
meter på vardera si-
dan om ytterkant på 
befintligt spår. 

Anläggnings- 
beteckning 

Bedömd  
konsekvens  
av planen 

Övriga  
kommentarer 

Ledningsrätt 
1430–677.1 

Berörd ledning kommer att flytt-
tas och förläggas inom u-om-
råde alternativt gata inom allmän 
platsmark. Flytt bekostas av 
Munkedals kommun. Eventuell 
korrigering av lednings- 
rätten.  

Ledningsrätt berö-
rande ”telekanali-
sation mellan te-
lestationerna 
Munkedal och He-
dekas, inklusive till-
behör”. 

Avtalsservitut 14-IM4-
93/12403.1 

Avloppsledningar kommer att tas 
bort. Nya ledningar kommer för-
läggas inom u-område alternativt 
gata inom allmän platsmark. 
Flytt bekostas av Munkedals 
kommun. Eventuell korrige-
ring/borttagande av servitutet.  

Avser kommunal 
ledning för spill- och 
dagvatten. 

Officialservitut 14-IM4-
24/5.1 

Kraftledningen kommer att läg-
gas i gatan inom allmän plats. 
Flytt bekostas av Munkedals 
kommun. Eventuell korrige-
ring/borttagande av servitutet. 

Avser en kraftled-
ning. 

 

 

 

Foss ga:4 Omprövning av gemensamhets-
anläggningen. Munkedals kom-
mun ska överta driftansvaret för 
Vadholmsvägen och Gatesands-
vägen. Vadholmens vägförening 
ska inte längre ansvara för för-
valtningen av dessa vägar.  

Ändamålet för ge-
mensamhetsan-
läggningen är 
”Vägar, grönom-
råde”. Anlägg-
ningen förvaltas i 
dagsläget av Vad-
holmens vägföre-
ning. 
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Ekonomiska frågor 
Allmänt, plankostnader 
Plankostnaderna bekostas av Munkedals kommun. Bygglovsavgift kommer 
att tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande taxa. 

Exploateringskostnader 
Eventuell fördelning av kostnader och ansvar mellan av kommunen utsedd 
byggherre och Munkedals kommun regleras i ett marköverlåtelseavtal. 

Allmän platsmark 
Munkedals kommun bekostar anläggande och drift av all allmän platsmark 
inom planområdet 

Munkedals kommun bekostar eventuell säkerhetsanordning vid ny korsning 
mellan Vadholmsvägen och industrispår mot Arctic Paper. 

Kvartersmark 
Inom kvartersmark bekostar respektive fastighetsägare samtliga åtgärder, 
uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar, ex-
empelvis dagvattenhantering.  

Fastighetsbildning/servitut 
Munkedals kommun ansöker om och bekostar lantmäterikostnader för fas-
tighetsbildning, fastighetsreglering, förändrade ledningsrätter och eventuella 
servitut för att möjliggöra byggnation i enlighet med planförslaget. Kommu-
nen ansvarar även för att ansöka och bekosta omprövning av befintlig ge-
mensamhetsanläggning inom planområdet.  

Kommande fastighetsägare ansvarar för och bekostar inrättande av eventu-
ella gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark. 

Tekniska frågor 
Kvartersmark 
Geoteknik 
Inom byggrätter gäller att om grundläggning kräver schakt ska fördjupad 
geoteknisk utredning avseende stabilitet utföras. 

Ett kontrollprogram avseende geoteknik ska även upprättas innan byggstart. 

Dagvatten 
För hantering av dagvatten inom kvartersmark hänvisas till framtagen utred-
ning, Dagvattenutredning Vadholmen-Örekilsparken, Munkedals kommun, Aqua  
Canale, 2020-06-25”. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Inkomna synpunkter på förslaget under granskningen har sammanställts och 
bemötts i ett granskningsutlåtande. De ändringar som har genomförts sedan 
granskningen bedöms vara av mindre betydelse och ingen ny granskning be-
döms behöva genomföras. Kommunen kan därför i detta skede besluta om 
att anta detaljplanen Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga 
kraft cirka en månad efter antagandet. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för det kommande 
planarbetet och planens genomförande: 

1 kv. 2021 Marksanering, anläggande av tryckbank 
1/2 kv. 2021 Antagande av detaljplan 
2 kv. 2021 Laga kraft 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle  
Gustafsson, planeringsarkitekt och Jakob Resare, arkitekt. Planförslaget har 
upprättats i samarbete med Munkedals kommun, Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, Lisa Gunnarsson, planhandläggare och Elin Tibell, planhandläggare.  

Justeringar inför antagande 
De ändringar som har genomförts i planförslaget inför antagande är av 
mindre betydelse och innebär inte att någon ny granskning behöver genom-
föras.  

På följande sida följer en kortfattad redovisning av de ändringar, utöver red-
aktionella ändringar, som har genomförts i planhandlingarna inför anta-
gande.  

Plankarta: 
- Bestämmelserna gällande delat huvudmannaskap, tidigare a1 och a2, utgår. 
En generell administrativ bestämmelse som innebär kommunalt huvudman-
naskap har införts.  
- Bestämmelsen gällande ändrad lovplikt, tidigare a3, har ändrat beteckning 
till a. 
- Två planbestämmelser avseende krav på sanering av förorenad mark har 
utgått då sanering ska ske innan antagande av detaljplanen. 
- Bestämmelsen m3 har fått en ändrad innebörd på grund av att bestämmel-
sen tidigare avsåg krav på sanering. 
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Illustrationskarta: 
- Inga ändringar.  

Planbeskrivning: 
- Texten gällande markanvisning på sidan 2 har tagits bort. 
- Texten gällande 3 och 4 kap MB på sidorna 10 och 11 har kompletterats 
gällande bedömd påverkan på Natura 2000-området. 
- Texten gällande den uppdaterade geotekniska utredningen på sidan 14–17 
har reviderats. Texten på sidan 18 gällande den geotekniska åtgärd som ska 
utföras innan planen antas samt de bestämmelser avseende geoteknik som 
införs i planförslaget har uppdaterats. 
- Texten på sidan 32 gällande förutsättningarna för beräkningarna gällande 
risker har kompletterats. Texten gällande förslagen på åtgärder och rekom-
mendationer i enlighet med den reviderade riskutredningen på sidan 33 har 
utökats. 
- Texten på sidorna 34–37 gällande den utökande marktekniska undersök-
ningen och tillhörande utredning har kompletterats. Text på sidan 37–38 
gällande de marktekniska åtgärderna som ska utföras innan planen antas har 
adderats.  
- Texten gällande huvudmannaskapet på sidan 40 har korrigerats för att 
överensstämma med ett kommunalt huvudmannaskap. 
- Informationen gällande driftansvar har korrigerats i tabellen på sidan 40. 
- Texten gällande driftansvar för allmän platsmark på sidan 41 har revide-
rats. 
- Texten gällande markanvisning och tillhörande avtal på sidan 42-43 har  
justerats. 
- Texten gällande gemensamhetsanläggningar på sidan 43 har omarbetats. 
- Texten gällande de ekonomiska frågorna avseende allmän platsmark på  
sidan 47 har reviderats. 
- Texten avseende ansvar för fastighetsbildning på sidan 47 har förtydligats. 

 

 

 

 

 

Lisa Gunnarsson  Kalle Gustafsson 
Planhandläggare  Planeringsarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Arkitekter AB 
Munkedals kommun  Samhällsplanering & Miljö 
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§ 26 Dnr 2020-000344  

Utökat aktiekapital - Munkedal Vatten AB 

Sammanfattning av ärendet 

Västvatten AB är i behov av att förbättra likviditeten genom en utökning 

av aktiekapital. Likvida variationer samt framtida investeringar medför 

att det vissa månader inte finns tillräcklig täckning på banken. En 

utökning av aktiekapitalet från 2 500 tkr till 7 000 tkr i Västvatten AB 

behövs. Utökningen finansieras förslagsvis via aktuella 

fördelningsnycklar till ägarkommunerna. 

 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll Munkedal Vatten AB 2020-09-24. 

Tjänsteskrivelse 

Yttrande från ekonomiavdelningen 

 

Styrelsen för Munkedal Vatten AB förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Munkedal kommun ger en utökning av 

aktiekapitalet på 495 tkr till Västvatten AB.   

 

Yttrande från förvaltningen 

Ekonomicheferna i ägarkommunerna har haft ett möte med 

ekonomichefen i Västvatten AB för att få mer information i ärendet. 

Ekonomicheferna i ägarkommunerna är överens om att förorda en 

fortsatt användning av nuvarande kredit för att hantera likviditeten. 

Krediten hanteras genom Uddevalla kommun och innebär inte några 

större kostnader för bolaget. Räntevillkoren är snitträntan på Uddevalla 

kommuns externa låneskuld (fn 1,48%) med en marknadsmässig 

marginal på 3 punkter, dvs en räntekostnad på 1,51% på utnyttjat 

saldo. Ingen avgift tas ut för att ha krediten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte medge en utökning av 

aktieägarkapitalet om 495 tkr i Västvatten AB. 

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens yttrande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på styrelsen för Munkedal Vatten AB:s 

förslag och förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Munkedal kommun beslutar att inte medge en 

utökning av aktiekapitalet på 495 tkr till Västvatten AB. 
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Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Yttrande från kommunstyrelsen förvaltning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte medge en utökning aktieägarkapitalet om 495 

tkr i Västvatten AB.    

Sammanfattning 

Västvatten AB har i en skrivelse till kommunfullmäktigen 2020-09-24 (dnr 

2020/187) föreslagit att aktiekapitalet utökas till 7 mnkr. Munkedals kommuns 

andel av utökningen uppgår till 495 tkr. Syftet är att förbättra likviditeten i bolaget. 

Ekonomicheferna i ägarkommunerna har haft ett möte med Ekonomichefen i 

Västvatten AB för att få mer information i ärendet.  

Ekonomicheferna i ägarkommunerna är överens om att förorda en fortsatt 

användning av nuvarande kredit för att hantera likviditeten. Krediten hanteras 

genom Uddevalla kommun och innebär inte några större kostnader för bolaget. 

Räntevillkoren är snitträntan på Uddevalla kommuns externa låneskuld (fn 1,48%) 

med en marknadsmässig marginal på 3 punkter, dvs en räntekostnad på 1,51% 

på utnyttjat saldo. Ingen avgift tas ut för att ha krediten. 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser för kommunen. För Västvatten AB gäller Uddevalla kommuns 

räntevillkor enligt ovan i de fall krediten utnyttjas. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg  

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Västvatten AB 

Ekonomiavdelningen 

KS diarie 
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 Datum: 2020-09-24 
Dnr: 2020/187 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 

Susanne Thorén 
0522-63 88 21 
susanne.thoren@vastvatten.se 

Munkedal kommun 
Kommunfullmäktige 
 

 

Utökning av aktiekapital i Västvatten AB 

Sammanfattning 
Västvatten AB är i behov av att förbättra likviditeten genom en utökning av 

aktiekapital. Likvida variationer samt framtida investeringar medför att det vissa 

månader inte finns tillräcklig täckning på banken. En utökning av aktiekapitalet från 

2 500 tkr till 7 000 tkr i Västvatten AB behövs. Utökningen finansieras förslagsvis 

via aktuella fördelningsnycklar till ägarkommunerna.  

 

Bolag Fördelnings- 
nyckel 

Utökning 
aktiekapital 

Ägarandel 

Färgelanda kommun 7 % 315 tkr 7 % 

Munkedal kommun 11 % 495 tkr 11 % 

Sotenäs kommun 29 % 1 305 tkr 29 % 

Uddevalla kommun 53 % 2 385 tkr 53 % 

Summa 100 % 4 500 tkr 100 % 
 

Bakgrund 
Västvatten AB är ett driftbolag som gemensamt ägs av vattenbolagen Färgelanda, 

Munkedal, Sotenäs och Uddevalla Vatten AB. Bolaget svarar för drift, underhåll, 

kompetens och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Detta 

görs på uppdrag av ägarbolagen. 

 

Västvatten AB är ett personalintensivt bolag och har inga direkta tillgångar (resurser 

som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags 

förmögenhet). Detta gör att en upplåning från kreditinstitut inte är möjlig utan borgen 

från alla ägarna. 

 

Västvatten AB har idag ett aktiekapital på 2 500 tkr som är fördelat på ägarbolagen 

enligt ägarandel. Det likvida behovet medför en utökning av aktiekapitalet till 7 000 

tkr.  

 

Västvatten ABs alla inkomster och utgifter under en månad faktureras i början av 

kommande månad för att varje månad ha ett resultat på 0 kr. Västvatten AB gör alltså 

ingen vinst eller förlust. Om månaden efter har högre utgifter än månaden innan 

innebär det att medlen inte räcker till. Investeringar som sker/har skett i Västvatten 

AB, så som systemförändringar, servrar och lokaler, minskar Västvatten ABs likviditet 
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 Datum: 2020-09-24 
Dnr: 2020/187 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

vilket påverkar utrmmet som finns för att betala våra leverantörer. Detta är 

anledningen till patt det behövs en utökning av aktiekapitalet. 

Övrig information 
Ett paket med olika åtgärder för att hantera Västvatten ABs likviditet diskuterades 

med ekonomicheferna i respektive kommun hösten 2018. Beslutet blev att avvakta 

nytt anläggningsbolag som då var aktuellt och utöka aktiekapitalet i den processen. 

Inget nytt anläggningsbolag tillkom under åren 2019-2020. Därmed togs frågan upp 

igen och på ägarsamråd i Västvatten AB våren 2020 beslutades det att gå vidare med 

frågan angående utökningen av aktiekapital.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Munkedal kommun ger en utökning av aktiekapitalet på 495 tkr 

till Västvatten AB. 
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§ 56 Dnr 2021-000045  

Tillsynsavgift alkohollagen 2019 och 2020 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av pågående pandemi covid-19 och därmed tillämpning av olika 

författningar, har många restaurangägare särskilt drabbats. För att 

minska de ekonomiska skadorna har en del kommuner avstått från att 

fakturera för utförd tillsyn. Munkedals kommun och Lysekils kommun har 

gemensam alkoholhandläggare. Lysekils kommun inte att debitera 

restaurangägarna för 2019. Faktura sändes ut i slutet av 2020 och 

kommunen har planer att inte debitera för 2020.  

I Munkedals kommun är bokslutet för 2019 fastställt av 

kommunfullmäktige. För 2020 har inte tillsynsavgiften erlagts av 

restaurangägarna.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut VFN 2021-02-18, § 15 

Tjänsteskrivelse 

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att restauranger med alkoholtillstånd i 

Munkedals kommun inte ska debiteras avgift enligt alkohollagen för 

tillsyn 2020.    

 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Bifall till Välfärdsnämndens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Välfärdsnämndens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att restauranger med alkoholtillstånd i 

Munkedals kommun inte ska debiteras avgift enligt alkohollagen för 

tillsyn 2020.  
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                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-18 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2021-000028  

Undantag från debitering av tillsynsavgift enligt 

alkohollagen år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av pågående pandemi covid-19 och därmed tillämpning av olika 

författningar, har många restaurangägare särskilt drabbats. För att 

minska de ekonomiska skadorna har en del kommuner avstått från att 

fakturera för utförd tillsyn. Munkedals kommun och Lysekils kommun har 

gemensam alkoholhandläggare. Lysekils kommun inte att debitera 

restaurangägarna för 2019. Faktura sändes ut i slutet av 2020 och 

kommunen har planer att inte debitera för 2020.  

I Munkedals kommun är bokslutet för 2019 fastställt av 

kommunfullmäktige. För 2020 har inte tillsynsavgiften erlagts av 

restaurangägarna.    

Beslutsunderlag 

Tf. förvaltningschef tjänsteskrivelse 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att restauranger med 

alkoholtillstånd i Munkedals kommun inte ska debiteras avgift enligt 

alkohollagen för tillsyn 2020.      

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L), Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämndens kan besluta enligt yrkande från 

Karin Blomstrande (L) och Christoffer Wallin (SD) och finner att 

välfärdsnämnden bifaller yrkandet.      

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att restauranger med 

alkoholtillstånd i Munkedals kommun inte ska debiteras avgift enligt 

alkohollagen för tillsyn 2020.    

 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Munkedal/Lysekil  

Avdelningschef IFO 

Förvaltningsekonom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2021-000047  

Tomtpris för villatomter på Ekelundsvägen i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Ekelundsvägen ligger i norra delen av Munkedals samhälle nära 

Brukskolan och Önnebacka förskola. En avstyckningsplan från 1930-talet 

reglerar tomtindelning och byggnation. Utefter Ekelundsvägen har inte 

alla byggrätter utnyttjats, men eftersom ett ökande intresse för att 

bygga finns i området är det lämpligt att se över vilka möjligheter som 

finns för förtätning. Under 2020 har geotekniken i området undersökts 

med tillfredställande resultat. Lämpligt är att stycka ca 5 tomter för 1-2 

bostadshus. I samband med förtätningen i området kommer 

förbättringsåtgärder som tex extra mötesfickor att behöva bekostas av 

kommunen på Ekelundsvägen. 

Priset för tomterna ska täcka kommunens kostnader för förvärv av mark, 

åtgärder på Ekelundsvägen, geoteknisk undersökning mm. 

Förutsättningarna för tomterna är likvärdigt och utbyggnad kommer att 

ske etappvis, delvis efter önskemål, därför föreslås tomtpriset 150 kr/ 

m² exklusive VA. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2021-02-22, § 15 

Tjänsteskrivelse 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer priset för villatomt på Ekelundsvägen till 

150 kr/m².   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer priset för villatomt på Ekelundsvägen till 

150 kr/m². 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

10  
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
20 21-0 2-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 15    Dnr: SBN 20 21–21 
Utbyggnad av tomter på Ekelundsvägen 
Ekelundsvägen ligger i norra delen av Munkedals samhälle nära Brukskolan och 
Önnebacka förskola. En avstyckningsplan från 19 30 -talet reglerar tomtindelning 
och byggnation. Utefter Ekelundsvägen har inte alla byggrätter utnyttjats, men 
eftersom ett ökande intresse för att bygga finns i området är det lämpligt att se 
över vilka möjligheter som finns för förtätning. Under 20 20  har geotekniken i 
området undersökts med tillfredställande resultat. Lämpligt är att stycka ca 5 
tomter för 1-2 bostadshus. I samband med förtätningen i området kommer 
förbättringsåtgärder som tex extra mötesfickor att behöva bekostas av kommunen 
på Ekelundsvägen.   
 
Priset för tomterna ska täcka kommunens kostnader för förvärv av mark, åtgärder 
på Ekelundsvägen, geoteknisk undersökning mm.  
Förutsättningarna för tomterna är likvärdigt och utbyggnad kommer att ske 
etappvis, delvis efter önskemål, därför föreslås tomtpriset 150  kr/ m2. exklusive 
VA. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, 20 21-0 2-0 8 
Karta 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer priset för villatomt på Ekelundsvägen till 
150 kr/m2. 

 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer priset för villatomt på Ekelundsvägen till 
150 kr/m2. 

 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1038484
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  2021-02-08 Dnr: SBN 2021–21

      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Utbyggnad av tomter på Ekelundsvägen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer priset för villatomt på Ekelundsvägen till 150kr/m2. 
 

Sammanfattning 
Ekelundsvägen ligger i norra delen av Munkedals samhälle nära Brukskolan och 
Önnebacka förskola. En avstyckningsplan från 1930-talet reglerar tomtindelning och 
byggnation. Utefter Ekelundsvägen har inte alla byggrätter utnyttjats, men eftersom 
ett ökande intresse för att bygga finns i området är det lämpligt att se över vilka 
möjligheter som finns för förtätning. Under 2020 har geotekniken i området 
undersökts med tillfredställande resultat. Lämpligt är att stycka ca 5 tomter för 1-2 
bostadshus. I samband med förtätningen i området kommer förbättringsåtgärder 
som tex extra mötesfickor att behöva bekostas av kommunen på Ekelundsvägen.   
 
Priset för tomterna ska täcka kommunens kostnader för förvärv av mark, åtgärder 
på Ekelundsvägen, geoteknisk undersökning mm.  
Förutsättningarna för tomterna är likvärdigt och utbyggnad kommer att ske etappvis, 
delvis efter önskemål, därför föreslås tomtpriset 150 kr/ m2. exklusive VA.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Tomtförsäljningen täcker kommunens kostnader för framtagandet av området. 

Miljö 
Boende nära service, förskola, skola och friluftsområden möjliggörs. 

Barnkonventionen 
Områdets läge ger närhet till barnomsorg och skola samt naturlek. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Elisabeth Linderoth 
 
 
 

Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Avdelningschef Plan, Bygg och MEX 
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Myrbotten

Ekelundsvägen

15 februari 20211. Samhällsbyggnadskartan
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

126



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2021-000048  

Tomtpris för villatomt på Sandåker i Hedekas 

Sammanfattning av ärendet 

Sandåkersområdet ligger i norra delen av Hedekas samhälle nära skolan. 

En byggnadsplan från 1950-talet reglerar tomtindelning och byggnation. 

I området gjordes en liknande försäljning för ca 15 år sedan. Intresset 

har sedan dess varit lågt. Det föreslagna tomtpriset speglar efterfrågan 

och nivån på övriga kommunala tomter i Hedekas och täcker samtidigt 

nedlagda kostnader för kommunen. En nybyggnation stimulerar ofta 

fortsatt byggnation. På den aktuella marken, ca 

6600 m² planerar en familj att bygga bostadshus, större garage och 

kontor. 

Priset för tomten föreslås till 200 000 kr exklusive VA. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2021-02-22, § 17 

Tjänsteskrivelse 

 

Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer priset för tomten på Sandåker till 200 000 

kr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer priset för tomten på Sandåker till 200 000 

kr 

 

 

127

linand001
Rektangel



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

12 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
20 21-0 2-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 17     Dnr: SBN 20 21–23 
Utbyggnad av tomt på Sandåker 
Sandåkersområdet ligger i norra delen av Hedekas samhälle nära skolan. En 
byggnadsplan från 19 50 -talet reglerar tomtindelning och byggnation. I området 
gjordes en likande försäljning för ca 15 år sedan. Intresset har sedan dess varit 
lågt. Det föreslagna tomtpriset speglar efterfrågan och nivån på övriga kommunala 
tomter i Hedekas och täcker samtidigt nedlagda kostnader för kommunen. En 
nybyggnation stimulerar ofta fortsatt byggnation. På den aktuella marken, ca 
660 0 m2 planerar en familj att bygga bostadshus, större garage och kontor.  
 
Priset för tomten föreslås till 20 0 ,0 0 0  kr exklusive VA.  
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, 20 21-0 2-0 8 
Karta  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer priset för tomten på Sandåker till 20 0 ,0 0 0  kr. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer priset för tomten på Sandåker till 20 0 ,0 0 0  kr. 
 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1038484
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  2021-02-08 Dnr: SBN 2021–23

      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Utbyggnad av tomt på Sandåker  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer priset för tomten på Sandåker till 200.000 kr. 
 

Sammanfattning 
Sandåkersområdet ligger i norra delen av Hedekas samhälle nära skolan. En 
byggnadsplan från 1950-talet reglerar tomtindelning och byggnation. I området 
gjordes en likande försäljning för ca 15 år sedan. Intresset har sedan dess varit lågt. 
Det föreslagna tomtpriset speglar efterfrågan och nivån på övriga kommunala tomter 
i Hedekas och täcker samtidigt nedlagda kostnader för kommunen. En nybyggnation 
stimulerar ofta fortsatt byggnation. På den aktuella marken, ca 6600m2 planerar en 
familj att bygga bostadshus, större garage och kontor.  
 
Priset för tomten föreslås till 200.000 kr exklusive VA.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Tomtförsäljningen täcker kommunens kostnader. Nybyggnation stimulerar ofta till 
fortsatt byggnation. 

Miljö 
Boende nära service, förskola, skola och friluftsområden möjliggörs. 

Barnkonventionen 
Områdets läge ger närhet till barnomsorg och skola samt naturlek. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Elisabeth Linderoth 
 
 
 

Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Avdelningschef Plan, Bygg och MEX 
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Hedekas

skola sandåker
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2021-03-15 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 2020-000020  

Ombudsinstruktion 2020 Dingle industrilokaler AB 

Sammanfattning av ärendet 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med Resultat och balansräkning. 

Årets resultat uppgår till 1 kr    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-01 

 

Dnr: KS 2020-000020 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Ombudsinstruktion 2020 Dingle Industrilokaler AB  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    

Sammanfattning 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med Resultat och balansräkning. Årets 

resultat uppgår till 1 kr    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga särskilda konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 

Ekonomiavdelningen 
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Org nr: 556594-6570

DINGLE INDUSTRILOKALER AB

ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020-01-01 -- 2020-12-31

Redovisningen omfattar

Sida:

- Förvaltningsberättelse 2

- Resultaträkning 3

- Balansräkning 4-5

- Kassaflödesanalys 6

- Tilläggsupplysningar 7-9

- Underskrifter 10
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Dingle Industrilokaler AB avger härmed årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet

Bolaget äger, förvaltar samt hyr ut industrilokaler och har sitt säte i Munkedals Kommun.

Resultat och ställning

KKR not 1 2020 2019 2018 2017 2016

Nettomsättning 4 393 4 322 3 470 1 760 1 660

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 -85 -58 

Soliditet 14,66% 13,63% 13,44% 19,06% 32,85%

Förändring av eget kapital

Aktiekapital Reserv- Fritt eget Totalt

fond kapital

Ingående balans 16 950 0 -2 209 14 741

Årets resultat 0 0

Belopp vid årets 16 950 0 -2 209 14 741

utgång

Förslag till behandling av förlusten

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

KKR

Ansamlad förlust -2 209 

Årets resultat 0

Summa -2 209 

behandlas enligt följande:

Balanseras i ny räkning -2 209 

Summa -2 209 

Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till bifogad

resultat- och balansräkning, noter samt tillhörande tilläggsupplysningar.

Sida 2 av 11
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

RESULTATRÄKNING Not 2020-01-01- 2019-01-01-

1 2020-12-31 2019-12-31

KKR KKR

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 4 393 4 322

Övriga rörelseintäkter 0 0

Summa rörelsens intäkter 4 393 4 322

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader -487 -471 

Övriga externa kostnader 2 -31 -27 

Personalkostnader 3 -24 -25 

Avskrivningar av materiella

anläggningstillgångar 4 -2 692 -2 692 

Summa rörelsens kostnader -3 234 -3 215 

Rörelseresultat 1 159 1 107

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 0

Räntekostnader 5 -1 159 -1 107 

Resultat efter finansiella poster 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat före skatt 0 0

Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT 0 0
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31

1 KKR KKR

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 98 728 101 420

Pågående tillbyggnad 0 0

Summa anläggningstillgångar 98 728 101 420

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos närstående bolag 6 420 424

Övriga fordringar 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 66 59

Summa kortfristiga fordringar 486 483

Kassa och bank 1 359 6 260

Summa omsättningstillgångar 1 845 6 743

SUMMA TILLGÅNGAR 100 573 108 163
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31

1 KKR KKR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (169 500 st) 16 950 16 950

Summa 16 950 16 950

Ansamlad förlust

Balanserat resultat -2 209 -2 209 

Årets resultat 0 0

Summa ansamlad förlust -2 209 -2 209 

Summa eget kapital 14 741 14 741

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 65 601 67 413

Skuld till närstående bolag 6 17 590 17 590

Summa långfristiga skulder 83 191 85 003

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 1 811 1 811

Leverantörsskulder 0 0

Skulder till närstående bolag 6 0 5 928

Skatteskulder 558 410

Övriga skulder 254 255

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 18 15

Summa kortfristiga skulder 2 641 8 419

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 100 573 108 163
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

KASSAFLÖDESANALYS 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

KKR KKR

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före avskrivningar 3 851 3 799

Erhållen ränta 0 0

Erlagd ränta -1 159 -1 107 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 692 2 692

före förändringar i rörelsekapital

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning/minskning av kundfordringar och andra -3 -35 

kortfristiga rörelsefordringar

Minskning/ökning av leverantörsskulder och andra -5 779 305

kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 090 2 962

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av byggnader 0 -40 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -40 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av lån -1 811 -1 811 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 811 -1 811 

Årets kassaflöde -4 901 1 111

Likvida medel vid årets början 6 260 5 149

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 1 359 6 260
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat 

framgår.

Kundfordringar har efter individuell prövning värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs.

Hyresintäkter redovisas i den period upplåtelsen av lokalen avser.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar baseras på

anskaffningsvärde och uppskattad ekonomisk livslängd enligt följande:

Byggnader – Kontorsdelen 4%

                   – Lagerdelen 2%

Markanläggning 5%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Samtliga intäkter från utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet.

Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.

Soliditet Eget kapital, inkl 78,6% av obeskattade reserver

Totalt kapital
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 2 – ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

KKR KKR

Ernst & Young AB; Revisionsuppdrag 21 18

Övriga externa kostnader 10 9

Summa 31 27

NOT 3 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2020-01-01- 2019-01-01-

Medelantalet anställda 2020-12-31 2019-12-31

Män 1 1

Kvinnor 0 0

Summa antal anställda 1 1

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelseledamöter och verkställande direktör

Löner och andra ersättningar 21 22

Sociala kostnader (varav pensionskostn 0) 2 5

Summa 23 27

Övriga anställda

Löner och andra ersättningar 8 6

Sociala kostnader (varav pensionskostn 0) 2 1

Summa 10 7

Totala lönekostnader

Löner och andra ersättningar 29 28

Sociala kostnader 4 6

Summa 33 34
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 4 – MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLG. 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

KKR KKR

Byggnader & Mark

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 125 903 125 863

Omklassificering 0 0

Försäljning 0 0

Inköp 0 40

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 125 903 125 903

Ingående ackumulerade avskrivningar -24 483 -21 792 

Försäljning 0 0

Årets avskrivningar -2 692 -2 691 

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 175 -24 483 

Utgående planenligt restvärde,

byggnader och mark 98 728 101 420

Taxeringsvärden

Byggnader 52 506 52 506

Mark 3 303 3 252

NOT 5 - ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

KKR KKR

Ränta banklån 1 128 1 076

Borgensavgift 30 30

Övriga räntekostnader 1 1

Summa 1 159 1 107

NOT 6 – FORDRINGAR OCH SKULDER TILL NÄRSTÅENDE BOLAG

Fordran Skuld Nettoposition

New Wave Mode AB 420 420

New Wave Group AB -17 590 -17 590 

420 -17 590 -17 170 

NOT 7 - FÖRFALLOTID SKULDER

Inom ett år Mellan ett Senare än 

Skuld per 2020-12-31 till fem år fem år

Banklån 1 810 936 7 243 744 58 358 214

New Wave Group AB 0 17 590 000

STÄLLDA SÄKERHETER 2020-12-31 2019-12-31

KKR KKR

Avseende långfristiga skulder till kreditinstitut:

Pantbrev i fastighet 66 437 66 437

NOT 8 - UPPGIFTER OM ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Dingle Industrilokaler AB ägs till 51% av Munkedals Kommun, org nr 212000-1330, med säte i Munkedal

och till 49% av New Wave Group AB, org nr 556350-0916, med säte i Göteborg.

NOT 9 - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter 2020-12-31 fram till dagen för årsredovisningens undertecknande.

Förfaller till betalning

67 412 894       

17 590 000       
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Christer Börjesson Torsten Jansson Per-Arne Brink

Ordförande

Göran Härstedt Lars Östman

Min revisionsberättelse har avgivits 2021-

Bjarne Fredriksson

Auktoriserad revisor
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Undertecknad styrelseledamot i Dingle Industrilokaler AB

intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen

överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen

och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma

den 8 juni 2020. Bolagsstämman  beslöt tillika godkänna

styrelsens förslag till vinstdisposition.

Dingle den 8 juni 2020

Christer Börjesson
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 2020-000018  

Ombudsinstruktion årsredovisning 2020 Rambo AB 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2020 

visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 6,3 mnkr. 

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 

aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 

 

Investeringsutgifterna för året uppgick till 10,4 mnkr. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret: 

Mats Andresen tillträdde som ny VD för bolaget 2020-04-01.  

 

Ny ekonomi/hr chef har tillträtt 2020-06-01 och ny chef för 

kommunikation och kundservice 2020-10-15.  

Under 2020 har Rambo arbetat intensivt med att utreda hur reningen av 

lakvatten från deponin på Sivik kan förbättras.  

 

Detta var ett villkor i det miljötillstånd för avfallsanläggningen, som togs 

i anspråk 2020. I februari 2021 presenteras utredningens resultat för 

Lysekils kommun och LEVA. Efter inriktningsbeslut från kommunen 

arbetar Rambo vidare för att säkerställa en bra rening.  

Rambo har utrett förekomsten av deponigasläckage (metan) från de tre 

sluttäckta deponierna. Under 2020 har vi gått vidare med Hästesked och 

Tyfts deponier, där Rambo har konstaterat de största läckagen, och utför 

nu mätning i gasuppsamlingssystemens skorstenar. Utredningen syftar 

till att ge svar på vilken åtgärd som behövs för att oskadliggöra den 

kraftiga växthusgasen metan.  

Den nya avfallsförordningen, som stipulerar många nya regler och lagar 

för sortering av bygg- och rivningsavfall samt registrering av farligt 

avfall, har införts stegvis under hösten med stor påverkan på bolagets 

verksamheter. Nya arbetssätt, rutiner samt nya mjukvaror har krävts för 

att följa den nya förordningen.  

Tyft återvinningscentral i Tanums kommun invigdes i april. .  

 

Coronapandemin har inneburit en påtaglig ökning av besök på bolagets 

återvinningscentraler från april månad och resterande del av året.  

 

Upphandlingar av avfallsförbränning och matavfallmottagning har 

genomförts under 2020. För exempelvis tryckimpregnerat trä har 

hanteringskostnaderna stigit med 50% under de senaste två åren, 

samtidigt som Rambo tar emot mer volym tryckimpregnerat trä. Även 

farligt avfall som till största delen tas emot av Fortum i Kumla, har 

påverkats av prishöjningar över normalindex för mottagning och 

hantering. Dessa kostnadsökningar slår igenom mot bolagets kunder 

inom området farligt avfall. Träavfall har haft en nedåtgående 

kostnadstrend under 2020. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 47 

 

Inbrott på bolagets återvinningscentraler och anläggningar har åter ökat 

under året. Bolaget ser även en ökning av hot och våldsbeteende på 

återvinningscentralerna. Detta sammantaget gör att behov av att 

investera i teknisk utrustning har ökat, ökade väktarresurser har krävts 

samt utbildning för personalen att möta olika situationer är också ett 

växande behov. 

 

Under året har bolaget infört besöksräkning på samtliga 

återvinningscentraler via IoT- teknik för att få ett bra statistiskt underlag 

för hur besöksbeteendet hos ägarkommunernas invånare och övriga 

kunder ser ut för att kunna ta rätt beslut angående öppettider och 

bemanning. Rambo presenterar direkt via app och hemsida hur det ser 

ut med besöksfrekvensen just nu på alla sina öppna 

återvinningscentraler, vilket underlättar för invånarna att planera sina 

besök utifrån informationen. 

 

Från och med 1 februari 2020 övertog Rambo insamlingsuppdraget av 

hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommun genom en 

verksamhetsövergång. I verksamhetsövergången inkluderades befintlig 

fordonspark, personal och uppställningsplats.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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1(2) 

Datum 

2021-03-01 

 

Dnr: KS 2020-000018 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Ombudsinstruktion Rambo AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2020 visar på ett 

positivt resultat efter finansiella poster på 6,3 mnkr. 

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 

aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 

 

Investeringsutgifterna för året uppgick till 10,4 mnkr. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Mats Andresen tillträdde som ny VD för bolaget 2020-04-01.  

 

Ny ekonomi/hr chef har tillträtt 2020-06-01 och ny chef för kommunikation och 

kundservice 2020-10-15.  

Under 2020 har Rambo arbetat intensivt med att utreda hur reningen av lakvatten 

från deponin på Sivik kan förbättras.  

 

Detta var ett villkor i det miljötillstånd för avfallsanläggningen, som togs i anspråk 

2020. I februari 2021 presenteras utredningens resultat för Lysekils kommun och 

LEVA. Efter inriktningsbeslut från kommunen arbetar Rambo vidare för att 

säkerställa en bra rening.  

 

Rambo har utrett förekomsten av deponigasläckage (metan) från de tre sluttäckta 

deponierna. Under 2020 har vi gått vidare med Hästesked och Tyfts deponier, där 

Rambo har konstaterat de största läckagen, och utför nu mätning i 

gasuppsamlingssystemens skorstenar. Utredningen syftar till att ge svar på vilken 

åtgärd som behövs för att oskadliggöra den kraftiga växthusgasen metan.  

 

Den nya avfallsförordningen, som stipulerar många nya regler och lagar för 

sortering av bygg- och rivningsavfall samt registrering av farligt avfall, har införts 

stegvis under hösten med stor påverkan på bolagets verksamheter. Nya arbetssätt, 

rutiner samt nya mjukvaror har krävts för att följa den nya förordningen.  

 

Tyft återvinningscentral i Tanums kommun invigdes i april .  

 

Corona pandemin har inneburit en påtaglig ökning av besök på bolagets 

återvinningscentraler från april månad och resterande del av året.  
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Upphandlingar av avfallsförbränning och matavfallmottagning har genomförts under 

2020. För exempelvis tryckimpregnerat trä har hanteringskostnaderna stigit med 

50% under de senaste två åren, samtidigt som Rambo tar emot mer volym 

tryckimpregnerat trä. Även farligt avfall som till största delen tas emot av Fortum i 

Kumla, har påverkats av prishöjningar över normalindex för mottagning och 

hantering. Dessa kostnadsökningar slår igenom mot bolagets kunder inom området 

farligt avfall. Träavfall har haft en nedåtgående kostnadstrend under 2020. 

 

Inbrott på bolagets återvinningscentraler och anläggningar har åter ökat under 

året. Bolaget ser även en ökning av hot och våldsbeteende på 

återvinningscentralerna. Detta sammantaget gör att behov av att investera i 

teknisk utrustning har ökat, ökade väktarresurser har krävts samt utbildning för 

personalen att möta olika situationer är också ett växande behov. 

 

Under året har bolaget infört besöksräkning på samtliga återvinningscentraler via 

IoT- teknik för att få ett bra statistiskt underlag för hur besöksbeteendet hos 

ägarkommunernas invånare och övriga kunder ser ut för att kunna ta rätt beslut 

angående öppettider och bemanning. Rambo presenterar direkt via app och 

hemsida hur det ser ut med besöksfrekvensen just nu på alla sina öppna 

återvinningscentraler, vilket underlättar för invånarna att planera sina besök utifrån 

informationen. 

 

Från och med 1 februari 2020 övertog Rambo insamlingsuppdraget av 

hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommun genom en verksamhetsövergång. I 

verksamhetsövergången inkluderades befintlig fordonspark, personal och 

uppställningsplats. 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en 

utmaning att klara detta i och med investeringarna som gjort i ett nytt 

insamlingssystem. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunen ombud 

KS diarie 
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  2021-02-26 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i 

Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av överskott  

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  

 Godkänner ansvarsfrihet för VD 

 

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2020 visar på ett 

positivt resultat efter finansiella poster på 6,3 mnkr. 

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. 

Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 

 

Investeringsutgifterna för året uppgick till 10,4 mnkr. 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och 

behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom 

återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att 

producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med 

anknytning till bolagets verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som 

bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Mats Andresen tillträdde som ny VD för bolaget 2020-04-01.  

 

Ny ekonomi/hr chef har tillträtt 2020-06-01 och ny chef för kommunikation och 

kundservice 2020-10-15.  

Under 2020 har Rambo arbetat intensivt med att utreda hur reningen av lakvatten 

från deponin på Sivik kan förbättras.  
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Detta var ett villkor i det miljötillstånd för avfallsanläggningen, som togs i anspråk 

2020. I februari 2021 presenteras utredningens resultat för Lysekils kommun och 

LEVA. Efter inriktningsbeslut från kommunen arbetar Rambo vidare för att 

säkerställa en bra rening.  

 

Rambo har utrett förekomsten av deponigasläckage (metan) från de tre sluttäckta 

deponierna. Under 2020 har vi gått vidare med Hästesked och Tyfts deponier, där 

Rambo har konstaterat de största läckagen, och utför nu mätning i 

gasuppsamlingssystemens skorstenar. Utredningen syftar till att ge svar på vilken 

åtgärd som behövs för att oskadliggöra den kraftiga växthusgasen metan.  

 

Den nya avfallsförordningen, som stipulerar många nya regler och lagar för sortering 

av bygg- och rivningsavfall samt registrering av farligt avfall, har införts stegvis 

under hösten med stor påverkan på bolagets verksamheter. Nya arbetssätt, rutiner 

samt nya mjukvaror har krävts för att följa den nya förordningen.  

 

Tyft återvinningscentral i Tanums kommun invigdes i april .  

 

Corona pandemin har inneburit en påtaglig ökning av besök på bolagets 

återvinningscentraler från april månad och resterande del av året.  

 

Upphandlingar av avfallsförbränning och matavfallmottagning har genomförts under 

2020. För exempelvis tryckimpregnerat trä har hanteringskostnaderna stigit med 

50% under de senaste två åren, samtidigt som Rambo tar emot mer volym 

tryckimpregnerat trä. Även farligt avfall som till största delen tas emot av Fortum i 

Kumla, har påverkats av prishöjningar över normalindex för mottagning och 

hantering. Dessa kostnadsökningar slår igenom mot bolagets kunder inom området 

farligt avfall. Träavfall har haft en nedåtgående kostnadstrend under 2020. 

 

Inbrott på bolagets återvinningscentraler och anläggningar har åter ökat under året. 

Bolaget ser även en ökning av hot och våldsbeteende på återvinningscentralerna. 

Detta sammantaget gör att behov av att investera i teknisk utrustning har ökat, 

ökade väktarresurser har krävts samt utbildning för personalen att möta olika 

situationer är också ett växande behov. 

 

Under året har bolaget infört besöksräkning på samtliga återvinningscentraler via 

IoT- teknik för att få ett bra statistiskt underlag för hur besöksbeteendet hos 

ägarkommunernas invånare och övriga kunder ser ut för att kunna ta rätt beslut 

angående öppettider och bemanning. Rambo presenterar direkt via app och hemsida 

hur det ser ut med besöksfrekvensen just nu på alla sina öppna 

återvinningscentraler, vilket underlättar för invånarna att planera sina besök utifrån 

informationen. 

 

Från och med 1 februari 2020 övertog Rambo insamlingsuppdraget av hushållsavfall i 

Sotenäs och Tanums kommun genom en verksamhetsövergång. I 

verksamhetsövergången inkluderades befintlig fordonspark, personal och 

uppställningsplats. 

 

 

Resultat 

Redovisningen för 2020 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 6,3 

mnkr. 
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Resultat per affärsområde: 

 
Företagsledning och gemensam administration 

Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 970 tkr. Resultatet innebär en 

budgetavvikelse med 950 tkr som beror på att vakanta tjänster har blivit tillsatta 

senare under året än planerat. 
 

Avfallshantering  

Affärsområdet redovisar ett resultat på 5 803 tkr vilket är 3 662 tkr bättre än budget 

på 2 141 tkr. En tydligare hantering av avgiftsdebitering mot verksamheter på 

återvinningscentralerna har skett under senare delen av året vilket har gett positiv 

ekonomisk effekt. Genom förbättrade intäkter och minskade kostnader samt ökad 

ersättning för materialåtervinning har resultatet för året förbättrats avsevärt. 

Resultatökningen har varit oväntad och utfallet under framför allt tertial tre har varit 

motsatt utvecklingen jämfört med tidigare perioder historiskt. 

 
Insamling  

Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområdet Insamling. 

Affärsområdet redovisar ett resultat på 1 829 tkr att jämföras med budget på 2 441 

tkr. Under året har verksamheten haft ökade reparations- och leasingkostnader för 

fordon p g a omständigheter i samband med covid-19 vilket har påverkat resultatet 

negativt. 

 
 

Hushåll  

Rambos ägarkommuners kommunala renhållningskollektiv redovisas under 

affärsområde hushåll. Tillsammans redovisar kollektiven ett negativt resultat på -2 

339 tkr vilket är 364 tkr sämre än budget på -1 975 tkr. Tanum och Sotenäs 

renhållningskollektiv bör bygga överskott inför införande av nytt insamlingssystem. 

Underskotten i Lysekil och Munkedal är planerade och beror på höga kostnader i 

samband med införandet av nytt insamlingssystem. 

 
 

Investeringar 

Investeringsutgifterna uppgick till 10,4 mnkr. Soliditeten ligger på 54%.    

 

Intern kontroll 

Inget rapporterat. 

 

 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Avloppsreningsverkslam från Munkedals reningsverk kommer från och med 1 januari 

2021 att köras till Hästesked avfallsanläggning i Munkedal då Rambo nu fått tillstånd 

att mellanlagra denna fraktion. 

Under 2021 kommer Siviks avfallsanläggning att förändras genom att dag- och 

släckvattendammar anläggs som en del i det nya ianspråktagna tillståndet för 

anläggningen. Mycket utredningar och pilottester kvarstår kring 

lakvattenreningsfrågan på Sivik. Rambo beräknar ca 5 år innan en komplett och 

godkänd lösning för rening av lakvattnet finns på plats. 

 

För 2022 räknar Rambo med att ha inpasseringssystem till återvinningscentralerna 

på plats och även reglerade infarter till övriga stora avfallsanläggningar. Waste 

Water Treatment slam från Preemraff, som i nuläget läggs upp internt på Siviks 

avfallsanläggning för framtida användning vid sluttäckning av den öppna deponin på 

anläggningen kommer inom 2–3 år framåt behöva transporteras vidare till annan 
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slutförvaring/slutanvändning. Biosedimentslam från Arctic Papper tas avtalsenligt 

emot på Hästesked t o m april 2022, därefter sker ny upphandling. 
 

Genom nya Avfallsförordningen så kommer intäkter från sortering sannolikt att 

minska från bygg- och rivningsarbeten, då det enligt nya förordningen skall ske 

sortering direkt vid platsen där avfallet uppstår, om inte dispens utfärdas för det 

enskilda uppdraget till ansvarig bygg- och riv entreprenör. 

Rambo har bytt ut ca 800 matavfalls kärl i Tanums kommun för att förbättra 

arbetsmiljön vid hämtning. Arbetet med implementering av kärlskåp i Sotenäs och 

Tanums kommun kommer att fortskrida under 2020/2021 som ett led i att förbättra 

arbetsmiljö och säkerhet i trånga miljöer. Rambo har även löpande arbetat med att 

byta ut säckställningar mot kärl ute på landsbygden i Sotenäs kommun. 

 

Bolaget har en föråldrad fordonspark med mestadels fordon från 2009 årsmodell i 

Sotenäs och Tanums kommuner. Enligt tidigare beslut skulle Rambo ha infört 

fyrfackssystem i Sotenäs år 2020 och Tanum 2021–2022 och i samband med detta 

även ha investerat i nya fordon. Men på grund av Naturvårdsverkets avslag på 

producentorganisationernas tillståndsansökningar i det nya tillståndspliktiga 

insamlingssystemet (TIS) försenas implementeringen och investeringar i nya fordon 

vilket ger konsekvenser i form av högre reparationskostnader på en redan föråldrad 

fordonspark. I väntan på nytt insamlingssystem kommer bolaget att genomföra 

framkomlighetsinvetering både i Sotenäs och Tanums kommun. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en 

utmaning att klara detta i och med investeringarna som gjort i ett nytt 

insamlingssystem. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ombudet för Rambo 

Ekonomienheten 

 

Lars-Erik Hansson 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef 

 

 

 

 

 

Kommunchef 

 

 
 

 

Mats Tillander 
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
Org.nr. 556211–9007 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Årsredovisningen är upprättad för Rambo AB och redovisningen sker i svenska kronor, kr, om inget annat anges. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan 
därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin 
verksamhet att producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets 
verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 
ägaren/i ägarens ställe. 
 
Flerårsjämförelse*       
       
Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK       
  2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning  173 969 167 320 165 697 161 055 153 142 
Res. efter finansiella poster  6 260 2 808 3 666 1 431 9 876 
Res. i % av nettoomsättningen  3,6 1,7 2,2 0,9 6,4 
Balansomslutning  169 205 179 836 153 797 142 738 159 570 
Soliditet (%)  54 48 55 58 51 
Medelantalet anställda  92 74 72 74 71 
Justerat eget kapital  91 432  86 654 84 774 82 284 81 516 
       
*Definitioner av nyckeltal, se noter 
       
 
 
Ägarförhållanden 
 
Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB (org. nr 556211–9007) är ett aktiebolag som bildades 1981 och ägs av 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner.  
 
 
Fördelning av aktiekapital 
 
    Aktiekapital, kr Andel i %  Antal aktier 
 
Lysekils kommun  637 500  25   1275 
Sotenäs kommun   637 500  25   1275 
Tanums kommun   637 500  25   1275 
Munkedals kommun  637 500  25   1275 
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Miljöpåverkan 
 
Rambos verksamhet med hantering och behandling av avfall, samt yrkesmässig transport, kräver en lång rad tillstånd. 
De viktigaste är miljötillstånden för Rambos fyra anläggningar samt tillståndet att transportera och hantera alla typer  
av avfall, från hushållsavfall till farligt avfall. Tillstånd löper med intervaller så att inte förnyad ansökan skall ske  
vid samma tidpunkt. Tillämpning av förändringar i såväl den europeiska som den nationella lagstiftningen kan påverka  
förutsättningarna för företaget. Genom att aktivt delta i bransch- och intresseorganisationer verkar bolaget för att  
påverka utvecklingen av lagstiftningen på ett positivt sätt. 
 
Med stöd från det certifierade ledningssystemet för miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt regelbundna kontakter och 
tillsynsbesök från länsstyrelsen och andra myndigheter håller Rambo kontinuerlig kontroll på att tillstånden är  
aktuella och relevanta för företagets verksamhet samt att avsikten i tillstånden efterlevs. 
 
Miljötillstånden för anläggningarna är inte tidsbegränsade men är från 80- och 90-talen och speglar den tidens 
avfallshantering. Till följd av detta finns behov av omprövning. Beslut om ett nytt tillstånd för Siviks  
avfallsanläggning erhölls under våren 2018, vilket innebar en rad förändrade och nya villkor och därmed även  
förändring av verksamheten. Rambo tog det nya tillståndet i bruk under 2020 och arbetar intensivt med tillståndets 
utredningsvillkor kring bland annat lakvatten- samt dag- och släckvattenhantering.   
 
Även för Hogenäs, Hästesked och Tyft finns behov av nya tillstånd och Hogenäs kommer att prioriteras i första hand. 
Avfallsanläggningarna har kontrollprogram som reglerar hur Rambo ska arbeta för att uppfylla villkor i miljötillstånd  
och miljölagstiftning. Under 2020 uppdaterades kontrollprogrammen för samtliga fyra avfallsanläggningar. 
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Mats Andresen tillträdde som ny VD för bolaget 2020-04-01. 
Ny ekonomi/hr chef har tillträtt 2020-06-01 och ny chef för kommunikation och kundservice 2020-10-15. 
 
Under 2020 har Rambo arbetat intensivt med att utreda hur reningen av lakvatten från deponin på Sivik kan förbättras.  
Detta var ett villkor i det miljötillstånd för avfallsanläggningen, som togs i anspråk 2020. I februari 2021 presenteras 
utredningens resultat för Lysekils kommun och LEVA. Efter inriktningsbeslut från kommunen arbetar Rambo vidare  
för att säkerställa en bra rening. 
 
Rambo har utrett förekomsten av deponigasläckage (metan) från de tre sluttäckta deponierna. Under 2020 har vi gått  
vidare med Hästesked och Tyfts deponier, där Rambo har konstaterat de största läckagen, och utför nu mätning i 
gasuppsamlingssystemens skorstenar. Utredningen syftar till att ge svar på vilken åtgärd som behövs för att oskadliggöra  
den kraftiga växthusgasen metan. 
 
Den nya avfallsförordningen, som stipulerar många nya regler och lagar för sortering av bygg- och rivningsavfall samt 
registrering av farligt avfall, har införts stegvis under hösten med stor påverkan på bolagets verksamheter. Nya arbetssätt, 
rutiner samt nya mjukvaror har krävts för att följa den nya förordningen. 
 
Tyft återvinningscentral invigdes i slutet av mars i Tanums kommun.  
 
Corona pandemin har inneburit en påtaglig ökning av besök på bolagets återvinningscentraler från april månad och 
resterande del av året.  
 
Upphandlingar av avfallsförbränning (ökade kostnader) och matavfallmottagning (minskade kostnader) har genomförts  
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under 2020. För exempelvis tryckimpregnerat trä har hanteringskostnaderna stigit med 50% under de senaste två åren, 
samtidigt som Rambo tar emot mer volym tryckimpregnerat trä. Även farligt avfall som till största delen tas emot av  
Fortum i Kumla, har påverkats av prishöjningar över normalindex för mottagning och hantering. Dessa kostnadsökningar 
slår igenom mot bolagets kunder inom området farligt avfall. Träavfall har haft en nedåtgående kostnadstrend under 2020. 
 
Inbrott på bolagets återvinningscentraler och anläggningar har åter ökat under året. Bolaget ser även en ökning av hot och 
våldsbeteende på återvinningscentralerna. Detta sammantaget gör att behov av att investera i teknisk utrustning har ökat, 
ökade väktarresurser har krävts samt utbildning för personalen att möta olika situationer är också ett växande behov.  
 
Under året har bolaget infört besöksräkning på samtliga återvinningscentraler via IoT- teknik för att få ett bra statistiskt 
underlag för hur besöksbeteendet hos ägarkommunernas invånare och övriga kunder ser ut för att kunna ta rätt beslut 
angående öppettider och bemanning. Rambo presenterar direkt via app och hemsida hur det ser ut med besöksfrekvensen  
just nu på alla sina öppna återvinningscentraler, vilket underlättar för invånarna att planera sina besök utifrån informationen. 
 
Från och med 1 februari 2020 övertog Rambo insamlingsuppdraget av hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommun  
genom en verksamhetsövergång. I verksamhetsövergången inkluderades befintlig fordonspark, personal och 
uppställningsplats.  
 
Resultat och ställning  
 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6 260 (2 808) tkr. Årets investeringar uppgår totalt till 10 444 (38 076) tkr. 
Soliditeten uppgår till 54 (48) procent. 
 
Företagsledning och gemensam administration 
Minskade kostnader påverkar resultatet positivt med 970 (1 384) tkr som beror på att vakanta tjänster har blivit tillsatta 
senare under året än planerat.  
 
Affärsområde Avfallshantering 
Rambos avfallsanläggningar och återvinningscentraler redovisas under affärsområde avfallshantering. Affärsområdet 
redovisar ett rörelseresultat på 5 802 (3 689) tkr. Totalt genomfördes investeringarna med 5 057 (13 247) tkr. 

En tydligare hantering av avgiftsdebitering mot verksamheter på återvinningscentralerna har skett under senare delen av året 
vilket har gett positiv ekonomisk effekt. Genom förbättrade intäkter och minskade kostnader samt ökad ersättning för 
materialåtervinning har resultatet för året förbättrats avsevärt. Resultatökningen har varit oväntad och utfallet under framför 
allt tertial tre har varit motsatt utvecklingen jämfört med tidigare perioder historiskt.  

Affärsområde Hushåll 
Rambos ägarkommuners kommunala renhållningskollektiv redovisas under affärsområde hushåll.  
Tillsammans redovisar kollektiven ett negativt rörelseresultat på -2 339 (- 5 743) tkr. Totalt genomfördes Investeringar med 
1 287 (12 137) tkr.  

Lysekils renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 852 (56) tkr.  

Sotenäs renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på 259 (-322) tkr.  

Tanums renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på -3 011 (-2 432) tkr.  

Munkedals renhållningskollektiv redovisar ett rörelseresultat på -439 (-3 045) tkr.  

De fyra renhållningskollektiven har ett ackumulerat rörelseresultat på -4 526 (-2 184) tkr vid årets utgång. Det ackumulerade 
resultatet fördelas enligt nedan: 
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Lysekil:   - 2 197 (-3 048) tkr  
Sotenäs:   1 145 (887) tkr  
Tanum:   - 805 (2 206) tkr  
Munkedal:   -2 669 (-2 228) tkr 

 

Tanum och Sotenäs bör bygga överskott inför införande av nytt insamlingssystem. Underskotten i Lysekil och Munkedal är 
planerade och beror på höga kostnader i samband med införandet av nytt insamlingssystem.  

Affärsområde Insamling 
Rambos transportverksamhet redovisas under affärsområdet Insamling. Affärsområdet redovisar ett rörelseresultat på  
1 827 (3 479) tkr. Totalt har investeringar genomförts med 4 100 (12 691) tkr. Under året har verksamheten haft ökade 
reparations- och leasingkostnader för fordon p g a omständigheter i samband med covid-19 vilket har påverkat resultatet 
negativt. 

 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Avloppsreningsverkslam från Munkedals reningsverk kommer från och med 1 januari 2021 att köras till Hästesked 
avfallsanläggning i Munkedal då Rambo nu fått tillstånd att mellanlagra denna fraktion.  
 
Under 2021 kommer Siviks avfallsanläggning att förändras genom att dag- och släckvattendammar anläggs som en  
del i det nya ianspråktagna tillståndet för anläggningen. Mycket utredningar och pilottester kvarstår kring 
lakvattenreningsfrågan på Sivik. Rambo beräknar ca 5 år innan en komplett och godkänd lösning för rening av  
lakvattnet finns på plats. 
 
För 2022 räknar Rambo med att ha inpasseringssystem till återvinningscentralerna på plats och även reglerade  
infarter till övriga stora avfallsanläggningar. Waste Water Treatment slam från Preemraff, som i nuläget läggs upp  
internt på Siviks avfallsanläggning för framtida användning vid sluttäckning av den öppna deponin på anläggningen  
kommer inom 2–3 år framåt behöva transporteras vidare till annan slutförvaring/slutanvändning. Biosedimentslam från 
Arctic Papper tas avtalsenligt emot på Hästesked t o m april 2022, därefter sker ny upphandling. 
 
Genom nya Avfallsförordningen så kommer intäkter från sortering sannolikt att minska från bygg- och rivningsarbeten,  
då det enligt nya förordningen skall ske sortering direkt vid platsen där avfallet uppstår, om inte dispens utfärdas för det  
enskilda uppdraget till ansvarig bygg- och riv entreprenör. 
 
Rambo har bytt ut ca 800 matavfalls kärl i Tanums kommun för att förbättra arbetsmiljön vid hämtning. Arbetet med  
implementering av kärlskåp i Sotenäs och Tanums kommun kommer att fortskrida under 2020/2021 som ett led i att  
förbättra arbetsmiljö och säkerhet i trånga miljöer.  Rambo har även löpande arbetat med att byta ut säckställningar  
mot kärl ute på landsbygden i Sotenäs kommun.  
 
Bolaget har en föråldrad fordonspark med mestadels fordon från 2009 årsmodell i Sotenäs och Tanums kommuner.  
Enligt tidigare beslut skulle Rambo ha infört fyrfackssystem i Sotenäs år 2020 och Tanum 2021–2022 och i samband  
med detta även ha investerat i nya fordon. Men på grund av Naturvårdsverkets avslag på producentorganisationernas 
tillståndsansökningar i det nya tillståndspliktiga insamlingssystemet (TIS) försenas implementeringen och investeringar  
i nya fordon vilket ger konsekvenser i form av högre reparationskostnader på en redan föråldrad fordonspark. I väntan på 
nytt insamlingssystem kommer bolaget att genomföra framkomlighetsinvetering både i Sotenäs och Tanums kommun.  
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Verksamheten och det kommunala syftet 
 
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip ombesörja miljöriktig 
avfallshantering och att tillhandahålla återvinnings- och miljötjänster i första hand för att ombesörja angelägenheter som i 
dess avseenden kan åligga Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner enligt miljöbalken och annan lagstiftning. 

Rambo erbjuder sina ägarkommuner och dess invånare miljöriktig avfallshantering och en nära och effektiv infrastruktur. På 
avfallsanläggningarna tillhandahålls enklare sortering och behandlingsanordningar. EU:s beslutade avfallshierarki utgör 
utgångspunkten i miljöarbetet och bolaget drivs enligt affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. Bolaget ansvarar  

också för framtagande av underlag till respektive ägares kommunfullmäktige gällande beslut om renhållningsordning och 
renhållningstaxa. Gällande var det framtida ansvaret för framtagande av avfallsplanen ska ligga diskuteras i skrivandets 
stund av ägarkommunerna. 

Under året har följande ärenden lämnats till bolagets ägarkommuners kommunfullmäktige för beslut  
 

• Förslag till förändring av avfallsföreskrifter Munkedals kommun 
• Renhållningstaxa för Tanums kommun fr o m 2020 

 
FÖRÄNDRINGAR I EGET 
KAPITAL       

       
   Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt 
  Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital 
 
Belopp vid årets ingång  2 550 000 15 960 000 48 967 093 67 790 49 034 883 
Resultatdisp. enl. beslut av       
årsstämma:    67 790 -67 790 0 
Utdelning till aktieägare    -255 000  -255 000 
Årets vinst     1 072 413 1 072 413 
       
Belopp vid årets utgång  2 550 000 15 960 000 48 779 883 1 072 413 49 852 296 
       
       
 
Resultatdisposition       
       
Förslag till disposition av bolagets vinst       
       
Till årsstämmans förfogande står       
balanserad vinst   48 779 883    
årets vinst   1 072 413    
   49 852 296    
Styrelsen föreslår att       
till aktieägarna utdelas   255 000    
i ny räkning överföres   49 597 296    

   49 852 296 
 
   

 
Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap.3§ aktiebolagslagen enligt följande 
redogörelse: 
Utdelningen utgör mindre än 1% av bolagets fria egna kapital och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina 
förpliktelser eller investeringsplaner på kort eller lång sikt. 
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
Org.nr. 556211–9007 
 
 
 
RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       
Nettoomsättning    173 969 297  167 320 049 
Övriga rörelseintäkter    695 959  1 040 657 
    174 665 256  168 360 706 
       
Rörelsens kostnader       
Förnödenheter och övriga externa kostnader   3, 4 -97 257 005  -106 692 985 
Personalkostnader   5 -57 425 141  -48 076 058 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar    -13 456 070  -10 648 202 
Övriga rörelsekostnader    -8 009  0 
    -168 146 225  -165 417 245 
       
Rörelseresultat    6 519 031  2 943 461 
       
Resultat från finansiella poster       
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar    

-25 749  11 025 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    112 016  140 816 
Räntekostnader och liknande resultatposter    -345 670  -287 230 
    -259 403  -135 389 
       
Resultat efter finansiella poster    6 259 628  2 808 072 
       
 
Bokslutsdispositioner       
Avsättning till periodiseringsfond    -522 000  -135 000 
Återföring från periodiseringsfond    270 000  485 000 
Förändring av avskrivningar utöver plan    -4 600 000  -3 000 000 
    -4 852 000  -2 650 000 
       
Resultat före skatt    1 407 628  158 072 
       
Skatt på årets resultat   6 -335 215  -90 282 
       
Årets resultat    1 072 413  67 790 
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Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
Org.nr. 556211–9007 
 
 
BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31 

 Not   

TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
       
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark   7 39 481 777  28 493 843 
Nedlagda kostnader på annans fastighet   8 599 613  690 045 
Maskiner och andra tekniska anläggningar   9 57 637 528  58 014 866 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar   10 

180 306  13 720 554 
Summa materiella anläggningstillgångar    97 899 224  100 919 308 
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga värdepappersinnehav   11 75 000  184 014 
Summa finansiella anläggningstillgångar    75 000  184 014 
       
Summa anläggningstillgångar    97 974 224  101 103 322 
       
Omsättningstillgångar       
       
Varulager m.m.       
Elcertifikat    0  16 578 
Summa varulager m.m.    0  16 578 
       
 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    21 810 077  23 065 182 
Aktuell skattefordran    1 244 839  1 557 296 
Övriga fordringar    16 837  3 014 022 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   12 8 992 167  8 357 397 
Summa kortfristiga fordringar    32 063 920  35 993 897 
       
Kassa och bank       
Kassa och bank    39 166 567  42 721 853 
Summa kassa och bank    39 166 567  42 721 853 
       
Summa omsättningstillgångar    71 230 487  78 732 328 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    169 204 711  179 835 650 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

 
 
 
Not 

       
 
     2020-12-31 

 
     
 
     2019-12-31 

       
Eget kapital       
       
Bundet eget kapital       
Aktiekapital   13 2 550 000  2 550 000 
Reservfond    15 960 000  15 960 000 
Summa bundet eget kapital    18 510 000  18 510 000 
       
Fritt eget kapital       
Balanserat resultat    48 779 883  48 967 093 
Årets resultat    1 072 413  67 790 
Summa fritt eget kapital    49 852 296  49 034 883 
       
Summa eget kapital    68 362 296  67 544 883 
       
Obeskattade reserver       
Periodiseringsfond   14 6 785 000  6 533 000 
Ackumulerade avskrivningar utöver plan    22 566 000  17 966 000 
Summa obeskattade reserver    29 351 000  24 499 000 
       
Avsättningar   15    
Övriga avsättningar    4 445 000  4 445 000 
Summa avsättningar    4 445 000  4 445 000 
       
Långfristiga skulder   16    
Övriga skulder   16 25 254 683  29 857 810 
Summa långfristiga skulder    25 254 683  29 857 810 
       
 
Kortfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut   16 4 956 252  4 956 252 
Leverantörsskulder    7 128 443  22 132 882 
Övriga skulder    20 301 557  17 513 763 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   17 9 405 480  8 886 060 
Summa kortfristiga skulder    41 791 732  53 488 957 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    169 204 711  179 835 650 
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KASSAFLÖDESANALYS 2020-12-31 2019-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat    6 519 031  2 943 461 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   18 13 408 315  9 702 996 
Erhållen ränta m.m.    112 016  140 816 
Erlagd ränta    -345 670  -287 230 
Betald inkomstskatt    -90 282  -335 634 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital    19 603 410  12 164 409 
       
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       
Minskning (+) /ökning (-) av varulager/pågående arbete    16 578  22 067 
Minskning (+) /ökning (-) av kundfordringar    1 255 105  2 241 055 
Minskning (+) /ökning (-) av fordringar    2 362 415  -4 621 827 
Minskning (-) /ökning (+) av leverantörsskulder    -15 004 439  12 458 008 
Minskning (-) /ökning (+) av kortfristiga skulder    3 374 738  -1 362 071 
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten    11 607 807  20 901 641 
       
 
Investeringsverksamheten       
Förvärv av nedlagda kostnader på annans fastighet   8 0  -240 248 
Förvärv av byggnader och mark   7, 8 -102 886  -459 433 
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar   9 -9 327 431  -27 182 493 
Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar    14 500  948 040 
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar    -1 013 679  -10 193 952 
Förvärv av långfristiga värdepapper   11 0  0 
Resultat från övriga papper som är anläggningstillgångar    15 516  11 025 
Försäljning av långfristiga värdepapper   11 109 014  7 225 
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -10 304 966  -37 109 836 
       
 
Finansieringsverksamheten       
Upptagna långfristiga lån    0  16 350 000 
Ändring kortfristiga finansiella skulder    -4 603 127        -3 423 438 
Utbetald utdelning    -255 000  -255 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -4 858 127  12 671 562 
       
       
       
Förändring av likvida medel    -3 555 286  -3 536 633 
Likvida medel vid årets början    42 721 853  46 258 486 
Likvida medel vid årets slut    39 166 567  42 721 853 
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Org.nr. 556211–9007 
 
NOTER 
 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar och 
leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
 
Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
 
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till 
anskaffningsvärde. 
 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Posten består huvudsakligen av andelar i ekonomiska föreningar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i 
posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde med avdrag för återbetalda insatser. I efterföljande redovisning 
redovisas andelarna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför intäkten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade 
rabatter. För tjänsteuppdrag på löpanderäkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt 
i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare 
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.  
 
 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 
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Följande nyttjandeperioder tillämpas:   Antal år 
 
Byggnader      

Byggnader uppförd efter införandet av K3 
  Stomme     50 
 Fasad (inkl. fönster, ytterdörrar)   30 
 Tak      30 
 Installationer      20 
 Inre ytskikt     20   
 
 Byggnader uppförda innan införandet av K3  25 
 
Markanläggningar      20 
 
Inventarier, verktyg och installationer    3–10 
 
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade 
överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
 
Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell 
leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. 
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
 
Elcertifikat 
Elcertifikat som tilldelats bolaget från Energimyndigheten för produktion av förnyelsebar el klassificeras som en immateriell 
omsättningstillgång då de kommer att lösas in eller avyttras kommande år. 
 
Inkomstskatt 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas 
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
 
Nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar 
Vid varje balansdag bedömer Rambo om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under posten Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för värdepapper och övriga enskilda 
anläggningstillgångar som är väsentliga. 
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 
Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av 
det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som 
avsättningen ursprungligen var avsedd för. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
 
 

 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
       
 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer,  
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Bolaget gör  
uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av  
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. 
 
Avsättningen för slutligt omhändertagande av WWT-slam är baserad på inmätta mängder befintligt slam,  
behovet av åtgärder för hantering av slammet och kostnaderna för denna. Kalkylen har granskats av extern part,  
som samtyckte till bolagets beräkning av avsättningen. En nedskrivning av avsättningen gjordes 2016. 
       
       

Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare    2020  2019 

 
 
Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 

   
 
 

 
        
 Förfaller till betalning inom ett år    2 680 102  3 615 813 
 Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år    8 437 922  9 418 000 
 Förfaller till betalning senare än 5 år    1 700 025  1 897 413 

  
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter    3 615 813  2 956 963 

        
För bolaget inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av 
lokaler, avser avtalen leasing av maskiner för tillverkning, inventarier och bilar för transport ändamål. Maskinerna leasas normalt 
på fem år med möjlighet till förlängning med ett år i taget. Inventarier leasas på fem år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på 
tre år med möjlighet till utköp. 

 
        
        

Not 4 Ersättning till revisorer    2020  2019 
        
 Öhrlings PricewatehouseCoopers AB       
 Revisionsuppdrag    168 083  180 300 
 Övriga tjänster    71 180  65 894 
        
 Ernst & Young AB       
 Kommunala granskningsuppdrag    67 200  54 400 
 Övriga uppdrag    69 200  0 
     375 663  300 594 
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Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller  
skatterådgivning. 
 
        

Not 5 Personal    2020  2019 
        
 Medelantal anställda       
 Medelantalet anställda bygger på av bolaget       

 betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.       

        
 Medelantal anställda har varit    92  74 
 varav kvinnor    24  19 
 varav män    68  55 
        

 Löner, ersättningar m.m.       
 Löner, ersättningar, sociala kostnader och       
 pensionskostnader har utgått med följande belopp:       
        
 Styrelsen och VD:       
  Löner och ersättningar   1 314 223  1 182 274 
  Pensionskostnader   173 475  158 089 
     1 487 698  1 340 363 
 Övriga anställda:       
  Löner och ersättningar   39 539 759  31 909 093 
  Pensionskostnader   1 944 835  1 681 885 
     41 484 594  33 590 978 
        
 Sociala kostnader    12 843 029  10 882 242 
        
 Summa styrelse och övriga    55 815 321  45 813 583 
        

 Könsfördelning i styrelse och företagsledning       
        
 Antal styrelseledamöter    9  9 
 varav kvinnor    0  0 
 Antal övriga befattningshavare inkl. VD    1  1 
 varav kvinnor    0  1 
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Not 6 Skatt på årets resultat    2020  2019 
        
 Aktuell skatt    -335 215  -90 282 
     -335 215  -90 282 
 Avstämning av effektiv skatt       
     Belopp  Belopp 
 Resultat före skatt    1 407 628  158 072 
        
 Skatt enligt gällande skattesats (21,40%)   21,40% -301 232 21,40% -33 827 
 Ej avdragsgilla kostnader   2,03% -28 579 30,35% -47 969 
 Ej skattepliktiga intäkter   -0,24% 3 320 -1,35% 2 140 
 Schablonintäkt periodiseringsfond   0,50% -6 990 4,75% -7 512 
 Tillägg på återförd periodiseringsfond   0,12% -1 733 1,97% -3 114 
    23,81% -335 215 57,12% -90 282 
        
 
        

Not 7 Byggnader och mark    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    59 783 228  59 323 795 
 Inköp    102 886  459 433 
 Omklassificeringar    13 881 994  0 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    73 768 108  59 783 228 
 Ingående avskrivningar    -31 289 385  -28 811 110 
 Årets avskrivningar    -2 996 945  -2 478 275 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -34 286 330  -31 289 385 
 Utgående redovisat värde    39 481 778  28 493 843 
        
 Redovisat värde byggnader    10 715 197  8 772 977 
 Redovisat värde markanläggningar    28 050 250  19 004 536 
 Redovisat värde mark    716 330  716 330 
     39 481 777  28 493 843 
        

Not 8 Nedlagda kostnader på annans fastighet    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    996 045  755 797 
 Inköp    0  240 248 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    996 045  996 045 
 Ingående avskrivningar    -306 000  -260 399 
 Årets avskrivningar    -90 432  -45 601 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -396 432  -306 000 
 Utgående redovisat värde    599 613  690 045 
        

166



Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
Org.nr. 556211–9007 
 
NOTER 
 

Sida 16 av 19 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    135 994 730  112 889 047 
 Inköp    9 383 881  27 182 493 
 Försäljningar/utrangeringar    -421 689  -4 076 810 
 Omklassificeringar    671 933  0 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    145 628 855  135 994 730 
 Ingående avskrivningar    -77 979 864  -73 929 514 
 Försäljningar/utrangeringar    357 230  4 073 976 
 Årets avskrivningar    -10 368 693  -8 124 326 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -87 991 327  -77 979 864 
 Utgående redovisat värde    57 637 528  58 014 866 
 
        

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar    2020-12-31  2019-12-31 

        
 Ingående anskaffningsvärde    13 720 554  3 526 602 
 Inköp    1 013 679  10 193 952 
 Omklassificeringar    -14 553 927  0 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    180 306  13 720 554 
 Utgående redovisat värde    180 306  13 720 554 
        

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Värdepapper  Nom. värde Antal  Antal  

  
SI-vind Kooperativ, Lysekil  1 400 0 0 42 31 500 

 org. nr 769600–8742   0 0   
 Lys-Vind Kooperativ, Lysekil  3 400 0 0 15 51 000 
 org. nr 769607–8836   0 0   
 Sivik III Koop ek för, Lysekil  2 547 0 0 30 26 514 
 org. nr 769604–7617   0 0   
 Älvsborgsvind AB, Alingsås  10 5 000 75 000 5 000 75 000 
 org. nr 556508–4448   0 0   
     75 000  184 014 
        
 
        
 Ingående anskaffningsvärde    184 014  191 239 
 Återbetalda insatser    -109 014  -7 225 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    75 000  184 014 
 Utgående redovisat värde    75 000  184 014 
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Förutbetalda hyreskostnader    308 288  132 282 
 Förutbetalda leasingavgifter    109 296  1 715 
 Förutbetalda försäkringspremier    1 816 555  1 469 909 
 Övriga förutbetalda kostnader    1 470 122  1 689 019 
 Upplupna intäkter    5 287 906  5 064 472 
     8 992 167  8 357 397 
        

Not 13 Upplysningar om aktiekapital       
        
     Antal aktier  Kvotvärde/ aktie 
 Antal/värde vid årets ingång    5 100  500,00 
 Antal/värde vid årets utgång    5 100  500,00 
        
 
 
 

Not 14 Periodiseringsfond    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Periodiseringsfond 2014    0  270 000 
 Periodiseringsfond 2015    2 235 000  2 235 000 
 Periodiseringsfond 2016    2 447 000  2 447 000 
 Periodiseringsfond 2017    940 000  940 000 
 Periodiseringsfond 2018    506 000  506 000 
 Periodiseringsfond 2019    135 000  135 000 
 Periodiseringsfond 2020    522 000   
     6 785 000  6 533 000 
        

Not 15 Avsättningar    2020-12-31  2019-12-31 
        

 Avsättning för slutligt omhändertagande av WWT-
slam    4 445 000  4 445 000 

     4 445 000  4 445 000 
        

Not 16 Långfristiga skulder    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Skulder till kreditinstitut    30 210 935  34 814 062 

  
Amortering inom 1 år    4 956 252  4 956 252 

 Amortering inom 2 till 5 år    19 825 008  19 825 008 
 Amortering efter 5 år    5 429 675  10 032 802 
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Upplupna löner    187 788  200 901 
 Upplupna semesterlöner    3 393 828  2 509 073 
 Beräknade upplupna arbetsgivaravgifter    1 193 668  784 821 
 Övriga upplupna kostnader & förutbetalda intäkter    4 630 196  5 391 265 
     9 405 480  8 886 060 
        
        

Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Avskrivningar    13 456 070  10 648 202 

 Vinst vid försäljning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar    -14 500  -945 206 

 Förlust vid försäljning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar    8 009  0 

 Övriga poster    -41 267  0 
     13 408 312  9 702 996 
        

Not 19 Disposition av vinst eller förlust       
        
 Förslag till disposition av bolagets vinst       
        
 Till årsstämmans förfogande står       
 balanserad vinst   48 779 883    
 årets vinst   1 072 413    
    49 852 296    
 Styrelsen föreslår att       
 till aktieägarna utdelas   255 000    
 i ny räkning överföres   49 597 296    
    49 852 296    

Not 20 Ställda säkerheter    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Företagsinteckningar    8 000 000  8 000 000 
 varav i eget förvar    8 000 000  8 000 000 
        
        
        
        
Not 21 Eventualförpliktelser    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Eventualförpliktelser    0  0 
     0  0 
 
        

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut       
        
      Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång finns att rapportera. 
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Auktoriserad revisor       
       
 

                
        

Not 23 Definition av nyckeltal       
        
 Soliditet       
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       
        
 Justerat Eget kapital       
 

     Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt 21,4 % 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2020-000019  

Ombudsinstruktion 2020 Munkbo AB 

Sammanfattning av ärendet 

Munkbo AB har inkommit med Årsredovisning. Redovisningen för 2020 

visar på ett resultat efter skatt på 1,4 mnkr.  

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av 

Munkedals kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och 

lokaler med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 35 991 m² på tre orter 

i kommunen; Munkedal, Hedekas och Dingle.  

 

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är: 

 underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd 

och kundnytta  

 marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler  

 utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida 

fastighetsbestånd till bostadsmarknadens efterfrågan. 

 

Resultat 

Resultatet efter skatt uppgår till 1,4 mnkr (0,6 mnkr) ökningen beror på 

minskade el och räntekostnader, lägre förbrukning av fjärrvärme samt 

på återhållsamhet av underhåll. 

Direktavkastningen, beräknat som driftnettot i förhållande till 

fastigheternas bokförda värde, uppgår för 2020 till 5,02 % (4,49%). 

Marknad 

Den genomsnittliga vakansgraden för året har ökat jämfört med 

föregående år och uppgår till 0,8 % (0,5 %). Årets hyresbortfall har 

minskat och uppgår till 0,25 mkr (0,26) vilket motsvarar 0,6 % (0,7 %) 

av grundhyran. Detta kan förklaras med att det har varit färre outhyrda 

lägenheter under året.  

 

Flyttningsfrekvensen är 21 % (15 %) vilket innebär att 113 (82) 

lägenheter avflyttades under 2019. Under senare delen av 2020 märktes 

en minskad efterfrågan på lägenheter. Benägenheten att flytta kan ha 

minskat som en konsekvens av Covuid-19. 

 

Viktiga händelser  

Under året har mark för parkering på Jonsäng avyttrats.  

Två huskroppar på Västra Jonsängsvägen har dränerats samt tillhörande 

gårdsytor har asfalterats, viss grönyteåterställning återstår 2021.  

Kompletterande radonmätningar har utförts, inga mätresultat har 

föranlett åtgärder.  

Covid-19 pandemin har inneburit att mindre icke akuta åtgärder i 

hyresgästers lägenheter har fått skjutas på framtiden.  

Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,1 mnkr (3,5 mnkr) vilket 

motsvarar 115 kr/m2 (98 kr/m2) bostads- och lokalyta. 
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Forts § 48 

 

Utmaningar framåt 

Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat 

för att stärka bolagets ekonomi långsiktigt. 

 

Måluppfyllelse enligt ägardirektiv 

Ägaren har ställt upp fyra finansiella mål direktiven: 

Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) skall uppgå till minst 

0,75 % av bolaget totala kapital. Årets resultat uppgår till 0,44 %. 

 

Bolagets soliditet skall öka med 0,5 procentenheter per år. Årets resultat 

0,6 % 

 

Bolaget skall återinvestera positiva resultat i verksamheten eller använda 

resultatet till att amortera av på lån. Under året har bolaget amorterat 

10 miljoner. 

 

Bolaget skall vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet 

genomförs, dock minst var tredje år, jämföra direkt och 

totalavkastningen över tid med liknande bolag. Detta var inte aktuellt 

under 2020. 

 

Det kan konstateras att bolagets resultatnivå måste öka för att 

måluppfyllelsen ska öka.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Ombudsinstruktion Munkedals bostäder AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Sammanfattning 

Munkbo AB har inkommit med Årsredovisning. Redovisningen för 2020 visar på ett 

resultat efter skatt på 1,4 mnkr.  

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals 

kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en 

sammanlagd uthyrningsbar yta på 35 991 m² på tre orter i kommunen; Munkedal, 

Hedekas och Dingle.  

 

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är  

 

 underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och 

kundnytta  

 marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler  

 utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida 

fastighetsbestånd till bostadsmarknadens efterfrågan. 

 

Resultat 

Resultatet efter skatt uppgår till 1,4 mnkr (0,6 mnkr) ökningen beror på minskade 

el och räntekostnader, lägre förbrukning av fjärrvärme samt på återhållsamhet av 

underhåll. 

Direktavkastningen, beräknat som driftnettot i förhållande till fastigheternas 

bokförda värde, uppgår för 2020 till 5,02 % (4,49%). 

 

Marknad 
Den genomsnittliga vakansgraden för året har ökat jämfört med föregående år och 

uppgår till 0,8 % (0,5 %). Årets hyresbortfall har minskat och uppgår till 0,25 mkr 

(0,26) vilket motsvarar 0,6 % (0,7 %) av grundhyran. Detta kan förklaras med att 

det har varit färre outhyrda lägenheter under året.  

 

Flyttningsfrekvensen är 21 % (15 %) vilket innebär att 113 (82) lägenheter 

avflyttades under 2019. Under senare delen av 2020 märktes en minskad 

efterfrågan på lägenheter. Benägenheten att flytta kan ha minskat som en 

konsekvens av Covuid-19. 
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Viktiga händelser  

Under året har mark för parkering på Jonsäng avyttrats.  

Två huskroppar på Västra Jonsängsvägen har dränerats samt tillhörande gårdsytor 

har asfalterats, viss grönyteåterställning återstår 2021.  

Kompletterande radonmätningar har utförts, inga mätresultat har föranlett 

åtgärder.  

Covid-19 pandemin har inneburit att mindre icke akuta åtgärder i hyresgästers 

lägenheter har fått skjutas på framtiden.  

Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,1 mnkr (3,5 mnkr) vilket motsvarar 

115 kr/m2 (98 kr/m2) bostads- och lokalyta. 

 

Utmaningar framåt 

Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att 

stärka bolagets ekonomi långsiktigt. 

 

Måluppfyllelse enligt ägardirektiv 

Ägaren har ställt upp fyra finansiella mål direktiven: 

Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) skall uppgå till minst 0,75 % av 

bolaget totala kapital. Årets resultat uppgår till 0,44 %. 

 

Bolagets soliditet skall öka med 0,5 procentenheter per år. Årets resultat 0,6 % 

 

Bolaget skall återinvestera positiva resultat i verksamheten eller använda resultatet 

till att amortera av på lån. Under året har bolaget amorterat 10 miljoner. 

 

Bolaget skall vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet genomförs, dock 

minst var tredje år, jämföra direkt och totalavkastningen över tid med liknande 

bolag. Detta var inte aktuellt under 2020. 

 

Det kan konstateras att bolagets resultatnivå måste öka för att måluppfyllelsen ska 

öka.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Bolagets resultatnivå är låg. Resultatet har ökat jämfört med 2019 men behöver 

öka ytterligare kommande år. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud för Munkbo AB 
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§ 49 Dnr 2019-000238  

Ombudsinstruktion 2020 Munkedal Vatten AB 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen 

för 2020 visar på ett överuttag motsvarande 2 379 tkr.  

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta 

den allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att 

tillhandahålla tjänster som har anknytning till denna verksamhet. 

 

Resultat 

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att 

de nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via 

motsvarande intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med 

vinst. 

 

Årets överuttag är 2 379 tkr (566 tkr i överuttag). Av detta sätts 1 479 

tkr till befintlig VA-fond. Under året har 3 000 tkr aktiverats till VA-

fonden minska sårbarheten vid stor nederbörd.  

 

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) blev en ökning med 

6,6 % jämfört med föregående års utfall. Detta är en högre ökning än 

förväntat vilket beror på ökad förbrukning av småhus, vilket mest troligt 

är en effekt av att många har tillbringat mer tid i hemmet under 

pandemin. Det är även en ökad förbrukning inom industrin i Munkedal 

där en del är av engångskaraktär. Ökning av brukningstaxan för 2020 

var 4,0 % 

 

Investeringar har skett med 5 941 tkr (22 942 tkr). Erlagda 

anläggningsavgifter uppgår till 1 646 tkr (403 tkr). Mindre 

ledningsarbeten har bland annat omfattat dagvattenhantering vid bruket, 

nya ledningar Solberg-Reningsverket etapp 1 samt servis 

Myrbottenvägen. 

För att avlasta centrum från en del flöden och risker så har nya ledningar 

under järnvägen projekterats. Tillståndet är nu klart och arbetet planeras 

till våren 2021. 

Detta görs ihop med att befintliga ledningar flyttas för att möjliggöra 

byggnation på Solbergs området. En första etapp av ny parallell 

spillvattenledning från Vadholmsvägen mot avloppsverket har lagts för 

att möjliggöra byggnation vid Örekilsparken. 

 

Exploatering 

Under året har nya ledningar lagts för att ansluta nya fastigheter på 

Fjällberg och vid Myrbottenvägen. Exploateringarna vid Solberg och 

Örekilsparken har fortsätt men inväntar ledningsflytt. Gläborg/Håby 

logistikcentrum har flyttats fram. 
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Forts § 49 

 

Viktiga händelser  

Året började med mindre nederbörd än vanligt och mynnade ut i en för 

låg lagring av grundvatten. Det i sin tur ledde till ett bevattningsförbud i 

Munkedal under sommaren. Munkedals dricksvatten kommer från 

grundvatten vilket inte svarar lika snabbt på det regn som faller och det 

behöver regna mer än normalt under en längre tid för att brunnarna ska 

fyllas på. 

Läcksökningar har skett kontinuerligt i Munkedal kommun och läckor och 

avloppsstopp har lagats allt eftersom. Under våren uppmärksammades 

en hög förbrukning/läckage av dricksvatten vilket gjorde att 

reservvattentäkterna i Ramberg och Hällevadsholm användes under 

våren. Flertalet läckor identifierades och åtgärdades. 

 

Kommunens livsmedelsinspektör har utfört tillsyn på mikrobiologiska 

risker i dricksvatten samt kemiska risker och cyantoxiner med godkänt 

resultat. 

 

Instängsling, grindmontage och lagning av stängsel av totalt 8 

vattenverk och reservoarer har gjorts. Arbetet har utförts för att öka 

säkerheten för dricksvattnet. 

Parkavdelningen på kommunen hämtar utgående renat vatten till 

bevattning. 

Det är stort slitage på pumpar i våra pumpstationer och ett antal pumpar 

har havererat. Några har kunnat lagas och några har köpts nya. Nya 

backventiler är monterade på två stationer. Det är viktigt att ha 

fungerande backventiler i en pumpstation så att vattnet i tryckledningen 

står kvar mellan pumpningarna och inte rinner tillbaka till stationen. 

 

Framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer 

 

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning arbetar bolaget 

aktivt med effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov och kännedom om 

befintlig status på verk och ledningar. 

 

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag och kundkrav, ett behov av 

långsiktig klimatanpassning och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS 

och informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader för en 

långsiktig trygg vattenförsörjning. 

Nya tjänster så som Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 

Miljösamordnare har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB för att 

bättre kunna svara upp till dessa krav. 

 

Merparten av verk och ledningsnät är gamla och det finns ett stort behov 

av underhåll och förnyelse. Med den samhällsutveckling som beräknas 

inom Munkedal kommun så kommer den överkapacitet som finns i 

verken idag att försvinna. 
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Forts § 49 

 

Intern kontroll 

Inga allvarliga brister upptäcktes.  

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Godkänner ansvarsfrihet för VD      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Godkänner ansvarsfrihet för VD    

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2020 

visar på ett överuttag motsvarande 2 379 tkr.  

 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 

allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster 

som har anknytning till denna verksamhet. 

 

Resultat 

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. 

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

 

Årets överuttag är 2 379 tkr (566 tkr i överuttag). Av detta sätts 1 479 tkr till 

befintlig VA-fond. Under året har 3 000 tkr aktiverats till VA-fonden minska 

sårbarheten vid stor nederbörd.  

 

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) blev en ökning med 6,6 % 

jämfört 

med föregående års utfall. Detta är en högre ökning än förväntat vilket beror på 

ökad förbrukning av småhus, vilket mest troligt är en effekt av att många har 

tillbringat mer tid i hemmet under pandemin. Det är även en ökad förbrukning inom 

industrin i Munkedal där en del är av engångskaraktär. Ökning av brukningstaxan 

för 2020 var 4,0 % 

 

Investeringar har skett med 5 941 tkr (22 942 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 

uppgår till 1 646 tkr (403 tkr). 

Mindre ledningsarbeten har bland annat omfattat dagvattenhantering vid bruket, 

nyaledningar Solberg-Reningsverket etapp 1 samt servis Myrbottenvägen. 

För att avlasta centrum från en del flöden och risker så har nya ledningar under 

järnvägen projekterats. Tillståndet är nu klart och arbetet planeras till våren 2021. 

Detta görs ihop med att befintliga ledningar flyttas för att möjliggöra byggnation på 

Solbergs området. En första etapp av ny parallell spillvattenledning från 

Vadholmsvägen mot avloppsverket har lagts för att möjliggöra byggnation vid 
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Örekilsparken. 
 
Exploatering  
Under året har nya ledningar lagts för att ansluta nya fastigheter på Fjällberg och vid 
Myrbottenvägen. Exploateringarna vid Solberg och Örekilsparken har fortsätt men 
inväntar ledningsflytt. Gläborg/Håby logistikcentrum har flyttats fram 

 

Viktiga händelser  

Året började med mindre nederbörd än vanligt och mynnade ut i en för låg lagring 
av grundvatten. Det i sin tur ledde till ett bevattningsförbud i Munkedal under 
sommaren. Munkedals dricksvatten kommer från grundvatten vilket inte svarar 
lika snabbt på det regn som faller och det behöver regna mer än normalt under en 
längre tid för att brunnarna ska fyllas på.  
 
Läcksökningar har skett kontinuerligt i Munkedal kommun och läckor och avloppsstopp 
har lagats allt eftersom. Under våren uppmärksammades en hög förbrukning/läckage 
av dricksvatten vilket gjorde att reservvattentäkterna i Ramberg och Hällevadsholm 
användes under våren. Flertalet läckor identifierades och åtgärdades. 
 
Kommunens livsmedelsinspektör har utfört tillsyn på mikrobiologiska risker i 
dricksvatten samt kemiska risker och cyantoxiner med godkänt resultat. 
 

Instängsling, grindmontage och lagning av stängsel av totalt 8 vattenverk och 
reservoarer har gjorts. Arbetet har utförts för att öka säkerheten för dricksvattnet. 
Parkavdelningen på kommunen hämtar utgående renat vatten till bevattning. 
 
Det är stort slitage på pumpar i våra pumpstationer och ett antal pumpar har 
havererat. Några har kunnat lagas och några har köpts nya. Nya backventiler är 
monterade på två stationer. Det är viktigt att ha fungerande backventiler i en 
pumpstation så att vattnet i tryckledningen står kvar mellan pumpningarna och inte 
rinner tillbaka till stationen. 
 

 

Framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer 
 
För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt 
med effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov och kännedom om 
befintlig status på verk och ledningar. 
 
En tydlig trend är ökade myndighets-, lag och kundkrav, ett behov av långsiktig 
klimatanpassning och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och 
informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader för en långsiktig trygg 
vattenförsörjning. 
Nya tjänster så som Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt Miljösamordnare 
har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB för att bättre kunna svara upp till dessa 
krav. 
 
Merparten av verk och ledningsnät är gamla och det finns ett stort behov av 
underhåll och förnyelse. Med den samhällsutveckling som beräknas inom 
Munkedal kommun så kommer den överkapacitet som finns i verken idag att 
försvinna. 
 

 

 

Intern kontroll 

Inga allvarliga brister upptäcktes.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Investeringar inom bolaget förväntas öka då kapaciteten på verk behöver utökas 
och underhållet av anläggningar behöver komma i fas med reinvesteringstakten. 
Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll av anläggningar och 
ledningsnät samt utöka kapaciteten är en utmaning 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkans Sundberg  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunen ombud 

Ekonomiavdelningen 
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Munkedal Vatten är huvudman för den 

allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att producera och distribuera 

vatten av god kvalitet samt rena 

avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter.   

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i 

Munkedal kommun. Munkedal Vatten AB 

har inga anställda utan den dagliga driften 

och annan förenlig verksamhet sköts av 

det gemensamma bolaget, Västvatten AB, 

som svarar för driften av VA-

anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 

Munkedal kommun är en glesbefolkad 

kommun med en större tätort och ett flertal 

mindre. Avstånden är förhållandevis långa 

mellan tätorterna. Terrängen är kuperad 

med mycket lera och berg i dagen. Den 

kommunala vattenförsörjningen kommer 

uteslutande från mindre grundvattentäkter 

som delvis är ihop-kopplade. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av flera 

mindre verk, som inte är samman-

kopplade. 

Ägarförhållande 

Munkedal Vatten AB är ett helägt 

dotterbolag till Munkedal kommun 

(212000-1330). Munkedal Vatten AB äger 

11 % av det gemensamma bolaget 

Västvatten AB.

 

Eget kapital  
Bundet eget kapital  
IB Aktiekapital 2 500 tkr 
Årets förändring 0 tkr 

UB Aktiekapital 2 500 tkr 
 

Fritt eget kapital  
IB Eget kapital 0 tkr 
Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr 

UB Eget kapital 0 tkr 
 

Väsentliga händelser under året 
Ett axplock av händelserna under 2020.  

 

Året började med mindre nederbörd än 

vanligt och mynnade ut i en för låg lagring 

av grundvatten. Det i sin tur ledde till ett 

bevattningsförbud i Munkedal under 

sommaren. Munkedals dricksvatten 

kommer från grundvatten vilket inte svarar 

lika snabbt på det regn som faller och det 

behöver regna mer än normalt under en 

längre tid för att brunnarna ska fyllas på.  

 

Läcksökningar har skett kontinuerligt i 

Munkedal kommun och läckor och 

avloppsstopp har lagats allt eftersom. 

Under våren uppmärksammades en hög 

förbrukning/läckage av dricksvatten vilket 

gjorde att reservvattentäkterna i Ramberg 

och Hällevadsholm användes under våren. 

Flertalet läckor identifierades och 

åtgärdades.  

 

Västvatten AB

556901-9622

Färgelanda 
Vatten AB 7%

556901-9630

Färgelanda 
kommun 100%

212000-1421

Munkedal 
Vatten AB 11%

556901-9648

Munkedal 
kommun 100%

212000-1330

Sotenäs Vatten 
AB 29%

559084-8064

Sotenäs 
kommun 100%

212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB 53%

556901-9655

Uddevalla 
kommun 100%

212000-1397
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Kommunens livsmedelsinspektör har utfört 

tillsyn på mikrobiologiska risker i 

dricksvatten samt kemiska risker och 

cyantoxiner med godkänt resultat. 

 

Instängsling, grindmontage och lagning av 

stängsel av totalt 8 vattenverk och 

reservoarer har gjorts. Arbetet har utförts 

för att öka säkerheten för dricksvattnet. 

 

Parkavdelningen på kommunen hämtar 

utgående renat vatten till bevattning. 

 

Det är stort slitage på pumpar i våra 

pumpstationer och ett antal pumpar har 

havererat. Några har kunnat lagas och 

några har köpts nya. Nya backventiler är 

monterade på två stationer. Det är viktigt 

att ha fungerande backventiler i en 

pumpstation så att vattnet i tryckledningen 

står kvar mellan pumpningarna och inte 

rinner tillbaka till stationen. 

Framtida utveckling, risker och 

osäkerhetsfaktorer 
För att kunna ha en långsiktig hållbar 

vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt 

med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om 

befintlig status på verk och ledningar. 

 

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- 

och kundkrav, ett behov av långsiktig 

klimatanpassning och nya säkerhetskrav 

kring bland annat NIS och informations-

säkerhet. Detta är nödvändiga kostnader 

för en långsiktig trygg vattenförsörjning. 

Nya tjänster så som Säkerhets- och 

arbetsmiljöansvarig samt Miljösamordnare 

har tillsatts inom driftbolaget Västvatten 

AB för att bättre kunna svara upp till dessa 

krav.   

 

Merparten av verk och ledningsnät är 

gamla och det finns ett stort behov av 

underhåll och förnyelse. Med den 

samhällsutveckling som beräknas inom 

Munkedal kommun så kommer den 

överkapacitet som finns i verken idag att 

försvinna.  

 
Långsiktig planering: För att använda 

kollektivets pengar och bolagets resurser 

på ett så effektivt sätt som möjligt behövs 

hela kedjan av VA-planering med VA-

översikt/VA-strategi/VA-plan etableras 

tillsammans med rådgivning för 

fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar 

krävs ett tydligt samarbete mellan 

förvaltningar, bolag och politiken.  

 
Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet och 

beteendeförändringar hos våra kunder har 

visat sig i en minskad vattenförbrukning. 

Det innebär minskade kundintäkter och 

påverkar behovet av taxehöjningar för att 

täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt 

Vatten kommer även taxorna behöva 

höjas i snabbare takt framöver beroende 

på ett uppdämt investeringsbehov och 

ökande krav på vatten- och 

avloppstjänster. Dagens taxekollektiv 

betalar sannolikt inte sina kostnader, vilket 

beror på hur tidigare finansiering av 

anläggningar har skett (bland annat 

genom statliga medel). 

 

Investeringar inom bolaget förväntas öka 

då kapaciteten på verk behöver utökas 

och underhållet av anläggningar behöver 

komma i fas med reinvesteringstakten. 

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand 

om underhåll av anläggningar och 

ledningsnät samt utöka kapaciteten är en 

utmaning. VA-verksamheten är 

kapitalintensivt och många 

kommunkoncerner har en hög belåning. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 

förändringar i ränteläget har stor påverkan 

på den framtida kostnadsutvecklingen och 

brukningsavgiften.  

 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag 

enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 

angående inkomstdeklaration 2016 - 2018 
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kan innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat 

ställning i denna fråga och anser att 

räntorna som Munkedal Vatten AB betalar 

till Munkedal kommun för belåning av 

anläggningarna ska beskattas. Ärendet är 

i Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 

 
Dricksvatten: Vattenförsörjningsfrågorna 

är viktiga i Munkedal. En prognostiserad 

hög inflyttning anstränger de 

vattenresurser som finns och nya vägar för 

att hitta mer vatten är nödvändiga. Detta 

diskuteras inom Munkedal samt mellan 

kommunerna i närområdet.  

 

Behovet av rent vatten i tillräckliga 

kvantiteter är ständigt i fokus. Att trygga 

vattenresurserna från yttre påverkan är 

viktigt. Vattentäkter kommer säkerställas 

genom miljödomstolens tillstånd för 

vattenuttag och genom att vatten-

skyddsområden skyltas. Ett arbete som 

sker tillsammans med Munkedal kommun. 

 
Avlopp: Munkedals reningsverk närmar 

sig sin belastningsgräns. I samråd med 

tillsynsmyndigheten följer vi denna 

utveckling. Beroende på i vilken takt 

planerade exploateringar och VA-

utbyggnadsområden byggs ut kan verket 

komma att nå sin belastningsgräns inom 

en 10-årsperiod. Om verket kan utökas på 

befintlig plats behöver utredas med särskilt 

fokus på markförhållanden och recipienten 

(Örekilsälven).  

 

Avsättning av slam från reningsverken 

sker i huvudsak genom återföring till 

jordbruket. En statlig utredning tillsattes 

under 2018/2019 med uppdrag att föreslå 

hur ett förbud mot att sprida avloppsslam 

kan utformas. Utredningen pekar på att 

avloppsslam av god kvalitet ska kunna 

fortsätta spridas på åkrar. Västvatten 

bevakar slamfrågan och som det ser ut i 

dagsläget kommer avsättnings-

kostnaderna att öka i framtiden. 

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras 

och planering för förnyelse genomförs för 

att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid 

och på rätt plats. Arbetet med 

överföringsledning till Gårvik/ Bergsvik 

fortsätter.  

 

Klimatförändringar ger större och 

intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 

Sannolikt kommer också i framtiden större 

krav på rening av dagvatten.  

Forskning och utveckling 
Västvatten är medlem i branschföreningen 

Svenskt Vatten. Verksamheten inom 

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är till stor 

del inriktad mot tillämpad forskning och 

utveckling av intresse för Svenskt Vattens 

medlemmar. Målet är att främja 

utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, 

stödja branschens behov av kompetens-

försörjning samt se till att framtagen 

kunskap sprids.  

 

Utöver branschföreningen är Västvatten 

med i ett antal andra nätverk för forskning 

och utveckling. Starkast engagemang har 

vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. 

DRICKS är en centrumbildning för 

dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och 

Lunds tekniska högskola med målet att 

tillsammans med andra bidra till en 

säkrare dricksvattenförsörjning. 

 

Västvatten är även en aktiv medlem i 

teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. 

Klustret är ett samarbete mellan tekniska 

högskolor, offentlig sektor och företag. VA-

teknik Södra har som huvudsyfte att hitta 

lösningar till framtidens utmaningar för 

svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens 

avloppsvattenrening, energi och 
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resurshushållning samt klimat - samhälle - 

vatten.  

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 

delar berörs av miljöbalken och dess 

förordningar. Anläggningarna omfattas av 

anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen. 

 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 

vatten och för reningsverken avser de 

behandling av hushållens och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

omhändertagande av avloppsslam. 

 

Provtagning görs löpande för att visa att 

gällande tillstånd och villkor följs och hur 

miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och 

framförhållning. Vi försöker hela tiden att 

blicka framåt och utmana oss själva. 

Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan ska 

vara en resa för ständig förbättring. 

Bolagets styrelse 
Munkedal Vatten AB har ingen egen 

personal utan köper framförallt sina 

tjänster av Västvatten AB. 

 

Munkedal Vatten AB:s styrelse ska bestå 

av sju ledamöter och högst fem 

suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till 

styrelsen samt vem som ska vara 

ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under 

mandatperioden på fyra år. Styrelsen 

inklusive suppleanter består av en kvinna 

och elva män. 

 

Under året har de flesta mötena skett 

digitalt på grund av Covid-19.  

Resultat och ställning 
VA verksamheten bedrivs enligt själv-

kostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna som krävs för att 

tillhandahålla respektive vattentjänst ska 

finansieras via motsvarande intäkt. Det vill 

säga de nödvändiga kostnader som 

uppkommer för att till exempel ta hand om 

spillvatten finansieras via motsvarande 

avgift.  

 

Den taxefinansierade verksamheten får 

inte gå med vinst. Eventuella överuttag 

eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-

kollektivet. Överuttag kan flyttas över till 

VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet. 

 

Årets överuttag är 2 379 tkr (566 tkr i 

överuttag). Av detta sätts 1 479 tkr till 

befintlig VA-fond. Under året har 3 000 tkr 

aktiverats till VA-fonden minska 

sårbarheten vid stor nederbörd. 

Årets resultat och förslag till 

vinstdisponering 

Munkedal Vatten AB:s resultat för 

räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 

december 2020 är 0 tkr.  

 

Bolaget genererar ingen vinst och således 

sker ingen ökning/minskning av sitt egna 

kapital. 

 

Till årsstämmans förfogande står inga 

vinstmedel. Det finns således inget 

resultat att disponera. 

Intäkter 

Bolagets intäkter består till största del av 

bruknings- och anläggningsavgifter från 

abonnenterna i taxekollektivet. Under året 

höjdes brukningsavgiften med 4,0 % och 

anläggningsavgiften höjdes med 3,0 %. 

Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige. 
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Bolagets intäkter (brukningsavgifter) 

varierar över åren beroende på vatten-

förbrukningen som påverkar den rörliga 

delen av taxan. 

 

Årets förändring av intäkterna (bruknings-

avgifter) blev en ökning med 6,6 % jämfört 

med föregående års utfall. Ökning av 

brukningstaxan för 2020 var 4,0 %. Detta 

är en högre ökning än förväntat vilket 

beror på ökad förbrukning av småhus, 

vilket mest troligt är en effekt av att många 

har tillbringat mer tid i hemmet under 

pandemin. Det är även en ökad 

förbrukning inom industrin i Munkedal där 

en del är av engångskaraktär. 

Kostnader 

Större delen av kostnaderna består av 

köpta tjänster från driftbolaget Västvatten 

AB.  

 

I Västvatten AB finns all personal.  

 

Finansiering och räntekostnader 

Munkedal Vatten AB har under året löst 

sin revers (76 203 tkr) gentemot Munkedal 

kommun och hanterar sedan 1 november 

2020 all upplåning inom egen regi.  

Munkedal kommun ABs låneportfölj består 

av direkta lån (102 200 tkr) via 

Kommuninvest. Munkedal Vatten AB 

sköter sin egen finansiering med 

ramborgen via Munkedal kommun. Ingen 

nyupplåningen har skett under året. 

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan inklusive räntesäkrings-

kostnader har under året varit 1,8 %. 

Budgeterad ränta var 2,2 %.  

Munkedal kommun finansierar Munkedal 

Vatten AB med 2 % via det egna kapitalet. 

Sänkningen beror på att finansieringen 

numera sker i egen regi. Finansiering sker 

även genom förutbetalda anläggnings-

avgifter, vilka är en engångsavgift som 

betalas vid anslutning och som 

periodiseras över anläggningens 

beräknade livslängd. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-

02-08 §6 ska överföringsledningen Gårvik-

Faleby finansieras via Munkedal kommun. 

De kapitalkostnader som överförings-

ledningen upparbetar faktureras Munkedal 

kommun och kommer så göras under 

ledningens livslängd. 

Skatt 

Skatteverkets granskning av 

inkomstdeklaration 2016-2018 har 

föranlett ett beslut från Skatteverket om att 

bolaget ska betala skatt för räntan på lånet 

via Munkedal kommun. Ärendet är vidare 

till förvaltningsrätten och har inte genererat 

någon kostnad ännu. Om Skatteverket 

vinner processen innebär det en extra 

beskattning på cirka 400 tkr årligen. 

 2020 2019 
Låneskuld 102 200 tkr 102 203 tkr 

Revers Munkedal 

kommun 

- 76 203 tkr 

Kommuninvest 102 200 tkr 26 000 tkr 

Genomsnittlig ränta 1,8 % 2,0 % 

Nyckeltal 2020 2019 
Andel 

ägarfinansiering 

2 % 57 % 
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Investeringar 

Investeringar har skett med 5 941 tkr 

(22 942 tkr). Erlagda anläggningsavgifter 

uppgår till 1 646 tkr (403 tkr). 

Investeringar 2020 2019 
Reinvestering 3 445 11 309 

Omvandling 1 019 7 544 

Exploatering 1 477 4 089 

Bruttoinvesteringar 5 941 22 942 
Fakturerade 

anläggningsavgifter 

-1 646 -403 

Årets 
finansieringsbehov 

investeringar 

4 295 22 539 

 
Reinvestering: Mindre ledningsarbeten 
har bland annat omfattat 
dagvattenhantering vid bruket, nya 
ledningar Solberg-Reningsverket etapp 1 
samt servis Myrbottenvägen. 
 

För att avlasta centrum från en del flöden 

och risker så har nya ledningar under 

järnvägen projekterats. Tillståndet är nu 

klart och arbetet planeras till våren 2021. 

Detta görs ihop med att befintliga 

ledningar flyttas för att möjliggöra 

byggnation på Solbergs området.  

 

En första etapp av ny parallell spillvatten-

ledning från Vadholmsvägen mot 

avloppsverket har lagts för att möjliggöra 

byggnation vid Örekilsparken. 

 

Under året har entreprenör upphandlats 

och under hösten har det efter 

undersökningar tagits fram en åtgärdsplan 

för att rusta upp reservoaren i Foss. 

 

För att få större kapacitet och säkerhet i 

vattenförsörjningen så har arbetet med 

ombyggnaden av vattenverket i Dingle lett 

till en ansökan om vattendom för nytt 

borrhål som skall ersätta det befintliga som 

är provisoriskt lagat. Ansökan har gjorts 

och nytt hål är borrat. Detta medförde att 

den större kostnaden som var budgeterad 

för ombyggnationen flyttas till 2021. 

 

Nytt tak på Kåvarne vattentorn. 

Skalskydd har anlagts eller förbättrats för 

flera anläggningar. 

 

Utbyte av utrustning för bättre 

renshantering av fasta partiklar i Munkedal 

reningsverk. Ger bland annat torrare rens 

och bättre arbetsmiljö.  

 

Byte till energieffektivare uppvärmning i 

Torreby, Dingle och Hedekas. 

 

Färdigställt slamkiosk vid Munkedals 

reningsverk, vilket gett en ökad 

driftsäkerhet. 

 
Omvandling: Överföringsledning Faleby-

Gårvik Etapp 2: Under 2020 har arbete 

pågått med ledningsrätterna då 

utförandetiden gick mot sitt slut. Arbetet 

ledde fram till förlängd ledningsrätt. 

Tillståndsarbeten gällande anslutning till 

Trafikverkets väg för servicearbeten på 

pumpstationerna har pågått och viss 

justering i lägena för att efterleva 

Trafikverkets krav har gjorts och medfört 

nya geotekniska undersökningar. 

Tillståndsarbetet gällande pumpstationer 

och markåtkomst för de nya lägena 

beräknas slutföras i början av 2021 för att 

sedan kunna gå över till ledningsarbeten. 

 

Saltkällan E3: projektering med WSP 

pågår. Samråd har skett med Trafikverket 

för att kunna hitta lösningar på smala 

partier. Genomförandet kräver både 

tillstånd för vattenverksamhet samt 

strandskyddsdispens. Projekteringstiden 

har medfört att utförandestart flyttas fram 

till 2021. 

 
Exploatering: Under året har nya 
ledningar lagts för att ansluta nya 
fastigheter på Fjällberg och vid 
Myrbottenvägen. Exploateringarna 
vid Solberg och Örekilsparken har 
fortsätt men inväntar 
ledningsflytten som omnämns 
ovan. Gläborg/Håby 
logistikcentrum har flyttats fram. 
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Anläggningsavgifter: 
Anläggningsavgifter har under perioden 

fakturerats till ett belopp av 1 646 tkr. 

Bland annat är det fastigheter på Fjällberg 

som har anslutits men främst är det 

strötomter. En strötomt ligger i ett område 

som sedan tidigare är inkopplat på det 

kommunala vatten- och avloppsnätet och 

där en ny fastighet kopplar in sig. Avgiften 

kan avse avgifter för servis, 

förbindelsepunkt, lägenhet och tomtyta. 

Särredovisning av investeringar överstigande 

bolagets egna kapital 

Alla projekt revideras löpande, framförallt i 

samband med budgetarbetet, vilket kan 

påverka särredovisningen och därmed 

initiera nya beslut av kommunfullmäktige. 

Nedan sker jämförelse mot budget 

antagen av kommunfullmäktige 2019-11-

25. 

Investeringar överstigande bolagets egna 
kapital 
Investeringar Upp-

arbetat 

(tkr) 

Budget 

(tkr) 

Utföra
nde 
(år) 

Reinvestering 
Kapacitets-

ökning VV1 

396 5 300 2020 

Biosteg 

Munkedal 

ARV 

0 3 500 2021-

2022 

Omvandling 

Tungenäset 

(Faleby-

Gårvik)1 

15 203 28 100 2018-

2020 

Gårvik E1 

östra 

18 9 500 2021-

2022 

Gårvik E2 

västra 

42 18 700 2022-

2023 

Saltkällan E31 598 4 900 2020 

Exploatering 
Bergsvik1 40 29 400 2021-

2022 

Gläborg/Håby 

Logistikcenter’ 
68 3 000 2019-

2020 

1) Reviderad tidplan, se budget 2021 antagen av 

Kommunfullmäktige 2020-12-07 § 121. 

Avskrivningar 

Avskrivningarna på 4 498 tkr (4 416 tkr) är 

lägre än de budgeterade 4 906 tkr, vilket 

beror på investeringar som inte har 

slutförts i den takt som var budgeterat. 

Balansräkning 

Balansomslutning 

Balansomslutningen är 138 105 tkr (137 

637 tkr). Skillnaden på 468 tkr beror på 

ökning av anläggningstillgångar på 

tillgångssidan. På skuldsidan beror det på 

högre förutbetalda intäkter från 

anläggningsavgifter.  

 

Balansomslutning är summan av 

tillgångssidan alternativt summan av 

skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning. 

Anläggningstillgångar 

Totalt har bolaget materiella anläggnings-

tillgångar på 124 877 tkr (123 434 tkr). 

 

Finansiella anläggningstillgångar består av 

aktier i intresseföretaget Västvatten AB.  

Likviditet 

Bolaget har en likviditet på 216 % (171 %). 

Likviditet är ett mått på kortsiktig 

betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de 

kortfristiga skulderna. 

 

Likviditet beräknas genom att 

omsättningstillgångarna delas med 

kortfristiga skulder. 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 2 

% (2 %).  

 

Den låga soliditetens beror på att 

taxekollektivet inte ska gå med vinst utan 

de över- eller underuttag som uppkommer 

bokas som skuld respektive fordran på 

kollektivet. 
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Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital 

och obeskattade reserver med avdrag för 

uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 

Flerårsjämförelse 
Bolagets ekonomiska utveckling i 

sammandrag de senaste fem åren.  

*Typhus A och Typhus B är reviderade för 2019 

Internkontroll 
Under 2020 har internkontroll genomförts 

inom två kontrollområden:   

• Systematiskt arbetsmiljö  

• Hantering av personuppgifter enligt 

GDPR. 

Kontrollen visade på ett bra 

arbetsmiljöarbete där bland annat 

införandet av IA-system för 

inrapportering av tillbud och olyckor 

har haft en positiv påverkan. Vissa 

dokument har uppdaterats under 

kontrollen och den skyddsutrustning 

som finns är bra, dock är det svårt 

att hitta märkningen av slutdatum 

på hjälmar. 

GDPR kontrollen har lett till att 

rutiner har tagits fram gällande 

utlämnande av personuppgifter och 

hur nya och uppdateringar av 

personuppgiftsbehandlingar ska 

registreras. 

 

 

 

 

*   

 

1 Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett 
friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum 
med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. 
Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2 , tomtyta 800 m2 , 
vattenförbrukning 150 m3/år. Avgifterna redovisas inklusive 
moms.   

 

2 Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är 

anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 
1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 
m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.   

 

Flerårs-
översikt 

2020 2019 2018 2017 2016 

Total 

omsättning 

(tkr) 

23 552 23 584 23 197 22 147 17 439 

Balansomslut-

ning (tkr) 

138 105 137 637 114 310 102 

147 

96 886 

UB lån (tkr) 102 200 102 203 81 203 76 203 76 203 

Genomsnittlig 

ränta (%) 

1,8 2,0 2,7 2,6 2,4 

      

Årskostnad 

Typhus A 

(kr)1* 

9 783 9 409 9 135 9 135 8 870 

Årskostnad 

Typhus B 

(kr)2* 

106 485 102 741 98 970 98 970 96 515 

Antal läckor 

(st) 

10 14 17 11  12 

Antal driftstopp 

(st) 

8 8 3 10 12 

Debiterad 

mängd vatten 

(%) 

68 69 73 71 76 
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Resultaträkning 
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period 

av ett år. 

Munkedal Vatten AB         

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 
2020 

Resultat 2019 
    

Rörelsens intäkter 
   

Nettoomsättning 1 21 441 21 776 

Övriga rörelseintäkter 2 2 111 1 808 

Summa intäkter 
 

23 552 23 584   
  

Rörelsens kostnader 
 

  
Material och varor  -1 505 -1 256 

Entreprenader  -1 283 -740 

Övriga externa kostnader 3,4 -14 296 -15 016 

Personalkostnader 5 -123 -133 

Avskrivningar 6 -4 498 -4 416 

Summa kostnader  -21 705 -21 561 
    
Rörelseresultat  1 847 2 023 
    
Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter 7 7 13 

Räntekostnader 8 -1 853 -2 034 

Summa efter finansiella poster  1 2 
    

Skatt på årets resultat 9 -1 -2 

Årets resultat 
 

0 0 
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Balansräkning 
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad 

bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet. 

Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31    
 

TILLGÅNGAR 
  

    
 

Anläggningstillgångar 
  

 

VA-anläggningar 11 97 684 99 785 

Maskiner och tekniska anläggningar 12 8 874 3 630 

Inventarier 13 534 586 

Pågående investeringar 14 17 785 19 433   
124 877 123 434   

  

Finansiella anläggningstillgångar 
 

  
Andelar i intresseföretag 15 275 275 

  275 275 
    

Summa anläggningstillgångar  125 152 123 709 
    

Omsättningstillgångar 
 

  

Kundfordringar 
 

587 996 

Fordringar hos Munkedal kommun 16 11 538 11 896 

Fordringar hos koncernföretag inom 

Munkedal kommun 

 
251 90 

Underuttag VA-kollektivet 17 0 0 

Övriga fordringar  464 670 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 113 276   
12 953 13 928   

  
Summa omsättningstillgångar 

 
12 953 13 928   

  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

138 105 137 637 
  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
3d

80
4a

ad
-d

79
0-

44
8d

-8
08

b-
18

7d
31

c2
01

39
V

is
m

a 
A

dd
o 

ID
-n

um
m

er
 : 

af
0f

af
14

-5
d5

8-
45

24
-8

0c
a-

6b
fa

be
6e

93
26

211



Färg och rubrik i sidhuvudet 

12 
  

Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31    
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

    
 

Eget kapital 
  

 

Bundet eget kapital 
 

  

Aktiekapital 19 2 500 2 500   
2 500 2 500   

  

Fritt eget kapital 
 

  

Årets resultat 
 

0 0   
0 0   
  

Summa eget kapital 
 

2 500 2 500   
  

Långfristiga skulder    

Lån via Kommuninvest 20 102 200 26 000 

Lån av kommunen 16 0 76 203 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter  20 845 19 642 

VA-fond 21 6 569 5 130 

  129 614 126 975 
    

Kortfristiga skulder 
 

  

Överuttag VA-kollektivet 17 900 0 

Leverantörsskulder 
 

1 455 2 217 

Skulder till Munkedal kommun 797 1 

Skulder till koncernföretag inom Munkedal kommun 169 214 

Skulder till intresseföretag  1 003 1 059 

Aktuell skatteskuld 22 22 2 

Övriga skulder  537 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 1 108 4 669   
5 991 8 162   

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   138 105 137 637 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under 

året. 

Kassaflödesanalys                                                             2020 2019  
   

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  1 2 

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 

24 3 368 4 012 

Justering  0 1 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 3 369 4 015 

 
   

Förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  238 -346 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -2 171 1 760 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 1 436 5 429 
 

   

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -5 941 -22 942 

Avyttringar av finansiella tillgångar  0 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -5 941 -22 942 
 

   

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån  -3 21 000 

VA-fond  1 479 566 

Inbetalda anläggningsavgifter  2 292 403 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 3 768 21 969 
 

   

Årets kassaflöde  -737 4 456 
Likvida medel vid årets början   16 11 896 7 440 
Likvida medel vid årets slut    16 11 159 11 896 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) 

och Bokföringsnämndens allmänna råd, 

BFNAR 2012:1  

Tillgångar, avsättningar och skulder har 

värderats till anskaffningsvärden om inget 

annat anges nedan. 

Intäkter 
Prissättning för försäljning av bolagets 

tjänster, som regleras i Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster, sker med hänsyn 

till självkostnadsprincipen.  

 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av 

vad som erhållits eller kommer att erhållas 

vid leverans till kund.  

 

Intäkter i form av anläggningsavgifter 

redovisas som långfristig skuld (förutbetald 

intäkt) och periodiseras linjärt över 

respektive anläggningstillgångs 

nyttjandetid. Första året intäktsförs 2 % av 

avgiften samt årets del av avskrivningen.  

Över- eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som minskade alternativt ökade 

intäkter. 

 

Fordringar upptas till det belopp som efter 

individuell prövning beräknas bli betalt. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas 

till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt 

hänförliga till förvärvet.  

 

Några räntor har ej aktiverats under året. 

 

Indirekta tillverkningskostnader som utgör 

mer än en oväsentlig del av den 

sammanlagda utgiften för tillverkningen 

och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet. 

För de materiella anläggningstillgångarna 

där skillnaden i förbrukningen av 

betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter 

och skrivs av separat. Flertalet tillgångar 

som övertogs från kommunen är upplagda 

på samma sätt som de övertogs. 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller 

tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 

redovisade värde. Utgifter för löpande 

underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer. 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod eftersom det 

återspeglar den förväntade förbrukningen 

av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som 

kostnad i resultaträkningen. 

Nyttjandeperiod 
Komponenter Nyttjandeperiod 

Byggnader 20-75 år 

Processkonstruktioner 30-75 år 

El o automation 10-35 år 

Maskiner o pumpar 10-30 år 

Markanläggningar 15-75 år 

Inventarier o verktyg 3-10 år 

Transportmedel 5-15 år 

Anläggningsavgifter* 75 år 

*Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 

201805. 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som 

operationella leasingavtal. 

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd 

förstagångshyra men exklusive utgifter för 

tjänster som försäkring och underhåll, 

redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden. 
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Koncernförhållanden 
Bolaget ägs till 100 % av Munkedal 

kommun. I resultat- och balansräkning 

samt not redovisas mellanhavanden till 

andra företag som ingår i Munkedal 

kommun under rubriken koncernföretag 

inom Munkedal kommun.  

Bolaget äger 11 % av Västvatten AB. I 

resultat- och balansräkningen samt not 

redovisas mellanhavanden till Västvatten 

AB under rubriken intresseföretag. 

Noter 

Noter till resultaträkningen 

 

 

 

 

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon 

anställd personal. Tjänster för administration, drift 

och underhåll har köpts från Västvatten AB. 

 

Not 1 Nettoomsättning 
 2020 2019 

Fakturerade 

brukningsavgifter till 

Munkedal kommun 

1 199 1 189 

Fakturerade 

brukningsavgifter till 

koncernföretag 

inom Munkedal 

kommun 

2 615 2 408 

Fakturerade 

brukningsavgifter till 

övriga 

19 564 18 343 

Årets periodiserade 

anläggningsavgifter 

442 402 

Årets överuttag (-)/ 

underuttag (+) 

brukningsavgifter 

-2 379 -566 

Summa 21 441 21 776 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 
 2020 2019 

Erhållna 

kommunala bidrag 

653 685 

Destruktionsintäkter 

slam – 

Koncernföretag 

inom Munkedal 

kommun 

902 608 

Destruktionsintäkter 

slam – övriga 

52 68 

Övriga intäkter 504 447 

Summa 2 111 1 808 

Not 3 Övriga Externa kostnader 
 2020 2019 
Köp av tjänster från 

Västvatten AB 

(intresseföretag) 

8 489 9 078 

Elkostnader 1 685 1 960 

Slamkostnader 1 282 1 402 

Befarade 

skadestånd 

översvämningar 

0 22 

Övriga 

driftkostnader 

2 840 2 554 

Summa 14 296 15 016 

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till 
revisorer 

EY 2020 2019 
Revisionsuppdrag 45 41 

Andra tjänster 5 0 

Summa 50 41 

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen 
 2020 2019 

Löner och 

ersättningar  

88 98 

(varav tantiem o.d.) 0 0 

Sociala kostnader  22 22 

(varav 

pensionskostnader) 

0 O 

Övriga 

personalkostnader 

13 13 

Summa 123 133 

Not 6 Avskrivningar 
 2020 2019 

Avskrivningar på  

VA-anläggningar 

3 576 3 480 

Avskrivningar på 

maskiner 

870 848 

Avskrivningar på 

inventarier 

52 88 

Summa 4 498 4 416 
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Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %. 

 

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 

2016, 2017 och 2018. Ärendet är vidare till 

förvaltningsrätten och handlar om att beskattas för 

räntekostnaden gentemot Munkedal kommun. Om 

Skatteverket vinner processen innebär det en extra 

beskattning på cirka 400 tkr årligen. 

 
Upplysning: Bolaget har inga leasingavtal utan 

enbart serviceavtal. 

 

Nyttjanderättsavtal finns med 6 mån 

uppsägningstid. Hyra 10,7 tkr/år. 

 

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. 

Det finns således inget resultat att disponera. 

Noter till balansräkningen 

 

 

Not 7 Ränteintäkter 
 2020 2019 

Ränteintäkter 

bankkonto 

0 0 

Ränteintäkter 

kortfristiga 

fordringar 

7 13 

Ränteintäkter 

skattekonto 

0 0 

Summa 7 13 

Not 8 Räntekostnader 
 2020 2019 

Räntekostnader till 

Munkedal kommun 

1 728 2 013 

Övriga 

räntekostnader 

125 21 

Summa 1 853 2 034 

Not 9 Skatt på årets resultat 
 2020 2019 

Skattekostnad 2020 1  

Skattekostnad 2019 0 2 

Summa 1 2 

Avstämning skatt på årets resultat 
 2020 2019 

Ej avdragsgilla 

kostnader 

4 8 

Ej skattepliktiga 

intäkter 

0 0 

Summa 4 8 

Not 10 Förslag till vinstdisposition 
 2020 2019 

Balanserade 

vinstmedel 

0 0 

Årets resultat 0 0 

Summa 0 0 

Not 11 VA-anläggningar 
 2020 2019 

Ingående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

176 854 157 252 

Årets anskaffningar 1 477 19 602 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

178 331 176 854 

   

Ingående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-77 069 -73 587 

Årets avskrivningar -3 578 -3 482 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-80 647 -77 069 

Redovisat värde 
vid årets slut 

97 684 99 785 

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar 
 2020 2019 

Ingående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

13 712 13 712 

Årets anskaffningar 6 112  0 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

19 824 13 712 

   

Ingående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-10 082 -9 236 

Årets avskrivningar -868 -846 

Utgående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-10 950 -10 082 

Redovisat värde 
vid årets slut 

8 874 3 630 
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Under året har reversen på 76 203 tkr gentemot 

Munkedal kommun lösts. Se mer i 

Förvaltningsberättelsen-Resultat och ställning-

Finansiering och räntekostnader. 

Bolaget har en kredit genom utnyttjande av 

checkkredit via kommunens kontosystem. Bolaget 

har inte ställt någon säkerhet för 

koncernkontokrediten. 

 

 

 

Not 13 Inventarier 
 2020 2019 

Ingående 

ackumulerade 

anskaffningsvärde 

3 150 3 150 

Årets anskaffningar 0 0 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

3 150 3 150 

   

Ingående 

ackumulerade 

avskrivningar 

-2 564 -2 476 

Årets avskrivningar -52 -88 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-2 616 -2 564 

Redovisat värde 
vid årets slut 

534 586 

Not 14 Pågående investeringar 
 2020 2019 

Ingående nedlagda 

utgifter 

19 433 16 093 

Årets nedlagda 

utgifter 

5 941 22 942 

Under året överfört 

färdigställda 

-7 589 -19 602 

Redovisat värde 
vid årets slut 

17 785 19 433 

Not 15 Andelar i intresseföretag 
Västvatten AB 
556901-9622 

2020 2019 

Säte Uddevalla Uddevalla 

Andelar av röster 
och kapital 

11 % 11 % 

IB 

Bokfört värde 

275 275 

Årets försäljning 0 0 

UB Eget 
kapitalandel 

275 275 

Resultatandel 0 0 

Not 16 Fordringar/Lån av kommunen 
 2020 2019 

Likvida medel 

kommunens 

bankkonto 

11 159 11 896 

Beviljad kredit 2 000 2 000 

Utnyttjad kredit 0 0 

Övrig fordran 

Munkedal kommun 

379 0 

Summa 11 538 11 896 

Not 17 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet 
 2020 2019 
Överfört till VA-fond 

2020 

-1 479  

Överuttag VA-

kollektivet 2020 

2 379  

Överfört till VA-fond 

2019 

-566 566 

Överuttag VA-

kollektivet 2019 

566 -566 

Överfört till VA-fond 

2018 

-914 -914 

Överuttag VA 

kollektivet 2018 

914  914  

Överfört till VA-fond 

2017 

-730 -730 

Överuttag VA-

kollektivet 2017 

730 730 

Överfört till VA-fond 

2016 

-2 920 -2 920 

Överuttag VA 

kollektivet 2016 

5 022 5 022 

Justering 2016 1 1 

Överuttag VA 

kollektivet 2015 

92 92 

Underuttag VA 

kollektivet 2014 

-3 302 -3 302 

Överuttag VA 

kollektivet 2013 

297 297 

Överuttag VA 

kollektivet 2012 

810 810 

Summa 900 0 

Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna 
intäkter 
 2020 2019 
Upplupna intäkter 24 157 

Förutbetalda 

kostnader 

89 119 

Summa 113 276 

Not 19 Antal Aktier 
 2020 2019 

Antal Aktier (st) 2 500 2 500 

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500 

Not 20 Externa Lån 
 2020 2019 

Kommuninvest 102 200 26 000 

Summa 102 200 26 000 
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Under 2018 har Munkedal Vatten AB börjat hantera 

egen upplåning via i dagsläget Kommuninvest. 

Lånen är just nu rörliga med tillsvidare 

kapitalbindning. 

VA-fond består av två olika fonder: ”Minska 

sårbarheten vid stor nederbörd” 1 564 tkr och 

”Kapacitetsökningar i Munkedal vattennät” 566 tkr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Händelser efter balansdagen 
Regeringens utredning angående framtida 
slamhantering. Eventuella konsekvenser av denna 
utredning utreds. 
 
Inga övriga händelser sedan balansdagen är av 
sådan art att de ger en väsentlig ekonomisk vinning 
eller förlust.  
 

  

Not 21 VA fond 
 2020 2019 

IB VA fond 5 130 4 564 

Årets Överföring till 

VA-fond 

1 479 566 

Överfört till 

upplösning av VA-

fond 

-3 000  

UB VA-fond 3 609 5 130 
Upplösning VA-fond   

Överfört till 

upplösning av VA-

fond 

3 000  

Upplösning VA-
fond 

-40  

Summa 2 960  
Totalsumma 6 569 5 130 

Not 22 Skattefordran/Skatteskuld 
 2020 2019 

Aktuell 

skattefordran 

0 0 

Aktuell skatteskuld 22 2 

Summa 22 2 

Not 23 Upplupna kostnader/Förutbetalda 
intäkter 
 2020 2019 

Upplupna 

ränteintäkter 

40 673 

Upplupna elkostnader 

december 

177 174 

Upplupna 

entreprenörskostnader 

826 3 770 

Upplupna 

underhållskostnader 

0 0 

Övriga upplupna 

driftkostnader 

65 52 

Summa 1 108 4 669 

Not 24 Tilläggsupplysningar till 
kassaflödesanalysen 
 2020 2019 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

med mera 

Avskrivningar 4 498 4 416 

Årets 

periodiserade/upplösta 

anläggningsavgifter 

-1 089 -402 

Årets 

periodiserade/upplösning 

VA-fond 

-40 0 

Årets uppbokade skatt -1 -2 

Summa 3 368 4 012 

Not 25 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser 
 2020 2019 

Ställda panter Inga Inga 

Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Resultat- och balansräkning kommer att 

föreläggas årsstämman 2021-04-20 för 

fastställelse. 

Munkedal 

 

 

 

 

 

 

Christer Börjesson 

Ordförande 
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Vice ordförande 
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Nils Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Johansson 

Verkställande direktör 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats  

Ernst & Young 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Gavin 

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
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Revisionsberättelse 
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Lekmannarevisorernas rapport 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Munkedal Vatten AB, org.nr 556901-9648

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Munkedal 
Vatten AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Munkedal Vatten ABs finansiella 
ställning per 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Munkedal Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Munkedal Vatten AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 
2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Munkedal Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Uddevalla den  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  
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Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2021-000055  

Ombudsinstruktion 2020 Vadholmen 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat landar på -525 tkr. Det negativa resultatet är hänförligt till 

en utrangering av en lokal. 

Markberedningar pågår på Sohlbergsområdet för att möjliggöra 

uppförandet av bostäder och lokaler för verksamheter.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-01 

 

Dnr: KS 2021-000055 

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    

Sammanfattning 

Årets resultat landar på -525 tkr.Det negativa resultatet är hänförligt till en 

utrangering av en lokal 

Markberedningar pågår på Sohlbergsområdet för att möjliggöra uppförandet av 

bostäder och lokaler för verksamheter. 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Det negativa resultatet försvagar bolagets ekonomiska ställning 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkans Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 

Ekonomiavdelningen 
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KONCERNRAPPORTERING MUNKEDALS KOMMUN BOKSLUT 2020-12-31 Bolag:

Ange belopp i tkr, en decimal = Inmatningsfält Rapporterat av:

Intäkter TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL

Fsg varor o tjänster

Taxor o avgifter Anläggningstillgångar Eget kapital

Hyror o arrenden 26,9  Balanserade utgifter Ingående eget kapital 1 958,6

Statsbidrag  Goodwill Utdelning/Nyemission

Reavinster Årets resultat -525,5

Övriga bidrag o intäkter  Mark, byggnader o tekn anläggn Eget kapital 1 433,1

26,9    Anskaffningsvärde 1 455,5

Kostnader    Ack avskrivningar -80,7 Avsättningar

Personalkostnader 1 374,8 Avsättningar för pensioner

Pensionskostnader Pågående ny och ombyggnadsarb Uppskjuten skatteskuld

Köp av verksamhet    Anskaffningsvärde Övriga avsättningar

Lokal o fastighetskostnader -92,2    Ack avskrivningar Avsättningar 0,0

Övriga varor och tjänster 0,0

-92,2  Maskiner och inventarier Långfristiga skulder

Avskrivningar    Anskaffningsvärde Skulder till kreditinstitut

Avskrivn. Immateriella tillg.    Ack avskrivningar Övr. långfr. skulder

Avskrivningar, fastigheter -48,3 0,0 Summa långfr.  skulder 0,0

Avskrivningar, maskiner, invent, mm

Nedskrivningar  Värdepapper och andelar Kortfristiga skulder

Utrangering -411,9

-460,2  Långfristiga fordringar Leverantörsskulder

Summa anläggningstillg. 1 374,8 Övr. kortfristiga skulder

Verksamhetens nettokostnader -525,5 Uppl kostn o förutbet int 16,9

Omsättningstillgångar Summa kortfr.  skulder 16,9

Finansiella intäkter Förråd mm

Finansiella kostnader Kundfordringar SUMMA SKULDER

Resultat efter finansiella poster -525,5 Statsbidragsfordringar OCH EGET KAPITAL 1 450,0

Övriga fordringar 71,9

Extraordinära int./kostn. Förutbet kostnader o uppl intäkter Kontroll BR OK!

Bokslutsdispositioner Kassa och bank 3,3

Uppskjuten skattekostnad Summa omsättningstillg. 75,2 Investeringsverksamhet

Skattekostnader Inköp immateriella anl.tillgångar

Årets resultat -525,5 SUMMA TILLGÅNGAR 1 450,0 Inköp materiella anl.tillgångar 757,6 Markanläggning

Försäljning materiella anl.tillgångar

Inköp finansiella anl.tillgångar

Försäljning finansiella anl.tillgångar

Reavinst/förlust -411,9 Utrangering

2020-01-01 - 2020-12-31

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden 1 194 232,0

Inköp/omklassificeringar 757 607,0

Försäljningar/utrangeringar -496 341,0

Utgående anskaffningsvärden 1 455 498,0

Ingående avskrivningar -116 783,0

årets avskrivningar -48 266,0

Försäljningar/utrangeringar 84 418,0

Utgående avskrivningar -80 631,0

Redovisat värde 1 374 867,0

Vadholmen

RESULTATRÄKNING 2020-01-01--2020-12-31 BALANSRÄKNING  2020-12-31
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KONCERNRAPPORTERING MUNKEDALS KOMMUN BOKSLUT 2020-12-31 Bolag:

Ange belopp i tkr, en decimal Rapporterat av:

Motpart + spec Belopp, ex moms Motpart + spec Belopp, ex moms Företag / kommunen + spec Belopp, tot

Rörelseintäkter Rörelsekostnader Kortfristiga fordringar

Munkedals kommun 16,7 Munkedals kommun, försäkring 11,8 Munkedals kommun

Munkbo Munkbo Munkbo

Riksbyggen Riksbyggen Riksbyggen

Munkedal Vatten Munkedal Vatten 13,2 Munkedal Vatten

Dingle Industrilokaler Dingle Industrilokaler Dingle Industrilokaler

Rambo Rambo Rambo

Finansiella intäkter Finansiella kostnader Långfrist. Fordringar

Munkedals kommun Munkedals kommun Munkedals kommun

Munkbo Munkbo Munkbo

Riksbyggen Riksbyggen Riksbyggen

Munkedal Vatten Munkedal Vatten Munkedal Vatten

Dingle Industrilokaler Dingle Industrilokaler Dingle Industrilokaler

Rambo Rambo Rambo

Kassa bank- koncernkonto

Munkedals kommun 62,6

Leverantörsskulder

Munkedals kommun

Munkbo
Riksbyggen

Munkedal Vatten

Dingle Industrilokaler

Rambo

Långfristiga skulder

Munkedals kommun

Munkbo

Riksbyggen

Munkedal Vatten

Dingle Industrilokaler

Rambo

Övriga kortfristiga skulder

Munkedals kommun

Munkbo

Riksbyggen

Munkedal Vatten

Dingle Industrilokaler

Rambo

Belopp exkl moms: 16,7 Belopp exkl moms: 25,0 62,6

Vadholmen

Försäljning 200101-201231 till Inköp 200101-201231 från Fordran (+) / Skuld (-)   2020-12-31
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 2020-000021  

Ombudsinstruktion för Hyresrättsföreningen Grönskan 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen genom att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals 

kommun och i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens 

medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte 

annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet även i övrigt 

främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 

 

Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 17 

personer. Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 18 

personer. Dessutom är Riksbyggen och Munkedals kommun medlemmar. 

 

Årets resultat uppgår till 1 113 tkr (f.g. år 419 tkr).  

Driftkostnaderna i föreningen har minskat med 456 tkr jämfört med 

föregående år. Det beror främst på lägre reparations- och 

underhållskostnader. Räntekostnaderna ligger i nivå med föregående år.  

 

I resultatet ingår avskrivningar med 1 299 tkr, exkluderar man 

avskrivningarna blir resultatet 2 412 tkr. Avskrivningar påverkar inte 

föreningens likviditet.  

Antagen budget för kommande verksamhetsår är fastställd så att 

föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. 

 

Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett 

genomsnittligt underhållsbehov för åren 2018-2027 på 2 386 tkr/år. 

Reservering (avsättning) till underhållsfonden har för verksamhetsåret 

gjorts med 1 380 tkr.  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Under räkenskapsåret har inga händelser inträffat som påverkar 

föreningens ekonomi på ett sätt som väsentligt skiljer sig från den 

normala verksamhetens påverkan på ekonomin.  

 

Under året har omläggning av tak på hus D Dinglegården utförts till en 

kostnad av totalt 715 tkr och avskrivning upplagd på 40 år. 

 

Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 2020-01-01 då 

avgifterna höjdes med 2 % för bostäder och lokaler. Efter att ha antagit 

budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om 

en höjning med 2 % den 2021-01-01.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 51 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman 

uppdras följande: 

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen 

Fastställa resultat- och balansräkning  

Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman 

uppdras följande: 

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen 

Fastställa resultat- och balansräkning  

Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter    

 

 

 

237

linand001
Rektangel



 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-02 

 

Dnr: KS  

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Ombudsinstruktion för Hyresrättsförening Grönskan, 

Riksbyggen 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras 

följande: 

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen 

Fastställa resultat- och balansräkning  

Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter    

Sammanfattning 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals kommun och i föreningens hus, 

mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för 

permanent boende om inte annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet 

även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 

 

Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 17 personer. 

Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 18 personer. Dessutom är 

Riksbyggen och Munkedals kommun medlemmar. 

 

Årets resultat uppgår till 1 113 tkr (f.g. år 419 tkr).  

Driftkostnaderna i föreningen har minskat med 456 tkr jämfört med föregående år. 

Det beror främst på lägre reparations- och underhållskostnader. Räntekostnaderna 

ligger i nivå med föregående år.  

 

I resultatet ingår avskrivningar med 1 299 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir 

resultatet 2 412 tkr. Avskrivningar påverkar inte föreningens likviditet.  

Antagen budget för kommande verksamhetsår är fastställd så att föreningens 

ekonomi är långsiktigt hållbar. 

 

Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett 

genomsnittligt underhållsbehov för åren 2018-2027 på 2 386 tkr/år. Reservering 

(avsättning) till underhållsfonden har för verksamhetsåret gjorts med 1 380 tkr.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-03-02 
 

KS  
Sida 

2(2) 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Under räkenskapsåret har inga händelser inträffat som påverkar föreningens 

ekonomi på ett sätt som väsentligt skiljer sig från den normala verksamhetens 

påverkan på ekonomin.  

 

Under året har omläggning av tak på hus D Dinglegården utförts till en kostnad av 

totalt 715 tkr och avskrivning upplagd på 40 år. 

 

 
Årsavgifter  

Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 2020-01-01 då avgifterna höjdes 

med 2 % för bostäder och lokaler. Efter att ha antagit budgeten för det kommande 

verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning med 2 % den 2021-01-01.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Positivt resultat under året före avsättning och ianspråktagande av underhållsfond. 

Avsättningen till underhåll har gjort med 1 380 tkr. Underhållsplanen visar på ett 

behov av 2 386 tkr/år fram till 2027. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 

Ekonomichefen 
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Årsredovisning 
 RB Koop Hrf Sörby-

Dinglegården 
Org nr: 769600-9880 
 

2020-01-01 – 2020-12-31 
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Förvaltningsberättelse 
 Styrelsen för RB Koop Hrf Sörby-

Dinglegården får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 

2020-01-01 till 2020-12-31  

 

Beloppen i årsredovisningen anges i hela kronor om inte annat anges. 

 

Verksamheten 
 
Allmänt om verksamheten 
 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och förvalta fastigheter 

i Munkedals Kommun och i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för 

permanent boende om inte annat särskilt avtalats. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa 

idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning.  

 

Föreningen är en kooperativ hyresrättsförening, som till sin juridiska form är en ekonomisk förening.  

 

Föreningen har sitt säte i Munkedals Kommun. 

 

Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 16 772 447 kr.  

 

Årets resultat upgår till 1 113 tkr (f.g. år 419 tkr). 

 

Driftkostnaderna i föreningen har minskat med 456 tkr jämfört med föregående år. Det beror främst på lägre 

reparations- och underhållskostnader. Räntekostnaderna ligger i nivå med föregående år.  

 

Föreningens likviditet har under året förändrats från 380% till 159%. Kommande verksamhetsår har föreningen fyra lån 

som villkorsändras, detta klassificeras i årsredovisningen som kortfristiga lån (enligt RevU-18). Föreningens likviditet 

med hänsyn till ny praxis uppgår till 48%.  

 

I resultatet ingår avskrivningar med 1 299 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 2 412 tkr. Avskrivningar 

påverkar inte föreningens likviditet. 

 

Antagen budget för kommande verksamhetsår är fastställd så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar.  

 

Fastighetsuppgifter 

 

Föreningen äger fastigheterna Krokstads-Hede 1:8, Krokstads-Hede 1:108, Dingle 1:114, Dinge 4:4 i Munkedals 

kommun. Krokstads-Hede 1:8, Dingle 1:114 och 4:4 förvärvades av Munkedals kommun. Krokstad-Hede 1:108 

förvärvades av Hemsö Vårdfastigheter AB den 2011-12-21. 

Fastigheternas adress är Dinglevägen i Hedekas och Allmänna Vägen i Dingle.   

 

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam genom Proinova som försäkringsmäklare.  

 

Bostadsområdet Sörbygården omfattar 

Lägenheter Lokaler P-platser 

38 10 42 

Bostadsområdet Dinglegården omfattar 

Lägenheter Lokaler P-platser Garage 

29 8 25 2 

Fastigheten Läkarstationen omfattar 

Lägenheter Lokaler 

1 1 
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Sörbygården      
Total tomtarea:    9 381,00 m² 

Total bostadsarea:    1 473,50 m² 

Total lokalarea: 
   

1 887,50 m² 

Total bostads- och lokalarea: 
  

3 361,00 m²        

Dinglegården      
Total tomtarea:    6 554,00 m² 

Total bostadsarea:    1 290,00 m² 

Total lokalarea: 
   

993,50 m² 

Total bostads- och lokalarea: 
  

2 283,50 m²        

Läkarstationen      
Total tomtarea:    336,00 m² 

Total bostadsarea:    53,50 m² 

Total lokalarea: 
   

360,00 m² 

Total bostads- och lokalarea: 
  

413,50 m² 

     

Årets taxeringsvärde Sörbygården  
  

4 169 000 kr 

Föregående års taxeringsvärde 
  

4 169 000 kr 
       
Årets taxeringsvärde Dinglegården   3 225 000 kr 

Föregående års taxeringsvärde   3 225 000 kr 
       
Årets taxeringsvärde Läkarstationen   - kr 

Föregående års taxeringsvärde   - kr 
       
Årets taxeringsvärde totalt   7 394 000 kr 

Föregående års taxeringsvärde totalt  7 394 000 kr 

 

Föreningen är frivilligt momsregistrerad för verksamhetslokaler:     

Sörbygården   56,15%      

Dinglegården   43,50%      

Läkarstationen   71,30%  

 

Föreningens väsentliga lokalavtal:          

Vård och omsorg   Munkedals Kommun  Sörbygården och Dinglegården  

Vårdcentral   Västra Götalands landsting Läkarstationen Hedekas  

  

Riksbyggens kontor i Uddevalla har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. 

 

Hyresrättsföreningen är medlem i Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Bohus-Älvsborg. 

Hyresrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Genom intresseföreningen 

kan hyresrättsföreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från 

Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan föreningen även få återbäring på köpta tjänster från Riksbyggen. 

Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse. 

 

Föreningen har ingått följande väsentligare avtal:         

Riksbyggen    Förvaltningsavtal      

Försäkringar    Folksam      

Bixia, Vattenfall, Energikundservice El      

Stanley Security    Brandlarm      

Schindler Hiss AB   Hissar      

Sappa/Canal Digital AB   Tv-abonnemang 

 

Samfällighet         

Föreningen är delaktig i Hedekas och Dingle vägsamfällighet    
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Teknisk status 
Årets reparationer och underhåll: 
För att bevara föreningens hus i gott skick utförs löpande reparationer av uppkomna skador samt planerat underhåll av 

normala förslitningar. Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 708 tkr och planerat underhåll för 

624 tkr. Eventuella underhållskostnader specificeras i avsnittet ”Årets utförda underhåll”. 

 

Föreningen tillämpar så kallad komponentavskrivning vilket innebär att underhåll som är ett utbyte av en komponent 

innebär att utgiften för ersättningskomponenten aktiveras och skrivs av enligt en fastställd komponentavskrivningsplan. 

Den ersatta komponentens anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar tas bort ur balansräkningen. 

 

Föreningens underhållsplan används för att kunna planera kommande underhåll tidsmässigt och kostnadsmässigt. 

Underhållsplanen används också för att beräkna storleken på det belopp som årligen bör sparas för att långsiktigt hålla 

sin fastighet i ett gott skick. Del av detta belopp ska reserveras (avsättas) till underhållsfonden enligt föreningens 

stadgar och resterande medel bör sparas för att finansiera utbyte av de komponenter föreningen skriver av i sina 

anläggningstillgångar.   

   

Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett genomsnittligt underhållsbehov för åren 2018-

2027 på 2 386 tkr/år. Reservering (avsättning) till underhållsfonden har för verksamhetsåret gjorts med 1 380 tkr.  

 

För att se till föreningens långsiktiga underhållsbehov avseende även ersättningsinvesteringar i komponenterna, 

genomförs ett indirekt sparande genom amorteringar av föreningens lån, avskrivningar av fastighetens värde. Ett 

positivt kassaflöde kommer även på sikt att öka föreningens förmåga att finansiera ersättningsinvesteringar med egna 

medel.  

 

 

Fondens behållning  

2020-12-31 

2020 2019 2018 2017 2016 

UH fond ing balans 4 369 929  3 765 714 2 878 123 1 756 373 1 017 757 

Årets avsättning 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 079 200 

Årets utförda underhåll       - 623 805       - 775 785        - 492 409 -258 250 -340 584 

UH fond utg balans 5 126 123 4 369 929   3 765 714 2 878 123 1 756 373 

 

 

Föreningen har utfört respektive planerat att utföra nedanstående underhåll. 

Utfört underhåll       Kommentar   År 

Byte av armaturer     Sörbygården 2016 

Renovering 2 lgh     Sörbygården 2016 

Asfaltering anslutning huvudentré  Sörbygården 2016 

Byte diskmaskin Storkök   Sörbygården 2016 

Målning fönster källare   Sörbygården 2017 

Installation, kodlås, selfcookingcenter   Sörbygården/Dinglegården 2019 

Renovering ytskikt läkarmottagning  Läkarstationen 2016 

Byte av tak    Läkarstationen 2017 

Nya tvättmaskiner    Sörbygården 2018 

Markiser    Dinglegården 2018 

Dränering    Dinglegården 2018 

Huskropp utvändigt, hustvätt, fasad    Dinglegården 2019 

              

Årets utförda underhåll (i kr) 

Beskrivning Belopp  
 

Målning matsal, taktvätt, byte ventilationsaggregat  

 

  342 880 

 

Dinglegården 

Underhåll tak Sörbygården, montering markiser   280 925 Sörbygården 

  

 

 

 

244



 

 

5 |   ÅRSREDOVISNING  RB Koop Hrf Sörby-Dinglegården Org.nr: 769600-9880 
 

 

Planerat underhåll       År 

Sörbygården      
Utbyte av vitvaror    sker löpande 

Ommålning av lägenheter   sker löpande 

Invändig målning gemensamma utrymmen    

    

Dinglegården     
Utbyte av vitvaror    sker löpande 

Ommålning av lägenheter   sker löpande  

 

Efter senaste stämman och därpå följande konstituerande möte har styrelsen haft följande sammansättning 

 

Styrelse 

Ordinarie ledamöter Uppdrag Mandat t.o.m. ordinarie stämma 

Henrik Palm Ordförande kommunen 2021 

Christer Nilsson Vice ordförande 2021 

Irén Johansson Ledamot stämman 2021 

Mathias Johansson Ledamot kommunen 2021 

Jan Petersson Ledamot kommunen 2021 

Olof Lundberg Ledamot Riksbyggen 2021 

 

Styrelsesuppleanter Uppdrag Mandat t.o.m. ordinarie stämma 

Karin Blomstrand Suppleant kommunen 2021 

Leif Carlsson Suppleant kommunen 2021 

Nina Johansson Andersson  Suppleant kommunen 2021 

Terje Skaarnes Suppleant kommunen 2021 

Eva Tisell Suppleant Riksbyggen 2021 

 

 

Revisorer och övriga funktionärer 

Ordinarie revisorer  Mandat t.o.m. ordinarie stämma 

Johan Nilsson Revisor kommunen 2021 

Martin Johansson Auktoriserad revisor 2021 

 

 

Revisorsuppleanter  Mandat t.o.m. ordinarie stämma 

Håkan Skenhede Revisor kommunen 2021 

Anders Karlsson Auktoriserad revisor 2021 

 

 

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening. 

 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under räkenskapsåret har inga händelser inträffat som påverkar föreningens ekonomi på ett sätt som väsentligt skiljer 

sig från den normala verksamhetens påverkan på ekonomin. 

 

Under året har omläggning av tak på hus D Dinglegården utförts till en kostnad av totalt 715 tkr och avskrivning 

upplagd på 40 år. 
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Medlemsinformation 
 

Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 17 personer.Föreningens medlemsantal på 

bokslutsdagen uppgår till 18 personer. Dessutom är Riksbyggen och Munkedals kommun medlemmar. 

 

Omflyttning 

Omflyttningsfrekvens under verksamhetsåret: 

2020 3 Överlåtelser Varav 2 Dinglegården 1 Sörbygården 

2019 4 Överlåtelser varav 2 Dinglegården 2 Sörbygården 

2018 6 överlåtelser varav 3 Dinglegården 3 Sörbygården 

2017 4 överlåtelser varav 3 Dinglegården 1 Sörbygården 

2016 18 överlåtelser varav 5 Dinglegården 13 Sörbygården 

2015 18 överlåtelser varav 6 Dinglegården 12 Sörbygården 

 

 

Årsavgifter 

Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 2020-01-01 då avgifterna höjdes med 2 % för bostäder och lokaler. 

Efter att ha antagit budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om en höjning med 2 % den 

2021-01-01. 

Under räkenskapsåret har hyrorna i genomsnitt uppgått till: 

 

Sörbygården         

För bostäder 1 255 kr/kvm och för lokaler 1 037 kr/kvm.       

         

Dinglegården         

För bostäder 1 428 kr/kvm och för lokaler 1 434 kr/kvm.       

 

Läkarstationen  

För bostäder genomsnitt 804 kr/kvm och för lokaler 375 kr/kvm. 

 

Miljö 

Föreningen köper energitjänster av Riksbyggen för att ge en överblick och kontroll över föreningens samlade 

energianvändning.       

- Genom att använda energieffektiva lågenergilampor gör föreningen energibesparingar.   

- Föreningen har installerat bergvärme på Dinglegården och Sörbygården. 

 

 

Flerårsöversikt 

 
Resultat och ställning (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 7 329 7 235 7 093 6 987 6 833 

Resultat efter finansiella poster 1 113 419 1 326 1 017 724 

Balansomslutning 41 937 40 178 41 737 42 950 43 365 

Soliditet % 18 15 14 10 8 

Likviditet % inklusive låneomförhandlingar 

kommande verksamhetsår 
159 380 284 192 164 

Likviditet % exkusive låneomförhandlingar 

kommande verksamhetsår 
48     

Driftkostnader exkl underhåll, kr/m² 346 352 316 323 326 

Ränta, kr/m² 68 69 70 105 154 

Lån, kr/m² 5336 5 427 5 657 5 889 6 120 

Vattenförbrukning kbm Sörbygården 2 522 2 599 2 375 2 802 3 060 

Vattenförbrukning kbm Dinglegården 2 583 2 342 2 208 2 341 3 117 

Elförbrukning, kWh, Sörbygården 463 160 502 232 498 802 515 997 514 149 

Elförbrukning, kWh Dinglegården 372 984 454 988 470 128 441 476 477 144 
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Nettoomsättning: intäkter från hyresintäkter mm som ingår i föreningens normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter.  
Resultat efter finansiella poster: Se resultaträkningen.  

Soliditet: beräknas som eget kapital i procent av balansomslutningen.  

Driftkostnader, kr/ m², ränta kr/m² och lån kr/m² har samtliga bostadsareor och lokalareor som beräkningsgrund. 

 
 
Förändringar i eget kapital 
   
Eget kapital (kr) Bundet Fritt 

   Medlems-
insatser 

Underhålls-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets resultat 

Belopp vid årets början 1 586 261 4 369 928 -148 209 419 089 

Disposition enl. årsstämmobeslut   419 089 -419 089 

Reservering underhållsfond  1 380 000 -1 380 000  

Ianspråktagande av underhållsfond  -623 805 623 805  

Årets resultat    1 112 833 

Vid årets slut 1 586 261 5 126 123 -485 315 1 112 833 

 

 
Resultatdisposition 
 
Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) 

 

Balanserat resultat 270 880 

Årets resultat 1 112 833 

Årets fondavsättning enligt stadgarna -1 380 000 

Årets ianspråktagande av underhållsfond 623 805 

 

Summa 627 518 

 

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: 

 

 

Att balansera i ny räkning     627 518 

 0 
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 

tillhörande bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning 
  

 

 2020-01-01 2019-01-01 
Belopp i kr 2020-12-31 2019-12-31 

 

Rörelseintäkter m.m.   
Nettoomsättning Not 2 7 328 651 7 234 831 

Övriga rörelseintäkter Not 3 780 470 

Summa rörelseintäkter 7 329 431 7 235 301 
 

Rörelsekostnader   
 

 

 

Driftskostnader Not 4 -3 432 955 -3 889 128 
 

Övriga externa kostnader Not 5 -788 672 -968 175 

Personalkostnader Not 6 -157 957 -184 665 

Avskrivningar av materiella  

 anläggningstillgångar 
Not 7 -1 299 483 -1 296 520 

Övriga rörelsekostnader Not 8 -56 943 - 

Summa rörelsekostnader -5 736 010 -6 338 489 

Rörelseresultat 1 593 421 896 812 
 

Finansiella poster   
Resultat från övriga finansiella 

anläggningstillgångar 
Not 9 - 1 920 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 10 15 955 18 627 

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 11 -496 543 -498 271 

Summa finansiella poster -480 588 -477 723 

Resultat efter finansiella poster 1 112 833 419 089 
 

 
 

 
 

Årets resultat 1 112 833 419 089 
 

 

Tillägg till resultaträkningen   
 

Avsättning till underhållsfond  -1 380 000 -1 380 000 
 

Ianspråktagande av underhållsfond  623 805 775 785 

 

Resultat efter fondförändring 356 638 -185 126 
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Balansräkning 
  

 

Belopp i kr 2020-12-31 2019-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
 

 

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark Not 12 33 148 642 33 790 432 

Summa materiella anläggningstillgångar 33 148 642 33 790 432 

 

Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga värdepapperinnehav Not 13 20 000 20 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 20 000 20 000 

Summa anläggningstillgångar 33 168 642 33 810 432 

 

Omsättningstillgångar 
 

Bränslelager Not 14 30 000 35 244 

Summa Lager och pågående arbeten 30 000 35 244 

 

Kortfristiga fordringar   
Kund- och hyresfordringar Not 15 - 173 905 

Övriga fordringar Not 16 93 503 8 859 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 17 102 692 93 562 

Summa kortfristiga fordringar 196 195 276 326 

 

 

Kassa och bank   
Kassa och bank Not 18 8 542 647 6 055 791 

Summa kassa och bank 8 542 647 6 055 791 

Summa omsättningstillgångar 8 768 842 6 367 361 

 

Summa tillgångar 41 937 485 40 177 793 
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Balansräkning   

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
 

Eget kapital    
Bundet eget kapital   
Medlemsinsatser  1 586 261 1 586 261 

Fond för yttre underhåll  5 126 123 4 369 928 

Summa bundet eget kapital 6 712 384 5 956 189 

 

Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  -485 315 -148 209 

Årets resultat  1 112 833 419 089 

Summa fritt eget kapital 627 518 270 880 

Summa eget kapital 7 339 901 6 227 069 

 

 

 

SKULDER 
 

 

 

Långfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut Not 19 16 380 000 32 275 000 

Summa långfristiga skulder 16 380 000 32 275 000 

 

Kortfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut Not 19 15 945 000 600 000 

Leverantörsskulder Not 20 254 155 284 232 

Skatteskulder Not 21 50 138 43 432 

Övriga skulder Not 22 25 007 37 993 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 23 1 943 283 710 067 

Summa kortfristiga skulder 18 217 576 1 675 724 

Summa eget kapital och skulder 41 937 485 40 177 793 

 

 

  

Belopp i kr 2020-12-31 2019-12-31 
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Kassaflödesanalys 
  

Belopp i kr 2020-12-31 2019-12-31 
 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 1 112 833 419 089 

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 
Avskrivningar 1 299 483 1 296 520 

Förlust/vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 56 943 - 
 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

2 469 259 1 715 609 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Lager/bränslelager (ökning-, minskning+) 5 244 24 322 

Kortfristiga fordringar (ökning -, minskning +) 80 131 -172 491 

Kortfristiga skulder (ökning +, minskning -) 1 196 859 -578 329 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 751 493 989 110 

 

Investeringsverksamheten 
 

  

Investeringar i byggnader & mark -714 636 - 
 

   
Summa kassaflöde från investeringsverksamheten -714 636 - 

 

Finansieringsverksamheten 
 

Förändring av skuld -550 000 -1 400 000 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -550 000 -1 400 000 

 
1 

Årets kassaflöde 2 486 857 -410 890 

   

Likvida medel vid årets början 6 055 791 6 466 681 

   

Likvida medel vid årets slut 8 542 648 6 055 791 

   

Upplysning om betalda räntor 

För erhållen och betald ränta se notförteckning 
  

   

1 
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Noter  
  

 

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Det är andra året föreningen använder sig av detta allmänna råd.  

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år förutom den delen av föreningens långfristiga 

skulden som är föremål för omförhandling inom 12 månader från räkenskapsårets utgång. Dessa redovisas fr.o.m. 2020 

som kortfristig skuld. Jämförelseårets siffror har inte räknats om. 

 
Redovisning av intäkter 
Hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Ränta 

och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är 

förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Skatter och avgifter 
En kooperativ hyresrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. En kooperativ 

hyresrättsförenings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra 

kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för 

eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. 

 

Underhåll/underhållsfond 
Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej 

finns med i underhållsplanen. 

Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning 

enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital 

efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. 

Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga 

föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg 

till resultaträkningen. 

 

Pågående ombyggnad 
I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena 

färdigställts. 

 

Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker 

vid bestående värdenedgång. 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är 

sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att 

anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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Avskrivningstider för anläggningstillgångar 
 

Materiella anläggningstillgångar Avskrivningsmetod Avskrivningstid 

Ursprunglig byggnad 
 

Linjär 
   

Stomme 
 

Linjär 
 

100 
 

Fasad 
  

Linjär 
 

40 
 

Fönster 
 

Linjär 
 

50 
 

Yttertak 
 

Linjär 
 

40 
 

Invändigt 
 

Linjär 
 

15 
 

Vatten och avlopp 
 

Linjär 
 

50 
 

Installationer – kyl och värmepumpar Linjär 
 

15 
 

Luftbehandling 
 

Linjär 
 

30 
 

El 
  

Linjär 
 

40 
 

Hissar  
 

Linjär 
 

25 
 

Installationer – styr och övervakning Linjär 
 

25 
 

Köksutrustning 
 

Linjär 
 

15 
 

Övrig utrustning 
 

Linjär 
 

50 
 

 

Tillkommande och utbytta komponenter * omklassificerats till 

byggnad 2020  

   

Dörrstängare Dinglegården Linjär 
 

15  

Ombyggnad 

Läkarstationen 

Läkarstationen Linjär 
 

30  

Fönster Läkarstationen Linjär 
 

30  

Dörrstängare Sörbygården Linjär 
 

15  

 

Komponentindelning 
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 

komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 

eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.  

Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 

 

Markvärdet är inte föremål för avskrivningar 
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Belopp i kr om inget annat anges. 

 

 

Not 2 Nettoomsättning 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Sörbygården   

Hyror, bostäder 1 850 144 1 813 880 

Hyror, lokaler 1 957 936 1 919 528 

Hyresbortfall, bostäder - 55 932 -34 462 

   

Läkarstationen   

Hyror, bostäder 43 008 42 168 

Hyror, lokaler 135 028 132 376 

Hyresbortfall, lokaler - 19 848 -6 120 

   

Dinglegården   

Hyror, bostäder 1 842 854 1 812 552 

Hyror, lokaler 1 425 328 1 399 552 

Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder -16 754 -6 669 

   

Sörbygården   

Lokaler Sörbygården ersättning för merkostnad, matsal, hemkunskap. 166 887 162 026 

 

Summa nettoomsättning 7 328 651 7 234 831 
 

Not 3 Övriga rörelseintäkter 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Fakturerade kostnader 780 470 

Summa övriga rörelseintäkter 780 470 
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Not 4 Driftskostnader 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Underhåll -623 805 -775 785 

Varav Sörbygården (-280 926) (-655 923) 

Varav Dinglegården (-342 880) (-119 862) 

Varav Läkarstationen - - 

Reparationer -707 562 -980 025 

Varav Sörbygården (-341 430) (-552 062) 

Varav Dinglegården (-357 763) (-402 848) 

Varav Läkarstationen (-8 370) (-25 115) 

Fastighetsavgift och fastighetsskatt -25 087 -25 051 

Vägavgifter -18 750 -18 750 

Försäkringspremier -63 016 -61 479 

Kabel- och digital-TV -9 807 -7 946 

Återbäring från Riksbyggen - 8 100 

Systematiskt brandskyddsarbete -55 724 -40 915 

Sotning -21 280 -11 063 

Obligatoriska besiktningar -66 767 -208 294 

Bevakningskostnader - -1 598 

Övriga utgifter, köpta tjänster -107 192 -90 298 

Snö- och halkbekämpning -74 115 -18 130 

Förbrukningsinventarier -14 865 -14 580 

Vatten -307 289 -283 241 

Fastighetsel -1 061 601 -1 039 928 

Uppvärmning -50 544 -131 914 

Sophantering och återvinning -187 916 -139 545 

Förvaltningsarvode drift -37 636 -48 684 

 

Summa driftskostnader -3 432 955 - 3 889 128 
 
Not 5 Övriga externa kostnader 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Förvaltningsarvode administration -670 984 -668 168 

Arvode, yrkesrevisorer -45 404 -38 324 

Övriga förvaltningskostnader -45 915 -288 

Kreditupplysningar -3 546 -225 

Telefon och porto -6 739 -9 774 

Konstaterade förluster hyror/avgifter -5 940 - 

Medlems- och föreningsavgifter -3 649 -3 649 

Bankkostnader -2 495 -2 630 

Övriga externa kostnader -4 000 -245 118 

 

Summa övriga externa kostnader -788 672 -968 175 
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Not 6 Personalkostnader 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Lön till kollektivanställda -113 568 -126 924 

Styrelsearvoden -11 825 -11 625 

Sammanträdesarvoden -11 910 -9 826 

Arvode till övriga förtroendevalda och uppdragstagare 2 092 -4 000 

Övriga kostnadsersättningar -328 -9 794 

Sociala kostnader -22 418 -22 496 

 

Summa personalkostnader -157 957 -184 665 
 

Not 7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Avskrivning Byggnader -1 299 483 -1 253 875 

Avskrivningar tillkommande utgifter, omklassificerat 2020 till byggnader - -42 645 

 

Summa avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 299 483 -1 296 520 
 

Not 8 Övriga rörelsekostnader 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång -56 943 - 

 

Summa övriga rörelsekostnader -56 943 - 
 

Not 9 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Utdelning från andelar i Riksbyggens Ek. förening - 1 920 

 

Summa resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar - 1 920 
 

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Ränteintäkter från likviditetsplacering 15 590 18 627 

Ränteintäkter från hyres/kundfordringar 364 - 

 

Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15 955 18 627 
 
Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Räntekostnader för fastighetslån -414 893 -415 432 

Räntekostnader för kortfristiga skulder -838 -652 

Övriga skuldrelaterade poster -80 812 -82 187 

Summa räntekostnader och liknande resultatposter -496 543 -498 271 
 

256



 

 

17 |   ÅRSREDOVISNING  RB Koop Hrf Sörby-Dinglegården Org.nr: 769600-9880 
 

 
 
Not 12 Byggnader och mark 
 

Anskaffningsvärden 

 2020-12-31 2019-12-31 
Vid årets början   
Byggnader  56 134 924 52 834 750 

Mark 7 088 000 7 088 000 

Tillkommande utgifter * omklassificerat till byggnad 2020 - 3 300 174 

 63 222 924 63 222 924 

Årets anskaffningar   

Omläggning tak hus D Dinglegården 714 636 - 

 714 636 - 

Avyttringar och utrangeringar   

Avyttring och utrangeringar byggnader, omläggning tak -164 522 - 

 164 522 - 

 

Summa anskaffningsvärde vid årets slut 63 773 038 63 222 924 

 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början   

Byggnader 29 432 492 25 302 852 

Tillkommande utgifter * omklassificerat till byggnader 2020 - 2 833 120 

Utrangerade komponenter -107 579  

 29 324 913 28 135 972 

Årets avskrivningar   

Årets avskrivning byggnader 1 299 483 1 253 875 

Årets avskrivning tillkommande utgifter - 42 645 

 1 299 483 1 296 520 

 

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut 30 624 396 29 432 492 

Restvärde enligt plan vid årets slut 33 148 642 33 790 432 

 

Varav 

Byggnader 26 060 642 26 278 023 

Mark 7 088 000 7 088 000 

Tillkommande utgifter - 424 409 

 

Taxeringsvärden 

  2020 2019 Bostäder 6 979 000 6 979 000 

Lokaler 415 000 415 000 

 
Totalt taxeringsvärde 7 394 000 7 394 000 

varav byggnader 6 397 000 6 397 000 

varav mark 997 000 997 000 

 

 

257



 

 

18 |   ÅRSREDOVISNING  RB Koop Hrf Sörby-Dinglegården Org.nr: 769600-9880 
 

 

 

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2020-12-31 2019-12-31 
Andelar i Riksbyggen Ek. förening 20 000 20 000 

 

Summa andelar i intresseföretag 20 000 20 000 
 
Not 14 Bränslelager 
  2020-12-31 2019-12-31 
Bränslelager 30 000 35 244 

 

Summa bränslelager 30 000 35 244 
 

Not 15 Kund- och hyresfordringar 
  2020-12-31 2019-12-31 
Hyresfordringar - 11 879 

Kundfordringar - 162 026 

 

Summa kund- och hyresfordringar - 173 905 
 

Not 16 Övriga fordringar 
  2020-12-31 2019-12-31 
Skattekonto 12 438 8 859 

Momsfordringar 80 975 - 

 

Summa övriga fordringar 93 503 8 859 
 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2020-12-31 2019-12-31 
Förutbetalda försäkringspremier 74 209 63 016 

Förutbetalda driftkostnader 27 802 30 546 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 681 - 

 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 102 692 93 562 
 

Not 18 Kassa och bank 
  2020-12-31 2019-12-31 
Bankmedel 5 777 910 5 256 930 

Transaktionskonto 2 764 737 798 861 

 

Summa kassa och bank 8 542 647 6 055 791 
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Not 19 Övriga skulder till kreditinstitut 
 

 2020-12-31 2019-12-31 
 

Inteckningslån 32 325 000 32 875 000 

Nästa års amortering på långfristiga skulder till kreditinstitut -3 250 000 -600 000 

Nästa års omförhandlingar av långfristiga skulder till kreditinstitut -12 695 000 - 

 

Långfristig skuld vid årets slut 16 380 000 32 275 000 
 

 

Tabell och kommentar nedan anges i hela kronor. 

 

Kreditgivare Räntesats* Villkorsändringsdag Ing. skuld Nya lån/Omsatta 

lån 
Årets amorteringar Utg. skuld 

SWEDBANK 1,38% 2020-02-25 7 800 000 -7 775 000 25 000 - 

SWEDBANK 1,38% 2020-02-25 2 850 000 -2 825 000 25 000 - 

SWEDBANK 0,99% 2021-01-28 2 075 000 - 100 000 1 975 000 

SWEDBANK 0,99% 2020-08-28 8 300 000 -8 275 000 25 000 - 

SWEDBANK 1,46% 2021-02-28 - 2 825 000 75 000 2 750 000 

SWEDBANK 0,98% 2021-02-28 - 7 775 000 75 000 7 700 000 

SWEDBANK 1,38% 2021-10-25 3 620 000 - 100 000 3 520 000 

SEB 1,11% 2025-02-21 - 8 325 000 75 000 8 250 000 

SWEDBANK 1,38% 2030-12-20 8 230 000 - 100 000 8 130 000 

Summa   32 875 000 50 000 600 000 32 325 000 
 

*Senast kända räntesatser 

 

Under nästa verksamhetsår ska föreningen villkorsändra fyra lån som därför klassificeras som kortfristiga skulder. 

Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera 3 250 tkr på långfristiga lån varför den delen av skulden betraktas 

som kortfristig skuld. Av den långfristiga skulden förfaller 2 000 tkr till betalning mellan 2 och 5 år efter balansdagen. 

Resterande skuld 27 075 tkr förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.  

 
 

Not 20 Leverantörsskulder 
  2020-12-31 2019-12-31 
Leverantörsskulder 254 155 284 232 

 

Summa leverantörsskulder 254 155 284 232 
 

Not 21 Skatteskulder 
  2020-12-31 2019-12-31 
Skatteskulder 50 138 43 432 

 

Summa skatteskulder 50 138 43 432 
 
 
Not 22 Övriga skulder 
  2020-12-31 2019-12-31 
Mottagna depositioner 3 300 3 300 

Skuld för moms - 34 693 

Skuld sociala avgifter och skatter 21 707 - 

 

Summa övriga skulder 25 007 37 993 
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2020-12-31 2019-12-31 
Upplupna löner 20 160 21 625 

Upplupna sociala avgifter 2 058 8 000 

Upplupna räntekostnader 125 000 130 356 

Upplupna kostnader för reparationer och underhåll 31 574 313 335 

Upplupna elkostnader 130 781 104 643 

Upplupna kostnader för renhållning - 2 956 

Upplupna revisionsarvoden 29 256 33 000 

Förutbetalda hyresintäkter 1 604 454 96 152 

 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 943 283 710 067 
 

Not Ställda säkerheter 
 

 2020-12-31 2019-12-31 
Fastighetsinteckningar 5 678 000 5 678 000 

Varav obelånat 5 678 000 5 678 000 

 

 

Not Eventualförpliktelser 
Föreningen har inte identifierat några eventualförpliktelser 

 
 

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång   

  Sedan räkenskapsårets utgång har inga händelser, som i väsentlig grad påverkar föreningens ekonomiska ställning,       

  inträffat.  
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§ 17 Dnr 2021-000029  

Kommunalt partistöd 2021 för Moderaterna i 

Munkedal samt godkännande av redovisning för 
kommunalt partistöd 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 

och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 

av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 

kr. 

 

Moderaterna inkom 2021-01-22 med redovisning för kommunalt 

partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 

undertecknad av en särskilt utsedd granskare.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Redovisning av lokalt erhållet partistöd 2020 från Moderaterna. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 7 x 11 900 kr (83 300 kr) 

Totalt: 95 200 kr.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 7 x 11 900 kr (83 300 kr) 

Totalt: 95 200 kr.    
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1(1) 

Datum 

2021-01-22 

 

Dnr: KS 2021-000029 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2021 för Moderaterna i 

Munkedal samt godkännande av redovisning för 

kommunalt partistöd 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Moderaterna i 

Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 7 x 11 900 kr (83 300 kr) 

Totalt: 95 200 kr.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr. 

 

Moderaterna inkom 2021-01-22 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Moderaterna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2021-29 

Slutarkiv för KS 2020-62 
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§ 18 Dnr 2021-000020  

Kommunalt partistöd 2021 för Miljöpartiet i Munkedal 

samt godkännande av redovisning för kommunalt 
partistöd 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 

och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 

av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 

kr. 

 

Miljöpartiet inkom 2020-01-14 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 

särskilt utsedd granskare.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Redovisning av lokalt erhållet partistöd 2020 från Miljöpartiet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Miljöpartiet i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 1 x 11 900 kr 

Totalt: 23 800 kr.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Miljöpartiet i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 1 x 11 900 kr 

Totalt: 23 800 kr.    
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Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2021 för Miljöpartiet samt 

godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Miljöpartiet i 

Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 1 x 11 900 kr 

Totalt: 23 800 kr.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr. 

 

Miljöpartiet inkom 2020-01-14 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Miljöpartiet i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2021-20 

Slutarkiv för KS 2020-3 
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§ 53 Dnr 2021-000046  

Kommunalt partistöd 2021 för Kristdemokraterna i 
Munkedal samt godkännande av redovisning för 

kommunalt partistöd 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 

och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 

av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 

kr. 

 

Kristdemokraterna i Munkedal inkom 2021-02-24 med redovisning för 

kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och 

är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Redovisning partistöd 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 

Totalt: 35 700 kr.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 

Totalt: 35 700 kr.    
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Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2021 för Kristdemokraterna i 

Munkedal samt godkännande av redovisning för 

kommunalt partistöd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 

Totalt: 35 700 kr.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr. 

 

Kristdemokraterna i Munkedal inkom 2021-02-24 med redovisning för kommunalt 

partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 

särskilt utsedd granskare.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kristdemokraterna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2021-46 

Slutarkiv för KS 2020-112 
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§ 54 Dnr 2021-000053  

Kommunalt partistöd 2021 för Liberalerna i Munkedal 
samt godkännande av redovisning för kommunalt 

partistöd 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 

och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 

av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 

kr. 

 

Liberalerna i Munkedal inkom 2021-03-01 med redovisning för 

kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och 

är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Redovisning partistöd 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Liberalerna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Liberalerna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 

Totalt: 35 700 kr.        

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Liberalerna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Liberalerna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 

Totalt: 35 700 kr.      
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Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2021 för Liberalerna i Munkedal 

samt godkännande av redovisning för kommunalt 

partistöd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Liberalerna i Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Liberalerna i 

Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr) 

Totalt: 35 700 kr.      

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr. 

 

Liberalerna i Munkedal inkom 2021-03-01 med redovisning för kommunalt 

partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 

särskilt utsedd granskare.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Liberalerna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2021-53 

Slutarkiv för KS 2020-186 
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§ 55 Dnr 2021-000054  

Kommunalt partistöd 2021 för Sverigedemokraterna i 
Munkedal samt godkännande av redovisning för 

kommunalt partistöd 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 

och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 

av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 

kr. 

 

Sverigedemokraterna i Munkedal inkom 2021-03-01 med redovisning för 

kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och 

är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Redovisning partistöd 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i 

Munkedals redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 9 x 11 900 kr (107 100 kr) 

Totalt: 119 000 kr.       

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i 

Munkedals redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 9 x 11 900 kr (107 100 kr) 

Totalt: 119 000 kr.     
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Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2021 för Sverigedemokraterna i 

Munkedal samt godkännande av redovisning för 

kommunalt partistöd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 900 kr 

Mandatstöd: 9 x 11 900 kr (107 100 kr) 

Totalt: 119 000 kr.     

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr. 

 

Sverigedemokraterna i Munkedal inkom 2021-03-01 med redovisning för 

kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 

undertecknad av en särskilt utsedd granskare.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Sverigedemokraterna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2021-54 

Slutarkiv för KS 2020-15 
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§ 19 Dnr 2020-000332  

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om att 

inrätta kommunalt civilkuragepris 

Sammanfattning av ärendet 

Pontus Reuterbratt (SD) har inkommit med en motion om inrättande av 

kommunalt pris för civilkurage.  

 

Motionären anför att många upplever att tryggheten och 

sammanhållningen i samhället minskar, samtidigt som brottsligheten blir 

allt grövre och kommer allt närmre. Det kan då vara lätt att glömma alla 

goda gärningar medborgarna utför, till exempel då någon vittnar i ett 

obehagligt rättsmål, går emellan och stoppar ett slagsmål eller stävjar 

och bryter mobbning eller dylikt. Det kan vara lätt att fastna för alla 

svarta tidningsrubriker och helt enkelt missa de som gör något gott i 

samhället. För att fler ska göra gott behövs det fler förebilder som 

uppmärksammas.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Motion. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram 

ett reglemente för priset.     

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram 

ett reglemente för priset.   
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1(1) 

Datum 

2021-01-15 

 

Dnr: KS 2020-332 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om 

inrättande av kommunalt pris för civilkurage 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett 

reglemente för priset.   

Sammanfattning 

Pontus Reuterbratt (SD) har inkommit med en motion om inrättande av kommunalt 

pris för civilkurage.  

 

Motionären anför att många upplever att tryggheten och sammanhållningen i 

samhället minskar, samtidigt som brottsligheten blir allt grövre och kommer allt 

närmre. Det kan då vara lätt att glömma alla goda gärningar medborgarna utför, till 

exempel då någon vittnar i ett obehagligt rättsmål, går emellan och stoppar ett 

slagsmål eller stävjar och bryter mobbning eller dylikt. Det kan vara lätt att fastna 

för alla svarta tidningsrubriker och helt enkelt missa de som gör något gott i 

samhället. För att fler ska göra gott behövs det fler förebilder som 

uppmärksammas.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

De kostnader som uppstår i samband med inrättande av ett pris utgörs främst av 

själva prissumman. 

 

Folkhälsa 

Inrättande av ett pris för visat civilkurage bedöms ha positiv inverkan på folkhälsan 

genom att goda förebilder etableras. 

 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Administrativ chef 
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Motion om att inrätta kommunalt civilkuragepris 

 

I takt med att många upplever att tryggheten och sammanhållningen i samhället minskar samtidigt 

som brottsligheten blir allt grövre och kommer allt närmre. Då kan det vara lätt att glömma alla goda 

gärningar våra duktiga medborgare utför. Det kan till exempel vara någon som vittnar i ett obehagligt 

rättsmål, någon som går emellan och stoppar ett slagsmål eller stävjar och bryter mobbning eller 

dylikt. 

Det kan vara lätt att fastna för alla svarta tidningsrubriker och helt enkelt missa de som gör något 

gott i samhället. För att fler ska göra gott behövs det fler förebilder som uppmärksammas. Därför 

föreslår vi Sverigedemokrater att det bör instiftas ett civilkuragepris som kan ge oss dessa förebilder 

att se upp till i vår vardag. 

Därför föreslår vi: 

Att: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett årligt civilkuragepris 

Att: kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram rutiner och riktlinjer för ett civilkuragepris så 

som prissumma, nominering och jury. 

Motionens anknytning till barnkonventionen: Motionens innehåll och andemening syftar till att 

stärka samhällets civilkurage vilket leder till ett mer sammanhållet och tryggare samhälle, vilket såväl 

barn som vuxna kommer gagnas av. 

För Sverigedemokraterna i Munkedal  

Pontus Reuterbratt 
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§ 20 Dnr 2020-000333  

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om att 

inrätta digitalt motionsregister 

Sammanfattning av ärendet 

Pontus Reuterbratt (SD) har inkommit med en motion om att 

kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inrätta ett digitalt 

motionsregister på kommunens hemsida. Registret ska också omfatta 

medborgarförslag. Syftet är att enklare tillgängliggöra motioner och 

medborgarförslag för den intresserade medborgaren. 

 

Bedömning 

Grunden för kommunens hantering av ärenden och handlingar är att de 

registreras i kommunens diarium för god ordning och sökbarhet. 

Därutöver publiceras alla sammanträdeshandlingar och protokoll på 

kommunens hemsida. I tillägg till detta webbsänds fullmäktiges 

sammanträden, dels i realtid, men också med möjlighet att följa 

sammanträdena ärendeindelat i efterhand.  

 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms ett nytt register, som ska 

ajourhållas jämte kommunens diarium, medföra ett litet mervärde i 

relation till arbetsinsatsen. 

 

Förvaltningen undersöker i nuläget möjligheterna att göra ärenden och 

handlingar i diariet sökbara på hemsidan. I den mån det är genomförbart 

bedöms det som en mer effektiv åtgärd.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Motion. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    
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2021-01-20 

 

Dnr: KS 2020-000333 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om 

inrättande av digitalt motionsregister 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    

Sammanfattning 

Pontus Reuterbratt (SD) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige 

uppdrar åt kommunstyrelsen att inrätta ett digitalt motionsregister på kommunens 

hemsida. Registret ska också omfatta medborgarförslag. Syftet är att enklare 

tillgängliggöra motioner och medborgarförslag för den intresserade medborgaren. 

 

Bedömning 
Grunden för kommunens hantering av ärenden och handlingar är att de registreras 

i kommunens diarium för god ordning och sökbarhet. Därutöver publiceras alla 

sammanträdeshandlingar och protokoll på kommunens hemsida. I tillägg till detta 

webbsänds fullmäktiges sammanträden, dels i realtid, men också med möjlighet att 

följa sammanträdena ärendeindelat i efterhand.  

 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms ett nytt register, som ska ajourhållas jämte 

kommunens diarium, medföra ett litet mervärde i relation till arbetsinsatsen. 

 

Förvaltningen undersöker i nuläget möjligheterna att göra ärenden och handlingar i 

diariet sökbara på hemsidan. I den mån det är genomförbart bedöms det som en 

mer effektiv åtgärd.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser.  

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Administrativ chef 

277

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


 

 

 

Motion om att inrätta digitalt motionsregister 

 

Motioner lagda av politiker såväl som inkomna medborgarförslag räknas som en allmän handling. Att 

skapa ett lättillgängligt register över lagda motioner samt inkomna medborgarförslag ökar 

kommunens transparens samt ger invånarna en ökad insyn i politiken, vilket är mycket viktigt ur en 

demokratisynpunkt. Desto större insyn och delaktighet kommuninvånarna får desto lättare blir det 

för dem att kunna följa beslut och politikens gång. 

Idag behöver en intresserad kommuninvånare söka igenom långa byråkratiska protokoll och 

handlingar för att på egen hand bilda sig en uppfattning vilka motioner och medborgarförslag som 

lämnats in, bereds eller har beslutats.  

Därför föreslår vi: 

Att: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett register på kommunens 

hemsida där samtliga motioner och medborgarförslag, samt dess status presenteras på ett 

lättillgängligt sätt. 

Att: Registret innehåller en motionshistorik om minst 4 år. 

Motionens anknytning till barnkonventionen: Motionens innehåll och andemening syftar till att öka 

invånarnas insyn i politiken vilket leder till både barn och vuxna lättare kan ta del av kommunens 

politiska viljeinriktningar. 

För Sverigedemokraterna i Munkedal  

Pontus Reuterbratt 
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§ 21 Dnr 2019-000212  

Svar på motion från Kristdemokraterna om öppen 

redovisning av kommunala engagemang i föreningar, 
styrelser, bolag och intresseorganisationer. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Olsson (KD) har inkommit med en motion om öppen redovisning 

av kommunala engagemang i föreningar, styrelser, bolag och 

intresseorganisationer. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att utarbeta riktlinjer för redovisningen enligt följande: 

 

Årlig redovisning av alla förtroendevaldas engagemang i föreningar, 

styrelser, bolag och intresseorganisationer. 

Medverka till öppenhet och transparens i all kommunal verksamhet. 

Att ge kommunen en öppen genomlysning så att alla vet var vi har 

varandra. 

 

Idag redovisas bisysslor när det finns ett anställningsförhållande. Så sker 

också i Munkedals kommun enligt en särskild rutin eftersom det finns 

stöd i arbetsrättslagstiftningen. 

 

När det gäller redovisning av förtroendevaldas sidouppdrag finns ingen 

motsvarande lagstiftning att ta stöd av. De politiska uppdragen bygger 

på förtroende och ett verktyg för att reglera missbruk av ställning är 

istället det så kallade jävsinstrumentet. Det bygger alltså på att den 

enskilde ledamoten själv markerar då det kan föreligga en 

intressekonflikt, alternativ att den övriga församlingen lyfter fråga om 

det föreligger jäv.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Motion. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    
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Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om öppen 

redovisning av kommunala engagemang i föreningar, 

styrelser, bolag och intresseorganisationer 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    

Sammanfattning 

Fredrik Olsson (KD) har inkommit med en motion om öppen redovisning av 

kommunala engagemang i föreningar, styrelser, bolag och intresseorganisationer. 

Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för 

redovisningen enligt följande: 

 

 Årlig redovisning av alla förtroendevaldas engagemang i föreningar, styrelser,  

 bolag och intresseorganisationer. 

 Medverka till öppenhet och transparens i all kommunal verksamhet. 

 Att ge kommunen en öppen genomlysning så att alla vet var vi har varandra. 

 

Idag redovisas bisysslor när det finns ett anställningsförhållande. Så sker också i 

Munkedals kommun enligt en särskild rutin eftersom det finns stöd i 

arbetsrättslagstiftningen. 

 

När det gäller redovisning av förtroendevaldas sidouppdrag finns ingen 

motsvarande lagstiftning att ta stöd av. De politiska uppdragen bygger på 

förtroende och ett verktyg för att reglera missbruk av ställning är istället det så 

kallade jävsinstrumentet. Det bygger alltså på att den enskilde ledamoten själv 

markerar då det kan föreligga en intressekonflikt, alternativ att den övriga 

församlingen lyfter fråga om det föreligger jäv.  

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

 

Beslutet expedieras till: 

Administrativ chef 
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§ 23 Dnr 2020-000280  

Svar på motion från Centerpartiet om gradering av 

jordbruksmark och implementering av arbetet i ÖP 
2040 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har, via Carina Thorstensson, Karl-Anders Andersson, 

Christer Nilsson och Lars-Göran Sunesson, inkommit med en motion 

daterad 2020-09-28 där man önskar utreda gradering av jordbruksmark. 

I motionens attsats yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige ger 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra gradering av 

jordbruksmark och att implementera arbetet i ÖP 2040. 

I kommunens gällande översiktsplan, Framtidsplan ÖP14 Munkedal Del 2 

s. 54–55, delas den brukningsbara marken in i tre klasser, där klass A är 

särskilt värdefull åkermark, klass B är värdefull åkermark och klass C är 

svårbrukad åkermark. 

Planeringsunderlaget togs fram av lantbruksnämnden, gissningsvis på 

80–90-tal. Mycket har hänt inom området på senare år tillämpningen av 

miljöbalkens lagrum 3 kap 4 § skärpts avseende begränsningar kring 

byggnation på värdefull jordbruksmark. Även klimatförändringar i form 

av färre men kraftigare nederbörd samt längre tider av torka är en 

påverkande faktor. Den pågående pandemin förstärker ytterligare behov 

av nationell och lokal matförsörjning. 

En modern genomlysning av kommunens brukningsbara mark bedöms 

vara ett värdefullt planeringsunderlag att ta fram i kommande arbete 

med ÖP40. En gradering av jordbruksmark är vägledande för fysisk 

planering och bygglovsprövning. Planeringsunderlaget tas med fördel 

fram i samverkan med Lantbrukarnas riksförbund.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-12-21, § 125. 

Motion. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av arbetet med motionen 

skall ingå i kommunstyrelsens finansiering av ÖP2040. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Dialog ska ske med LRF-Munkedal när 

det gäller klassningen av jordbruksmarken.    

 

Yrkanden 

Rolf Jacobsson (KD), Christoffer Wallin (SD), Göran Nyberg (L): Bifall till 

samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 
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Forts § 23 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av arbetet med motionen 

skall ingå i kommunstyrelsens finansiering av ÖP2040. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Dialog ska ske med LRF-Munkedal när 

det gäller klassningen av jordbruksmarken.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

11 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-12-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 125    Dnr: SBN 2020–160 
 
Svar på motion – Graderad jordbruksmark 
Centerpartiet har, via Carina Thorstensson, Karl-Anders Andersson,  
Christer Nilsson och Lars-Göran Sunesson, inkommit med en motion daterad 2020-
09-28 där man önskar utreda gradering av jordbruksmark.  
 
I motionens attsats yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra gradering av jordbruksmark 
och att implementera arbetet i ÖP 2040. 
 
I kommunens gällande översiktsplan, Framtidsplan ÖP14 Munkedal Del 2 s. 54–55, 
delas den brukningsbara marken in i tre klasser, där klass A är särskilt värdefull 
åkermark, klass B är värdefull åkermark och klass C är svårbrukad åkermark.   
 
Planeringsunderlaget togs fram av lantbruksnämnden, gissningsvis på 80–90-tal. 
Mycket har hänt inom området på senare år tillämpningen av miljöbalkens lagrum 3 
kap 4 § skärpts avseende begränsningar kring byggnation på värdefull 
jordbruksmark. Även klimatförändringar i form av färre men kraftigare nederbörd 
samt längre tider av torka är en påverkande faktor. Den pågående pandemin 
förstärker ytterligare behov av nationell och lokal matförsörjning.   
 
En modern genomlysning av kommunens brukningsbara mark bedöms vara ett 
värdefullt planeringsunderlag att ta fram i kommande arbete med ÖP40. En 
gradering av jordbruksmark är vägledande för fysisk planering och 
bygglovsprövning. Planeringsunderlaget tas med fördel fram i samverkan med 
Lantbrukarnas riksförbund. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse 2020-12-07 
Motion 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av arbetet med motionen 
skall ingå i kommunstyrelsens finansiering av ÖP2040. 

 
Yrkande 
 
Leif Svensson (C): Dialog ska ske med LRF-Munkedal när det gäller klassningen av 
jordbruksmarken. 
Per-Arne Brink (S), Matheus Enholm (SD), Lars Östman (M) yrkar bifall till Leif 
Svenssons (C) yrkande. 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av arbetet med motionen 
skall ingå i kommunstyrelsens finansiering av ÖP2040. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att Dialog ska ske med LRF-Munkedal när det 

gäller klassningen av jordbruksmarken. 
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2020-12-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Expedieras 
Carina Thorstensson (C) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Christer Nilsson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Samhällsbyggnadschef 
Översiktsplanerare 
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    Dingle 2020-09-28 

 

 
 

 

Frågan om exploatering av mark är inte helt enkel. När kommuner expanderar 
finns ett ökat behov av mark, både för bostäder och företagande. Att använda 

jordbruksmark för detta ändamål är problematiskt. Å ena sidan är det viktigt att 
vi har bra mark att odla vår mat på, å andra sidan är det viktigt att få bra 

förutsättningar för byggande.  

I Miljöbalken står att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”  

Jordbruksmark ska vara jordbruksmark, men det kan finnas tillfällen när man 

behöver ta sådan mark i anspråk. Då är det viktigt med en graderad 

jordbruksmark. Detta för att göra det tydligt vilken mark som inte får 

exploateras, och vilken mark som inte har lika stort värde. Vi vill att Munkedals 

kommun genomför en sådan gradering och att det arbetet implementeras i 

översiktsplanen. För att kvalitetssäkra processen är det viktigt att graderingen 

görs i samverkan med LRF lokalt. 

Koppling till barnkonventionen – t.ex.  

artikel 4: Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att 

uppfylla barns rättigheter...  

I det, menar vi, ingår t.ex. att använda våra markresurser så att de bevaras 

även för framtiden.  

 

Centerpartiet yrkar   
att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

genomföra gradering av jordbruksmark och att implementera arbetet i 
ÖP 2040. 

  
Carina Thorstensson 
Karl-Anders Andersson 

Christer Nilsson 
Lars-Göran Sunesson  
 

Centerpartiet  

286



 
                                  Kommunstyrelsen 
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2021-03-15 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 2020-000224  

Svar på motion från Lars-Göran Sunesson (C) om att 
införa fritt Wi-Fi i Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Göran Sunesson (C) har inkommit med en motion om fritt wifi i 

Munkedals kommun. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader och möjligheter för att 

införa fritt wifi i kommunens offentliga lokaler samt på ett antal 

strategiska platser i hela kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-12 

 

Dnr: KS 2020-000224 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Svar på motion från Lars-Göran Sunesson (C) om fritt 

wifi i Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen 

Sammanfattning 

Lars-Görans Sunesson (C) har inkommit med en motion om fritt wifi i Munkedals 

kommun. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda kostnader och möjligheter för att införa fritt wifi i kommunens 

offentliga lokaler samt på ett antal strategiska platser i hela kommunen.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

För att åstadkomma wifi krävs accesspunkter som är anslutna till bredband. Varje 

accesspunkt kostar ca 5 tkr. Där till kommer kostnader för anslutning till bredband, 

el och i förekommande fall anläggningsarbeten. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Administrativ chef 
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Munkedal 2020-06-17 

Sverige är ett av de länder i världen som har bäst mobiltäckning. Vi ligger även 

bland de högsta när det gäller mobiltelefoner per capita. För att ge så många 

som möjligt bra uppkoppling behövs även möjlighet till Internetanslutning via 

Wi-Fi.   

Boende, pendlare eller besökare, alla vill kunna arbeta, studera eller bara 

kommunicera från valfritt ställe. Det är viktigt för människor att kunna vara 

uppkopplade mot världen var man än befinner sig. Vi kan göra det enklare. 

I flera av kommunens lokaler finns “Munkedals Free Wi-Fi". Centerpartiet vill 

utöka detta till att gälla alla kommunala lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi 

vill dessutom att kommunstyrelsen får uppdraget att utreda möjligheten att 

införa fritt Wi-Fi på ett antal strategiska platser i kommunen, exempelvis torgen 

i våra samhällen, kommunala badplatser, reseterminaler. Sotenäs kommun är 

ett bra exempel på sådan en lyckad insats. 

Koppling till barnkonventionen – t.ex. 

artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras... 

artikel 13: Barn har rätt till sin yttrandefrihet... 

artikel 17: Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, 

radio och tv... 

Fritt Wi-Fi gör allt det enklare. 

Centerpartiet yrkar  

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader och 

möjligheter för att införa fritt Wi-Fi i kommunens offentliga lokaler samt på ett 

antal strategiska platser i hela kommunen, så kallat Wi-Fi-fria zoner. 

 

Lars-Göran Sunesson 

Centerpartiet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
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2021-02-08 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2020-000223  

Svar på medborgarförslag om funktionsanpassning/ 

handikappanpassning av Gårviks badplats 

Sammanfattning av ärendet 

Paula Wassberg och Annika Olsson, Munkedal, föreslår i ett 

medborgarförslag daterat 2020-06-16, att Gårviks badplats förses med 

ytterligare en till två handikappanpassade parkeringsplatser i närhet till 

toaletten då trafiken under sommarmånaderna gör den befintliga 

parkeringen svåråtkomlig för funktionsnedsatta. 

Medborgarförslaget beskriver att de är väldigt nöjda med den tillfälligt 

placerade tillgänglighetsanpassade toaletten som under sommaren 2020 

placerades tillsammans med de befintliga toaletterna på området och 

föreslår samtidigt att en tillgänglighetsanpassad toalett permanentas på 

den platsen, vid de befintliga toaletterna. 

Vidare beskriver förslaget hur dessa åtgärder skulle innebära en bättre 

livskvalitet för dem som både människor och medborgare i Munkedals 

kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för nyttig och positiv information 

kring upplevelsen om situationen och de åtgärder som testades under 

säsongen 2020. 

I nuvarande beslutade investeringsbudget 2021 med plan för 2022–2023 

finns det upptagen en plan för investering om 0,5 mkr för Gårvik toalett 

under år 2022. 

Utöver dessa medel finns utpekade investeringsmedel för 

handikappanpassning av badplatser i Munkedal om 200 tkr per år under 

2021 samt även inom plan för 2022–2023. 

En sammanhållen satsning i Gårvik planeras in under 2022 vad gäller 

toaletter och eventuellt övriga större åtgärder. Införandet av ytterligare 

en till två tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser kan givetvis ske 

mer omgående och vara klart till säsongen 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-12-21, § 124. 

Medborgarförslag. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

10 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-12-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 124    Dnr: SBN 2020–147 
 
Medborgarförslag – funktionsanpassning/handikappanpassning Gårviks 
badplats 
Paula Wassberg och Annika Olsson, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag 
daterat 2020-06-16, att Gårviks badplats förses med ytterligare en till två 
handikappanpassade parkeringsplatser i närhet till toaletten då trafiken under 
sommarmånaderna gör den befintliga parkeringen svåråtkomlig för 
funktionsnedsatta.  
Medborgarförslaget beskriver att de är väldigt nöjda med den tillfälligt placerade 
tillgänglighetsanpassade toaletten som under sommaren 2020 placerades 
tillsammans med de befintliga toaletterna på området och föreslår samtidigt att en 
tillgänglighetsanpassad toalett permanentas på den platsen, vid de befintliga 
toaletterna.  
Vidare beskriver förslaget hur dessa åtgärder skulle innebära en bättre livskvalitet 
för dem som både människor och medborgare i Munkedals kommun.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för nyttig och positiv information kring  
upplevelsen om situationen och de åtgärder som testades under säsongen 2020.  
 
I nuvarande beslutade investeringsbudget 2021 med plan för 2022–2023 finns det 
upptagen en plan för investering om 0,5 mkr för Gårvik toalett under år 2022. 
Utöver dessa medel finns utpekade investeringsmedel för handikappanpassning av 
badplatser i Munkedal om 200 tkr per år under 2021 samt även inom plan för 
2022–2023.  
 
En sammanhållen satsning i Gårvik planeras in under 2022 vad gäller toaletter och 
eventuellt övriga större åtgärder. Införandet av ytterligare en till två 
tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser kan givetvis ske mer omgående och 
vara klart till säsongen 2021. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse 2020-12-07 
Medborgarförslag 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Expedieras 
 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelsen  
Paula Wassberg (efter beslut i KF) 
Annika Olsson (efter beslut i KF) 
  

291



Medborgarförslag 

Kommunstyrelsen 

Munkedals kommun 

45580 Munkedal 

2020-06-16 

Medborgarförslag angående funktionsanpassning /handikappanpassning av Gårviks badplats 

Vi vill börja med att säga att den tillfälliga toaletten för oss med funktionsnedsättning är ett 

välkommet tillskott för oss som behöver extra hjälp. Vi är också tacksamma för att dagens 

placering innebär att vi inte känner oss särbehandlade. Vi föreslår istället att den så kallade 

handikapptoaletten permanentas j anslutning till befintliga toaletter. 

Vi är självklart även tacksamma för den befintliga så kallade, handikappanpassade 

parkeringsplatsen, men vi önskar även att få en till två ytterligare parkeringsplatser, i 

närheten av toaletterna, då trafiken under sommarmånaderna gör den befintliga 

parkeringen för oss som är funktionsnedsatta svåråtkomlig. 

Det här är åtgärder-som skulle innebära en bättre livskvalite för oss både som människor och 

som medborgare av Munkedals kommun. 

Med vänlig hälsning, 

Paula Wassberg 

 

 

Annika Olss 
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§ 57 Dnr 2020-000310  

Svar på medborgarförslag om lekplats på Torreby 

Sammanfattning av ärendet 

Inkommet medborgarförslag är insänt av Sandra Tordebring och hennes 

dotter Kira. De har nyligen återvänt till Munkedals kommun och bor nu i 

Torreby. I medborgarförslaget önskas att kommunen bygger en ny 

lekplats på Torreby för att möta det generationsskifte som upplevs ha 

skett och förväntas fortsätta ske i området. 

Det har funnits en mindre lekplats i området som på senare år har tagits 

bort då den inte längre varit funktionsduglig. Det är på denna plats 

alternativt i anslutning till fotbollsplanen som man anser att efterfrågan 

på lekplats är stor från de boende i området. Om dessa platser in passar 

så kvarstår önskemålet om ny lekplats på någon lämplig plats som 

kommunen förfogar över. 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för inkommet medborgarförslag och 

ser positivt på att få ta del av invånares önskemål. 

I Munkedals kommun finns idag 27 st lekplatser varav 11 st ligger inom 

skolor och förskolor och resterande ligger inom kommunens ansvar på 

offentliga platser. 

Övriga lekplatser som ligger i anslutning till bostadsområden ägs inte av 

kommunen och är därmed inte inom kommunal regi utan ägs och 

förvaltas av respektive gemensamhetsanläggning. 

I dagsläget förfogar inte kommunen över någon mark i det aktuella 

området. Den i medborgarförslaget omnämnda lekplats låg på kyrkans 

mark och sköttes av gemensamhetsanläggningen för området. 

Innan en större satsning görs inom utökningen av antal lekplatser 

behöver ett lekplatsprogram tas fram för att göra satsningarna i 

kommunen i en prioriterad och planerad ordning där även Torreby och 

Gårvik behöver vara en del i planeringen. I nuvarande beslutade 

investeringsbudget finns inga medel för ett lekplatsprojekt upptaget och 

inte heller för någon annan ny lekplats. 

Med ovan resonemang så behöver kommunen samla sig i frågan och 

göra satsningar i en planerad turordning och därmed inte direkt satsa på 

en ny kommunal lekplats i enlighet med medborgarförslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2021-02-22, § 13 

Medborgarförslag 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  
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7  
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
20 21-0 2-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 13    Dnr: SBN 20 20 –185 
Medborgarförslag – Lekplats på Torreby 
Inkommet medborgarförslag är insänt av Sandra Tordebring och hennes dotter 
Kira. De har nyligen återvänt till Munkedals kommun och bor nu i Torreby.  
I medborgarförslaget önskas att kommunen bygger en ny lekplats på Torreby för 
att möta det generationsskifte som upplevs ha skett och förväntas fortsätta ske i 
området.  
Det har funnits en mindre lekplats i området som på senare år har tagits bort då 
den inte längre varit funktionsduglig. Det är på denna plats alternativt i anslutning 
till fotbollsplanen som man anser att efterfrågan på lekplats är stor från de boende i 
området. Om dessa platser in passar så kvarstår önskemålet om ny lekplats på 
någon lämplig plats som kommunen förfogar över.  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för inkommet medborgarförslag och ser positivt 
på att få ta del av invånares önskemål.  
 
I Munkedals kommun finns idag 27  st lekplatser varav 11 st ligger inom skolor och 
förskolor och resterande ligger inom kommunens ansvar på offentliga platser. 
Övriga lekplatser som ligger i anslutning till bostadsområden ägs inte av kommunen 
och är därmed inte inom kommunal regi utan ägs och förvaltas av respektive 
gemensamhetsanläggning. 
 
I dagsläget förfogar inte kommunen över någon mark i det aktuella området. Den i 
medborgarförslaget omnämnda lekplats låg på kyrkans mark och sköttes av 
gemensamhetsanläggningen för området.  
 
Innan en större satsning görs inom utökningen av antal lekplatser behöver ett 
lekplatsprogram tas fram för att göra satsningarna i kommunen i en prioriterad och 
planerad ordning där även Torreby och Gårvik behöver vara en del i planeringen.  
 
I nuvarande beslutade investeringsbudget finns inga medel för ett lekplatsprojekt 
upptaget och inte heller för någon annan ny lekplats heller.   
 
Med ovan resonemang så behöver kommunen samla sig i frågan och göra 
satsningar i en planerad turordning och därmed inte direkt satsa på en ny 
kommunal lekplats i enlighet med medborgarförslaget.   
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse 20 210 210  
Kartbilaga 20 210 210   
Medborgarförslag 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
 
Expedieras 
Paula Wassberg 
Annika Olsson 
Samhällsbyggnadschef 

Comfact Signature Referensnummer: 1038484
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Från: Sandra Tordebring  
Skickat: den 3 november 2020 18:34 
Till: Munkedal Kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

 
Hej Munkedals kommun,  
 
Det är Sandra 30 år och Kira 5 år som skriver. 
 
 
Kira: 
 
Hej,  
Jag bor i Munkedals kommun och trivs bra att bo här. Jag är uppväxt på Torreby och min moster 
Sandra som är uppväxt på Gårvik har nu flyttat tillbaka till kommunen eftersom hon bott på 
annan ort i några år. Min moster har nu fått en liten son, alltså  jag har fått en kusin som heter 
Enzo och är 6 månader.  
 
 
Jag och min kusin Enzo vill framföra en önskan till er: 
 
"Snälla kan ni bygga en lekplats på Torreby som jag, min lillasyster Zoe på 8 månader och min 
kusin Enzo kan leka på, det hade varit så roligt". 
 
 
--- 
 
Sandra:  
 
Hej,  
 
Som KIra nämner ovan önskar vi en lekplats till våra små. Jag har nu flyttat tillbaka till 
kommunen och är bosatt på Torreby (  Munkedal). Ett mycket fint område 
och vi strormtrivs redan.  
 
Det verkar som det sker ett "generationsskifte" runt om i området då det bara på vår gata har 
sålts 3 hus under år 2020 och fler yngre människor har flyttat hit vilket är superkul. Även borta 
på Färlevfjordsvägen, ett relativt nytt område där jag vet att fler med mig saknar en lekplats till 
sina små.  
 
Så slutligen, vi hoppas att ni kan hjälpa oss att driva denna önskan framåt och att vi snart kan få 
en lekplats att leka på. För några år sedan fanns det en gunga mellan gatan Södra sjöritz 9 och 
nästa gata men den gungan ruttnade och senast häromdagen när vi gick förbi låg det bara 
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massa sly där?! Men denna plats hade varit perfekt för en lekplats eller i anslutning till 
fotbollsplanen som ligger borta vid Färlevfjordsvägen. Jag är dåligt insatt i vilka områden 
kommunen skulle ha möjlighet att kunna få bygga på men detta har ni säkerligen koll på.  
 
 
Har ni några eventuella frågor får ni gärna höra av er till oss.  
 
Vi önskar att få ett diarienummer så vi kan följa ärendet.  
 
 
Tack på förhand,  
 
Med vänlig hälsning, 
Sandra och Kira Tordebring  
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§ 1 Dnr 2018-000447  

Val till kommunala förtroendeuppdrag 2019 – 2022, 

ettårsvalen  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag med mandatperiod 

ett år samt för Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskans 

styrelse. En förteckning över uppdragen finns bilagd tjänsteskrivelsen 

 

Yrkanden 

Mathias Johansson (SD): Pontus Reuterbratt (SD) istället för Christer 

Börjesson i Dingle Industrilokaler AB styrelse. 

 

Jan Hognert (M): Linda Wighed (M) istället för Christer Börjesson i Dingle 

Industrilokaler AB styrelse. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på val av förtroendevalda enligt 

förtecknade sidor med Mathias Johanssons (SD) och Jan Hognerts (M) 

yrkande och finner att valberedningen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja, på bifogade sidor förtecknade 

personer, till angivna uppdrag för mandatperioden 2021-01-01 – 2021-

12-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja, på bifogade sidor förtecknade 

personer, till Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskans 

styrelse för mandatperioden 2021-01-01 – 2022-12-31. 
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Sida 1

2021-02-18

Stiftelsen fd Bärfendals kommuns samfond inom 
skolområdet, revisor

Johan Nilsson

Håkan Skenhede

Stiftelsen Fosserska vägfonden, revisor

Johan Nilsson

Bertil Schewenius

Stiftelsen H D Magnussons donationsfond, revisor

Claes Hedlund

Håkan Skenhede

Stiftelsen J V Thuressons donationsfond, revisor

Claes Hedlund

Per-Göran Ekeroos

C
Ersättare

SD

2021-01-01 - 2021-12-31

Ledamot
C

Ersättare
L

2021-01-01 - 2021-12-31

Ledamot

2021-01-01 - 2021-12-31

Ledamot
S

Ersättare

2021-01-01 - 2021-12-31

M

Ledamot
S

Ersättare
SD

Munkedals kommun
Organisationer med uppdrag
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Stiftelsen Melchersons donationsfond, revisor

Johan Nilsson

Håkan Skenhede

Stiftelsen Sofia Jansdotters donationsfond, revisor

Claes Hedlund

Bertil Schewenius

Stiftelsen fd Munkedals kommuns sociala samfond, 

Claes Hedlund

Per-Göran Ekeroos

Stiftelsen Viktor Magnussons premiefond, revisor

Claes Hedlund

Per-Göran Ekeroos

Stiftelsen Håby dispensärs barnkolonifond, revisor

Claes Hedlund

Bertil Schewenius

Ledamot
C

Ersättare
M

L

2020-01-01 - 2020-12-31

Ledamot
C

Ersättare
L

2020-01-01 - 2020-12-31

Ledamot
C

Ersättare
M

2021-01-01 - 2021-12-31

Ledamot
C

Ersättare

2020-01-01 - 2020-12-31

Ledamot
S

Ersättare
SD

2021-01-01 - 2021-12-31
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Netwest AB ombud till bolagsstämma

Jan Hognert

Liza Kettil

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Grönskan, 

Henrik Palm
Jan Petersson
Christer Nilsson
Mathias Johansson SD

Karin Blomstrand
Terje Skaarnes
Leif Karlsson S
Nina Andersson

L
SD

KD

Ledamot
M
SD
C

2020-01-01 - 2020-12-31

Ledamot

Ersättare

M

Ersättare
S

2019-01-01 - 2020-12-31
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Sida 1

2021-02-18

Dingle Industrilokaler AB, styrelse

Lars Östman M
Per-Arne Brink S
Pontus Reuterbratt
Linda Wighed M

Henrik Palm M
Terje Skaarnes SD
Leif Svensson

Ersättare (3 st)

C

SD

Munkedals kommun
Organisationer med uppdrag

2021-01-01 - 2021-12-31

Ledamot (3 st)
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