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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Justerare 

Justeringen sker 

Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 24 januari 
2022 kl 

Lars Östman (M), 1:e vice ordförande (frånvarande under 
beslutsrundan)                                                                         
Ulla Gustafsson (M) 
Matheus Enholm (SD), Ordförande 
Anders Persson (SD) 
Per-Arne Brink (S), 2:e vice ordförande 
Leif Svensson (C) 
Rolf Berg (S)                                                                         
Thomas Högberg (L) (Ersätter Lars Östman under beslutsrundan) 

Thomas Högberg (L) 
Mathias Johansson (SD) 
Rolf Hansson (C) 

Leif Svensson (C)  

Digital justering, 2022-01-25 senast kl. 12.00 
Underskrifter 

Sekreterare Digital signering Paragrafer §§ 1-12 
Markus Fjellsson 

Ordförande Digital signering 
Matheus Enholm 

Justerare Digital signering 
Leif Svensson (C) 
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§ 1 Dnr 2021-000039  

Information till nämnd - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
På denna nämnd kommer information om:  
 
beslut i KS ang:   
 

• Genomlysning Rambo AB 
• Uppdrag Avfallsplan RAMBO 
• Namnsättning nya förskolan Brudås 
• Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD), Förvaltningsrättens beslut 

om inhibition av Kommunfullmäktiges beslut gällande 
vindkraftverk Skottfjället  

• Kommunalt väghållningsområde för Munkedal 
• Överföringsledning Tungenäset, begäran om utökad budget 
• Samhällsbyggnadsnämndens äskande hos Kommunfullmäktige om 

utökad ram - Anpassning av lokal för mödravården - Foss 7:13 
 

    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12      
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
   
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 2 Dnr 2021-000165  

Ny motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om att 
bygga på LIS områden i Hällevadsholm 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna i Munkedal föreslår att: Munkedals kommun behöver planera 
för att på sikt få mer bebyggelse på attraktiva platser och områden. 
Motionären föreslår att: Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att 
undersöka möjligheten att förvärva området, eller delar av, för att kunna 
utveckla ett bostadsområde.  
Förslaget syftar till att man tar hänsyn till länsstyrelsens krav och 
gällande lagstiftning för planering i naturnära områden.  
 
Förvaltningen är positiv till motionen och föreslår att nämnda LIS område 
bör utredas fullt ut med syfte att exploatera. Om markägaren själv har 
viljan att utveckla ett bostadsområde bör kommunen verka för att det 
kan bli verklighet. 
Samhällsbyggnadsnämnden behöver utreda LIS- områden i 
Hällevadsholm fullt ut och först därefter inleda diskussion med 
markägare om exploatering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Motion     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

   
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 

Kommunsekreteraren för fortsatt hantering 
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§ 3 Dnr 2021-000172 

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om Gården 
Fiskebo kan bli Eko-by 
Sammanfattning av ärendet 
Fiskebo 1:2 och 1:5 är belägna vid södra Bullaresjöns västra sida nära 
kommungränsen till Tanum. Total areal uppmätt till 46,3 ha. 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 (Staffan och Katarina) har i samråd 
med kommunen renoverat och underhållit byggnaden. Hyresgästerna 
har en koppling till bygden och hembygdsföreningen. Ladugården har 
nyttjats av hembygdsföreningen för förvaring av museiföremål mm. 

Kommunstyrelsen gav 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda om 
fastigheterna på Fiskebo kunde säljas. Då Fiskebofastigheterna belagts 
med ett överlåtelseförbud i samband med donationen till kommunen har 
förvaltningen därför ansökt om och erhållit permutation (upphävande av 
överlåtelseförbud). Under 2020 har fastigheterna värderats.   

Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att: Delegera till 
Samhällsbyggnadsnämnden rätten att sälja Fiskebo 1:2 och 1:5 till 
högstbjudande med värderat pris som utgångspunkt.  
Kommunfullmäktige beslutar att försäljningen skall föregås av en 
förhandling med nuvarande hyresgäster om hyresavtal/ arrende/ 
försäljning.  

Under 2021 har förhandling med hembygdsförening och nuvarande 
hyresgäster av torpet hållits. Det har resulterat i ett arrendeavtal mellan 
dem som båda parter känner sig trygga med. Villkor för försäljning har 
därefter beslutats i samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnen beslutade i november 2021 att: 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att sälja del av 
Fiskebo 1:2, 1,3 Ha kring gården till Katarina Olsson-Falck och Staffan 
Olsson för 750.000kr exklusive lantmäteriavgifter. Nämndsordförande 
och förvaltningschef delegeras att teckna försäljningsavtal. 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genom mäklare 
försälja resterande del av Fiskebo 1:2 samt 1:5. Nämndsordförande och 
förvaltningschef delegeras att teckna försäljningsavtal. 
Nuläge: Kommunen och de tilltänkta köparna av del av Fiskebo 1:2 
(gården), XXXX och XXXX är genom köpeavtal överens om köp. 
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Köparna och hembygdsföreningen är genom arrendeavtal överens om 
ladugårdens museiändamål. En extern mäklare har inlett arbetet med att 
försälja resterande mark från Fiskebo 1:2 och 1:5.  
Bedömning  
Idén med en ekoby i Munkedals kommun hade varit intressant att testa 
utifrån attraktivitets- och miljöaspekter. Försäljningen av marken på 
Fiskebo har dock kommit så långt att den inte kan avbrytas utan stora 
konsekvenser för inblandade parter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Motionen     

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef, för kännedom 

Kommunsekreteraren för vidare hantering 



Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(19) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 4 Dnr 2021-000173 

Motion från Regina Johansson Socialdemokraterna om 
hundrastgård 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20211129 att godkänna inkommen 
motion från Regina Johansson (S) ”Motion om hundrastgård”. Motionären 
framhåller att det finns många hundägare samt ett stort intresse för 
djur, natur och hundsport i Munkedals kommun. Vidare så menar 
motionären att det saknas en eller flera hundrastgårdar i Munkedal där 
människor i olika åldrar kan mötas med sina hundar och att 
hundrastgårdar kan inverka positivt på folkhälsan, men också på 
djurvälfärden både för hundar och för vilda djur. Beroende på placering 
och utförande kan en hundrastgård också öka attraktionskraften för 
besökande i kommunen. 
I motionen föreslår att:  
* kommunfullmäktige beslutar att en första kommunal hundrastgård ska
anläggas i kommunen
* kommunfullmäktige beslutar att föreningslivet ska inbjudas till dialog
inför anläggande av hundrastgård gällande placering, utförande och
eventuellt samarbete
* kommunfullmäktige beslutar att skötseln av hundrastgården ska
finansieras av kommunen
Förvaltningen ser positivt på en utveckling av hundrastgård i kommunen.
Det är inget ovanligt inslag andra kommuner och skulle vara en naturlig
fortsatt utveckling efter den nyligen iordningställda och utpekade
hundbadplatsen i Saltkällan. En mindre utredning av lämplig placering,
utförande, investeringskostnad och framtida driftkostnad behöver
genomföras. Förvaltningen samarbetar gärna med Munkedals
Brukshundklubb i denna utredning. I samband med budgetarbetet inför
2023 kommer investeringskostnader och driftkostnader att redovisas och
föreslås äskas för att täcka de utökade kostnaderna för
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Motion om hundrastgård 2021-11-24 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller samtliga attsatser i motionen. 

Dock förutsätter ett bifall av samtliga attsatser att kommande utredning 
får ytterligare framtida beslut gällande placering samt tillgång på 
investerings- samt driftsmedel för genomförandet av hundrastgården.    
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Yrkanden 
Per-Arne (S): Bifall till motionen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige bifaller samtliga attsatser i motionen.  
Dock förutsätter ett bifall av samtliga attsatser att kommande utredning 
får ytterligare framtida beslut gällande placering samt tillgång på 
investerings- samt driftsmedel för genomförandet av hundrastgården.    

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare, för vidare hantering 

Samhällsbyggnadschef, för kännedom 

Gatu- och parkchef, för kännedom 
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§ 5 Dnr 2022-000011 

Planerade underhållsåtgärder, Munkedals 
Utvecklingscentrum 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsavdelningen har upprättat förslag till underhållsåtgärder, 
Munkedals Utvecklingscentrum 2022. Förslag till underhållsåtgärder 
2023-2028 kommer upp som ärende i Samhällsbyggnadsnämnden i 
februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Förslag till underhållsåtgärder Munkedals Utvecklingscentrum 2022. 
Förslag till underhållsåtgärder för 2023-2027 kommer upp som ärende i 
Samhällsbyggnadsnämnden i februari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till 
planerade underhållsåtgärder på Munkedals Utvecklingscentrum 2022. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till 
planerade underhållsåtgärder på Munkedals Utvecklingscentrum 2022. 

Beslutet skickas till 
Fastighetschef 

Slutarkiv 
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§ 6 Dnr 2021-000013 

Information om pågående detaljplanearbete - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med gällande planprocess för detaljplanearbetet kommer 
plankontoret inför varje nämnd delge nämnden muntlig information om 
pågående arbete med specifika planer.  

På denna nämnd kommer informationen främst gälla pågående arbete 
med detaljplan för Östra Gårvik och Bergsäter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Muntlig information    

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Handläggare för kännedom 
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§ 7 Dnr 2022-000013 

Ramavtal Saltkällans Säteri 1:2 - Åsen 
Sammanfattning av ärendet 
Planarbetet på Åsen inleddes 2007 och har därefter drivits i omgångar. 
Gällande planbesked är från 2014. Detaljplanen har varit ute på samråd. 
Det är nu Exploatörens ambition att slutföra planarbetet.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Ramavtal 2022-01-04 
Kartbilaga    

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal, Ramavtal Åsen 
2022-01-04    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal, Ramavtal Åsen 
2022-01-04    

Beslutet skickas till 
Munkedals Holding AB, XXXX XXXXX 

Planbygg@munkedal.se 

mailto:Planbygg@munkedal.se
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§ 8 Dnr 2021-000162 

Granskning av bygglovsprocessen i Munkedals 
kommun 
Sammanfattning av ärendet 

Ernst & Young har på kommunrevisionens uppdrag granskat 
bygglovsprocessen i Munkedals kommun. Syftet var att kontrollera om 
bygglovsprocessen i Munkedal är ändamålsenlig och rättssäker. 10 st 
slumpmässigt urvalda bygglovsärenden handlagda under våren 2021 har 
granskats, tjänstemän och nämndens presidium har intervjuats. 

Revisionen har utgått ifrån följande frågor: 

-Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig
kompetensförsörjning?
-Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning av
bygglovsprocessen?
-Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att bygglovsprocessen är
utformad för att säkerställa likvärdig och rättssäker bedömning av
bygglovsärenden?
-Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att plan- och bygglagens
krav rörande bygglovsprocessen och dess handläggningstider uppfylls?

I rapporten redovisas nedan listade brister och förbättringsområden: 

-Samhällsbyggnadsnämnden har inte säkerställt en ändamålsenlig och
likvärdig bygglovsprocess utifrån lagar, regler och mål.
-Granskningen visar att det saknas en tydlig redovisning av hur avgiften
för bygglovet räknats fram.
-Granskningen visar att det finns utvecklingsområden gällande
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av bygglovsprocessen.
-Det finns även brister i handläggningen av bygglovsärenden utifrån
kraven i plan- och bygglagen avseende obligatoriska moment och
handläggningstid.

Revisionen lämnar följande rekommendationer till 
samhällsbyggnadsnämnden: 

-Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen
gällande handläggningen av bygglov efterlevs.
-Tillse att det i beslut om bygglov redovisas hur avgiften har fastställts.
-Tillse att samtliga beslut motiveras med hänvisning till lagrum och
rättsregler i syfte att säkerställa rättssäkra bedömningar.
-Tillse att nämnden beslutar om den uppföljning som nämnden erhåller, i
syfte att följa verksamheten.
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Revisionen önskar att: Senast den 1 mars 2022 erhålla svar på vilka 
åtgärder som samhällsbyggnadsnämnden ämnar vidta utifrån de 
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Brev Kommunrevisionen 2021-11-29 
Revisionsrapport 2021    

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen och ställer sig 
bakom revisionens rekommendationer och uppdrar förvaltningen att: 

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

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

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

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

-Samhällsbyggnadsnämnden ska senast den 2022-10-31 besluta om en
kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.

-Samhällsbyggnadsnämnden ska senast den 2022-10-31 fastställa en
struktur för att säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll, denna
ska innehålla mål och nyckeltal för bygglovsverksamheten.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen och ställer sig 
bakom revisionens rekommendationer och uppdrar förvaltningen att: 
-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 utforma en beslutsmall som
säkerställer att framräknande av avgift och angivande av lagrum alltid
anges, lagrum ska alltid anges i beslutsmotiveringen.
-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 ta fram en rutin för hur
processbeskrivningen ska följas.
-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 ta fram en rutin för att
komplettbevis sänds ut och att start för ändrad tidsfrist informeras.
-Förvaltningen ska senast den 2022-04-01 ta fram en rutin för hur
handläggningstiden inte ska överskridas.
-Samhällsbyggnadsnämnden ska senast den 2022-10-31 besluta om en
kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.
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-Samhällsbyggnadsnämnden ska senast den 2022-10-31 fastställa en 
struktur för att säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll, denna 
ska innehålla mål och nyckeltal för bygglovsverksamheten.

Beslutet skickas till 
XX XXXX@se.ey.com 

Kommunrevisionen, XXX XXXX

Planbygg@munkedal.se 

mailto:Planbygg@munkedal.se
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§ 9 Dnr 2022-000009 

Strandskyddsdispens för renovering av vägbro - 
Bråröd 1:1 och Skälebräcka 1:14 - SBFV 2021-246 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2021-12-13 och fick 
ärendenummer SBFV 2021-246, sökande är Trafikverket. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller underhåll och renovering av befintlig vägbro 14-190-1 
över Hajumsälven vid Hässlebräcka på väg 941, eftersom sten i brons 
samtliga koner/slänter börjat röra sig och behöver kompletteras med 
nytt fyllnadsmaterial.  
Befintliga koner/slänter längs de två brostöden ska justeras så att de blir 
raka, samt kompletteras med nytt fyllningsmaterial i form av sten. Vid 
slänternas fot kommer nätkorgar att anläggas som en stödmur mot 
vattnet.  
Planerad verksamhet innebär ingen förändring i brons lokalisering. Bron 
kommer att anläggas så att befintlig profil och lutning på vägen behålls.  
Arbetet kommer genomföras med följande huvudsakliga moment: 
* Gabioner placeras som stöd på ett ca 200 mm packat bärlager.
Bärlagret ska vara 200 mm större än gabionen.
* Komplettering av stenfyllda nätkorgar i samtliga koner. Gabionmurar
anpassas och formas mot foten av konen.
* Koner kompletteras med nytt fyllningsmaterial och justeras. Urspolat
material mot vingmurar ersätts med bergkross i fraktionen 0-200 mm.
Allt arbete kommer ske vid lågvattenföring och åtgärderna kommer
främst utföras på land. Arbetstiden bedöms vara cirka två till tre veckor.
Trafiken kommer under arbetstiden fortgå normalt.

Förutsättningar 
Åtgärden utförs inom generellt strandskyddsområde och skyddsområde 
för vattentäkt. Området ligger även inom fiskvårdsområde och 
riksintresse – naturvårdsområde. 

Remisser/Yttranden 
Ärendet har inte varit på remiss. 

Beskrivning i kommunens Översiktsplan 
Platsen är beskriven i kommunens översiktsplan som särskild betydelse 
för naturvården och vattendrag av särskild betydelse. 

Platsbesök  
Handläggaren har inte besökt platsen då inkomna handlingar är 
tillräckliga för att avgöra ärendet. 
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Bedömning 
Förvaltningen bedömer att området redan tagits i anspråk och åtgärden 
kan utföras utan större påverkan på strandskyddets syfte. 
Livsvillkorenen för växt- och djurliv bedöms heller inte påverkas 
nämnvärt.  
Förvaltningen bedömer att de särskilda skäl som sökande angett enligt 7 
kap. MB 18 c § punkt 1, 3 och 5 är tillämpliga.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-12-13 
Översiktskarta 2021-12-13 
Flygfoto 2021-12-13 
Bilder 2021-12-13 

Avgift 
Avgiften för strandskyddsdispensen är 5 145 kronor, 5 timmars 
handläggning x 1 029 kr/timma, enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige samt med stöd av 27 kapitlet 1§ miljöbalken 
(1998:808). Faktura skickas separat, normalt en månad efter beslutet. 

Upplysningar 
Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet Kärnsjön ska beaktas. 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som 
inom tre veckor ska ta ställning till om det finns skäl att överpröva av 
kommunens beslut om dispens. 
Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den aktuella 
åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från 
den dag beslutet vunnit laga kraft.    

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för arbete på 
fastigheterna Bråröd 1:1 och Skälebräcka 1:4, gällande underhåll och 
renovering av befintlig vägbro på väg 941, med stöd av 7 kapitlet 18 b § 
och 18 c § punkt 1, 3 och 5 miljöbalken (1998:808 t.o.m. SFS 
2021:1018). 

 18 b §   Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 
15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2. 

Lag (2009:532). 
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18 c §   Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande 
av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det 
område som upphävandet eller dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området och 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
Bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för arbete på 
fastigheterna Bråröd 1:1 och Skälebräcka 1:4, gällande underhåll och 
renovering av befintlig vägbro på väg 941, med stöd av 7 kapitlet 18 b § 
och 18 c § punkt 1, 3 och 5 miljöbalken (1998:808 t.o.m. SFS 
2021:1018). 

 18 b §   Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 
15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2. 
Lag (2009:532). 

18 c §   Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande 
av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det 
område som upphävandet eller dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området och 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Beslutet skickas till 
Samhälsbyggnadschef för kännedom 

Avdelningschef Plan, Bygg och MEX för kännedom 

Slutarkiv 

planbygg@munkedal.se för vidare expediering 

(Sökanden, Fastighetsägare) 
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§ 10 Dnr 2021-000051 

Information om pågående tillsynsärenden 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningen om det aktuella läget i de pågående 
tillsynsärendena.    

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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§ 11 Dnr 2021-000018 

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 2019-01-21 § 2. 

Förteckning redovisar beslut tagna 2021-12-01 – 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-11 
Listor på delegationsbeslut under december 2021 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.    

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 12 Dnr 2021-000045 

Information från förvaltningen SBN 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Postlistan 
Infrakontroll  
Livsmedelsupphandling  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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