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Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

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 



 
 
  
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31 
                                                                                                                                       
                                                                                                       
Ledamöter  
Ordförande Christoffer Rungberg (M) 
 Jan Hognert (M) 
1:e vice ordförande Göran Nyberg (-) 
 Jan Petersson (SD) 
 Mathias Johansson (SD) 
 Louise Skaarnes (SD) 
2:e vice ordf Liza Kettil (S) 
 Rolf Berg (S) 
 Jenny Jansson (S) 
 Carina Thorstensson (C) 
 Rolf Jacobsson (KD) 

 
  
Ersättare  
 Martin Svenberg Rödin (M) 
 Johnny Ernflykt (M) 
 Karin Blomstrand (L) 
 Christer Börjesson (-) 
 Matheus Enholm (SD) 
 Anders Persson (SD)  
 Pia Hässlebräcke (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Yvonne Martinsson (S) 
 Helena Hansson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
 
 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 

 



 Kommunstyrelsen 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-02-07 

Kl. 8-9. Grupprum bokade 

Kl. 10. Återrapportering ÖP2040 

Kl. 12-13. Lunch på Vann 

Kl. 13. Mats Andresen från RAMBO – om inpasseringssystem Hästesked 

Ärende Föredragare Sida 

Information 

1. Information från Kommunstyrelsens förvaltning

2022

Dnr 2022-000009

Ylva Morén - 

2. Information / rapporter från förtroendevalda 2022

Dnr 2022-000008

Kommunstyrelsens presidie 6 

3. Återrapportering ÖP 2040 - Information 2022

Dnr 2022-000045

Elisabeth Linderoth 

Mikaela Danielsson 

- 

4. Underlag inför ansvarsprövning av

välfärdsnämnden i Munkedals kommun

Dnr 2022-000053

- 15 

Beslutas av kommunstyrelsen 

5. Översiktsplan för Lysekils kommun 2022

Dnr 2021-000242 

Elisabeth Linderoth 18 

6. Internkontrollplan 2022 - Räddningstjänsten mitt

Bohuslän samt SML-IT

Dnr 2021-000153

Lars-Erik Hansson 21 

7. Val till kommunala förtroendeuppdrag - KS 2022

Dnr 2022-000044

Fredrick Göthberg 31 

8. Anmälan om delegationsbeslut 2022

Dnr 2022-000005

- 32 

Tid: 2022-02-14 09:00 

Plats: Vann Spa Hotell & Konferens 

Justeringsdatum: 2022-02-17 

Justeringsperson: Föregående möte Liza Kettil 

Ordförande: Christoffer Rungberg (M) 

Sekreterare: Fredrick Göthberg 



 Kommunstyrelsen 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2022-02-07 

Beslutas av kommunfullmäktige 

Bereds av kommunstyrelsen 

9. Svar på återremiss av initiativärende från

Socialdemokraterna och Centerpartiet om att göra

en direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till

Munkbo

Dnr 2021-000057

Elisabeth Linderoth 35 

10. Kommunalt partistöd 2022 - Moderaterna i

Munkedal

Dnr 2022-000031

Fredrick Göthberg 89 

11. Kommunalt partistöd 2022 - Miljöpartiet de

Gröna, MP

Dnr 2022-000041

Fredrick Göthberg 93 

12. Svar på motion från Göran Nyberg (L) om

utvecklingsplaner för kommundelarna

Dnr 2019-000092

- 96 

13. Svar på motion från Christoffer Wallin (SD) om att

utveckla landsbygden i Munkedals kommun

Dnr 2019-000051

- 101 

Beslutas av kommunfullmäktige 

Bereds av nämnd 

14. Svar på ny motion från Karin Blomstrand,

Liberalerna om att bygga på LIS områden i

Hällevadsholm

Dnr 2021-000263

- 108 

15. Svar på motion från Regina Johansson

Socialdemokraterna om hundrastgård

Dnr 2021-000269

- 112 

16. Svar på motion från Göran Nyberg, Liberalerna

om Gården Fiskebo kan bli Eko-by

Dnr 2021-000267

- 117 
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Beviljade projekt folkhälsomedel 2022  

Bokstart 

Munkedals biblioteket beviljas utvecklingsmedel till projektet bokstart. 

Projektet syftar till att stärka små barns språkutveckling genom att stärka 

föräldrar i deras betydelsefulla roll, utveckla samverkan mellan folkbibliotek, 

barnhälsovård och förskola, samt öka, och sprida, kunskaper om små barns 

språkutveckling. 

Mål: Bristande läsförståelse och läsförmåga har under det senaste decenniet 

lyfts fram som ett växande samhällsproblem. Det är avgörande för varje barn 

och för samhället att alla barn får en god språklig grund, samt möjlighet att 

utveckla ett rikt språk och en god läsförmåga. Arbete med tidig 

språkutveckling, högläsning och berättande för små barn bidrar på lång sikt 

till ett mer likvärdigt samhälle. I de kommuner där barn blir lästa för blir fler 

behöriga till gymnasiet, fler vidareutbildar sig och fler får jobb. I Munkedals 

kommun vill biblioteket, BVC, BHV och förskolor tillsammans arbeta för att nå 

föräldrar och vuxna i små barns närhet för att ge alla barn samma möjlighet. 

Beviljat belopp: 168 500 kr 

Mat, motion och mående för barn i Munkedal 

Förskolorna i Munkedal beviljas utvecklingsmedel till projektet mat, motion 

och mående för barn i Munkedal. Projektet syftar till att skapa förutsättningar 

för en ökad likvärdighet i arbetet kring barns hälsa i förskolan och utveckla 

och fördjupa arbetet med att främja och värna om barnens hälsa och 

välbefinnande. 

Koppling till folkhälsopolitiska rådets prioriterade områden 2021-

2023: Utveckla kommunens förebyggande arbete för barn och unga genom 

att utveckla och fördjupa arbetet kring barns psykiska hälsa. 

Genom att skapa nya former för forum för diskussioner utveckla kommunens 

arbete med goda levnadsvanor i alla åldersgrupper. 

Mål: Ökad likvärdighet kunskapsmässigt mellan våra olika enheter och 

personalgrupper. Skapa ökade förutsättningar för samtal om psykisk hälsa i 

tidiga åldrar. 

Utvärdering kommer ske via analys av observationer och dokumentation, eller 

via andra relevanta verktyg som enkäter till personal och vårdnadshavare. 
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Deltagare/målgrupp: Samtliga barn i förskolan 1-5 år för att nå familjer 

med varierande socioekonomisk bakgrund. Utvecklingsprojektet kommer att 

rikta sig till all tillsvidareanställd personal som arbetar på förskola i Munkedals 

kommun.  

Beviljat belopp: 85 000kr 

 

En frisk skolstart 

Elevhälsan Hällevadsholms skola beviljas utvecklingsmedel till projektet en 

frisk skolstart. Projektet innebär att utbilda barnen tidigt gällande en 

hälsosam livsstil och inkluderar både elever och deras familjer. Barnen 

undervisas av pedagoger och får arbetsuppgifter i skolan samt hemuppgifter 

för barn och vårdnadshavare att utföra tillsammans. Föräldrarna erbjuds även 

att utföra ett test kring sina hälsovanor.  

Mål:  

Målet är en hälsosammare livsstil vilket kan mätas genom motiverande och 

uppföljande samtal där livsstilsförändringar, hälsosamma vanor och 

välbefinnande följs. Vårdnadshavare erbjuds samtal kring hälsa och de 

uppgifter som utförs i hem och skola. Tillväxtkontroller/viktutveckling. Dock 

är detta en långsiktig satsning som kräver uppföljning av tillväxtutveckling 

längre än två läsår. 

Deltagare/målgrupp: Elever i förskoleklass och åk 1 (Hällevadsholms 

skola) samt deras vårdnadshavare 

Beviljat belopp2022: 24 844 kr 

 
 

 

Måltiden son redskap för ökad måluppfyllelse i skolan 

Kostenheten beviljas utvecklingsmedel till projektet måltiden som redskap för 

ökad måluppfyllelse i skolan. Måltiden är en del av utbildningen och i 

läroplanen uttrycks att alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra 

skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Skolmåltiden är en 

underutnyttjad resurs som kan vara ett värdefullt redskap för ökat lärande 

om hållbarhet och etablerande av hälsosamma matvanor för alla skolbarn i 

Munkedals kommun. 

Mål  

Kommunen har en strategiskt viktig roll för att folkhälsomålen ska nås och i 

att vara föregångare för kommunens invånare. Det gäller att hålla i och att 

jobba långsiktigt med hållbarhetsfrågorna så att Munkedal ska fortsätta att 

vara en attraktiv och hållbar kommun.  
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Läroplanen, Livsmedelsverkets måltidsriktlinjer samt nationella och lokala 

folkhälsomål ligger till grund för att vi gemensamt ska kunna ta oss an 

utmaningarna kring hållbara måltider. Förenade krafter som tillsammans 

arbetar för en hållbar framtid.  

Vi vill uppnå ökad folkhälsa och förbättrade skolresultat, förbättrade relationer 

mellan alla som är i skolmatsalen kan göra att fler känner meningsfullhet och 

motivation. Vi vill att andelen ätande elever ökar och att dessa i högre grad 

äter sig mätta av den mat som serveras. På detta sätt minskar även 

matsvinnet, och det blir ett mer hållbart skolmåltidssystem.  

2022  

Utveckla framgångsrika koncept som testats och utvärderats i dialog med 

skolans personal. Exempelvis lärande måltidsmiljö, och hur kan vi i matsalen 

docka an till det arbete som görs i klassrummen? Hur kan eleverna involveras 

i måltidsmiljöns utformning? Hur kan vi med hjälp av digitalisering öka 

elevernas inflytande och lärande i matsalen?  

2023  

Fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet och sammanställa arbetet i en 

lärar/kock-handledning som skolan framöver metodiskt kan arbeta efter i det 

hälsofrämjande skolarbetet. Detta material kan sedan spridas till andra 

verksamheter i regionen. 

 

 

Deltagare/målgrupp: Samtliga elever i grundskolan i Munkedals kommun. 

 

Beviljat belopp 2022: 125 000kr 
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1. Justerare: Liselotte Fröjd, Tanum. 

BESLUTSÄRENDEN 

2. Avrapportering internkontrollplan 2021 
Ingen föredragning på mötet. 

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska 
organisationens risker. 

Direktionen beslutar 
att godkänna avrapporteringen av intern kontrollplan 2021 

3. Arvodesreglemente 
Information av Carina Ericson, administrativ chef. 

Årlig uppdatering av arvodesreglementet med föregående års inkomstbasbelopp. 

Direktionen beslutar 
att godkänna förslaget på arvodesreglementet 2022. 

4. Fråga för ställningstagande – långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för 
Kommunakademin Väst 

Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Två alternativ till beslut har lagts fram av arbetsutskottet, antingen att en temporär utbetalning 
ska göras även för 2023 eller att samverkansavtalet sägs upp. 

Direktionen beslutar 
att säga upp samverkansavtalet skriftligen före den 31 mars 2022.samt att kommunalförbundet 
skyndsamt samlar de kommuner som önskar fortsätta samverkan. 

att ge kommunalförbundet i uppdrag att skyndsamt samla de kommuner som önskar fortsätta 
samverkan med Kommunakademin Väst. 

att förbundsdirektören får i uppdrag att snarast kontakta Högskolan Väst i ärendet. 

5. Avsiktsförklaring och medfinansiering Regionalt skogsprogram 
Information av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg. 

Ett skogsprogram för Västra Götaland har tagits fram. 
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Direktionen beslutar 
att ställa sig bakom ”Skogsprogrammet Västra Götaland – för jobb, hållbar utveckling och en 
växande bioekonomi” och ingå som en av parterna i genomförandet av programmet. 

att godkänna att ett av de delregionala utvecklingsmedlen – miljö – avsätta 150 tkr som 
medfinansiering för genomförande av skogsprogrammet under 2022–23. Medlen avsätts under 
förutsättning att finansiering om cirka 0,8 MSEK beviljas från andra parter. 

6. Remissvar regionalt transportinfrastrukturplan 2022–2033 
Information av Christel Thuresson, tf infrastrukturstrateg 

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett remissförslag för Regional 
transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033. 

Direktionen beslutar 
att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds remissvar för Regional 
transportinfrastrukturplan 2022–2033 och översända det till Västra Götalandsregionen, med ett 
tillägg rörande väg 1040, Nordby, Strömstad. 

7. Erbjudande om stöd för genomförande av strategin ”Det goda livet i Dalsland” 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Den framtagna strategin har till syfte att stärka levnadsförhållanden och 
utvecklingsförutsättningar i landskapet. 

Direktionen beslutar 
att uppdra åt kommunalförbundet att stödja arbetet och processen ”Det goda livet i Dalsland”. 

8. Gryning Vård AB 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Gryning Vård är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på 
samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare 
genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och 
rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

Direktionen beslutar 
att uppdra åt Fyrbodals kommunalförbunds ägarrepresentanter för bolaget Gryning Vård AB 
att tillsammans med övriga ägarrepresentanter se över och vid behov uppdatera ägardirektiv, 
konsortialavtal och bolagsordning samt styrelsesammansättning. 
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INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 

9. Åtgärdsprogram Miljömål 
Information av Lisbeth Schultze, vik. Landshövding, Gerda Roupe, Lina Hadartz samt Andrea 
Carstensen, länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen under 2021 reviderat åtgärdsprogrammet 
för miljömålen i Västra Götaland. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

10. Aktuella projektansökningar 
Ingen föredragning på mötet. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

11. Verksamhetsplan och budget Kommunakademin 2022 
Ingen föredragning på mötet. 

Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

12. Ägarsamråd Innovatum AB 
Information av Martin Wänblom, Innovatum AB. 

Förbundet äger ett aktieinnehav på 1,3 procent i Innovatum AB. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

13. Rekryteringsprocess Förbundsdirektör 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Martin Carling, förbundsordförande. 

Jeanette Lämmel gör sin sista tjänstgöringsdag 18 mars. Rekrytering kommer att påbörjas. 
Anna Lärk Ståhlberg är utsedd till biträdande förbundsdirektör fram till 18 mars. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
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14. Firmateckning 
Information av Martin Carling, förbundsordförande. 

Nya firmatecknare med anledning av vakanser på tjänsterna som förbundsdirektör och 
administrativ chef. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

15. Arbetsmiljö 
Information av Martin Carling, förbundsordförande 

Arbetsutskottet har beslutat om ett antal åtgärder rörande arbetsmiljöfrågor på förbundet, bland 
annat en ny arbetsmiljöundersökning. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

16. Riskanalys Internkontrollplan 2022–2024 
Ingen föredragning på mötet. 

I det årliga arbetet med att uppdatera internkontrollplanen har kansliet arbetat fram ett nytt 
förslag till underlag för internkontrollplan. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

17. Revidering delegationsordning 
Ingen föredragning på mötet. 

Inga ändringar görs i delegationsordningen. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

18. Bostadsförsörjningsprogram Åmåls kommun 
Ingen föredragning på mötet. 

Åmåls kommun har tagit fram ett förslag till ett nytt bostadsförsörjningsprogram. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
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19. Vägledning publik laddinfrastruktur – publik laddning i Fyrbodal 
Information av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg. 

Förbundet har tillsammans med medlemskommunerna tagit fram en vägledning för publik 
laddinfrastruktur. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

20. Konstruktionsvarianter av cykelbanor på landsbygden 
Information av Christel Thuresson, tf infrastrukturstrateg 

RISE planerar för ett projekt som ska undersöka kommunernas behov och utmaningar när det 
gäller byggande av cykelbanor och har bjudit in kommunerna i Fyrbodal att delta. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

21. Aktuella delegationsbeslut 
Ingen föredragning på mötet. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

22. Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 

Information av Martin Carling, förbundsordförande, och Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Muntlig rapport på mötet. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

23. Meddelanden 
Inga meddelanden. 

24. Övriga frågor 
Christel Thuresson, tf infrastrukturstrateg, informerade om ett ärende rörande fast förbindelse 
över Gullmarn. 

En skrivelse har inkommit från ledamot Michael Karlsson, Åmål, rörande statlig närvaro i 
kommunerna i Fyrbodal. Frågan hänvisas till förbundsdirektör för vidare beredning. 
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Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling, informerade om förbundets kontakter med 
Gröna klustret Nuntorp. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

25. Nästa möte 
Nästa direktionsmöte äger rum den 31 mars i Bengtsfors, alternativt i anslutning till 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

 

/Anteckningar Morgan Ahlberg 
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Kommunrevisionen 

Till välfärdsnämnden och kommunfullmäktige 

Till kommunstyrelse för kännedom 

Underlag inför ansvarsprövning av välfärdsnämnden i 
Munkedals kommun 

Kommunrevisionen vill med denna skrivelse informera om att revisionen i den pågående 

ansvarsprövningsprocessen överväger att rikta anmärkning mot välfärdsnämnden. Enligt God 

revisionssed i kommunal verksamhet 2018 ska ingen nämnd bli föremål för anmärkning, utan 

att revisorerna har kommunicerat sina iakttagelser och bedömningar till berörd nämnd och 

kommunfullmäktiges presidium. Revisionen har vid sitt möte med kommunfullmäktiges 

presidium den 7 oktober 2021 informerat om förutsättningarna inför kommande 

ansvarsprövning. Kommunrevisionen har för avsikt att medverka vid välfärdsnämndens 

sammanträde den 16 december för att informera om den kommande 

ansvarsprövningsprocessen. I denna skrivelse ges en sammanfattning av relevanta lagar och 

styrdokument avseende ansvarsprövning. En sammanfattning ges också av de brister som 

rapporterats till nämnden under de senaste tre åren. 

I god revisionssed framkommer de grunder som revisorerna använder när de bedömer 

ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i detta fall är brister 

i styrning och intern kontroll av ekonomi samt bristande måluppfyllelse – ekonomi.1

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen, i den omfattning som följer av god 

revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 

som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör 

hela fullmäktiges verktyg.  

I 6 kap. 6 § anges att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 

som gäller för verksamheten.  

I 12 kap. 13 § anges att anmärkning får riktas mot 

1. nämnder och fullmäktigeberedningar, och

2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.

Anledningen till anmärkningen ska anges i revisionsberättelsen. 

I 5 kap. 24 § anges att om revisorerna enligt 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en nämnd 

eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 

1 Mer information om ansvarsgrunderna finns i god revisionssed 2018. 
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fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. Fullmäktige får rikta 

anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om anmärkning ska motiveras. 

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har i dokumentet Styr- och ledningssystem 

Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning beslutat om det regelverk som gäller för ekonomistyrning 

i Munkedals kommun. I ekonomistyrningsreglerna anges att tilldelat anslag utgör den yttersta 

restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående 

verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 

Revisionen har sedan 2019 påtalat brister i välfärdsnämndens följsamhet till ekonomistyrnings-

reglerna vid upprepade tillfällen:  

• I Grundläggande granskning 2019 konstaterades att nämnden inte i tillräcklig 

omfattning säkerställt att verksamheten bedrivits i enlighet med kommunfullmäktiges 

riktlinjer. Detta på grund av att nämnden inte bedrivit verksamheten inom den 

budgetram som kommunfullmäktige fastställt.  

 

• I Skrivelse angående välfärdsnämndens delårsrapport per april 2020, daterad 18 juni 

2020 noterade revisionen att nämnden inte vidtagit några åtgärder för att nå en budget 

i balans eller begärt ytterligare medel för att täcka det prognosticerade underskottet. 

Revisionen påtalade att nämndens agerande inte var förenligt med kommunens 

styrmodell och fullmäktiges beslut.   

 

• I revisionens Granskning av budget och prognosarbetet inom välfärdsnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden, daterad 22 juni 2021 noterades återigen bristande 

följsamhet till ekonomistyrningsreglerna. I granskningen konstaterades att de åtgärder 

som välfärdsnämnden beslutat om för att täcka det prognosticerade underskottet om 

cirka 7 mnkr per helår 2021 inte var tillräckliga för att nå en budget i balans.  

 

Revisionen har utifrån välfärdsnämndens delårsrapport per augusti 2021 samt resultatet av 

den revisionsdialog som genomfördes med nämnden den 3 november 2021 konstaterat att 

tidigare identifierade brister kvarstår.  

Välfärdsnämnden har inte beslutat om tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans 

under 2021 och efterlever inte kommunens regler för ekonomistyrning. Brister i styrning 

och ledning har konstaterats under de tre år som gått under mandatperioden. 

Revisionen har i sin bedömning beaktat den historiska bakgrunden av bristande 

budgetdisciplin och respekt för kommunfullmäktiges budget.  

Revisionen överväger i den pågående ansvarsprövningen mot bakgrund av ovan att 

rikta anmärkning mot välfärdsnämnden.  
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Kommunrevisionen   

 

 

 

Datum och signatur enligt digital underskrift 

 
 

 

 

På kommunrevisionens vägnar  

 

 

 

Claes Hedlund     

Ordförande i kommunrevisionen    
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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(3) 

Datum 

2022-01-29 Dnr: KS 2021-000242 

Handläggare: 

Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Yttrande samråd - Översiktsplan för Lysekils kommun 

2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedan yttrande över samrådshandlingen för 

Lysekils kommuns Översiktsplan.   

Sammanfattning 

Samrådhandlingen för Lysekils kommuns översiktsplan är indelad i tio olika delar, 

inklusive en inledande del som beskriver läsbarheten och även sammanfattar 

samrådhandlingen för översiktsplanen och en avslutande del som beskriver 

hantering av synpunkter på samrådshandlingen. De övriga åtta delarna är indelade 

enligt nedan:  

 Utgångspunkter

 Utvecklingsstrategi

 Kommunövergripande mark och vattenanvändning

 Mark och vattenanvändning för utvecklingsområden

 Värden och hänsyn

 Planeringsförutsättningar

 Konsekvenser

 Kartbibliotek

Lysekils kommuns översiktsplan beskriver en utvecklingsstrategi och en plan för 

mark- och vattenanvändningen för kommunens långsiktiga utveckling av den 

fysiska miljön fram emot år 2050.  

Utvecklingsstrategin tar avstamp i den programhandling som är framtagen som ett 

första steg i framtagandet av en ny översiktsplan. Utvecklingsstrategin anger 

riktlinjer för utvecklingen av tre huvudstrukturer – grönstruktur, 

bebyggelsestruktur och mobilitet.  

 Strategi för den gröna strukturens utveckling - Det vackra landskapet - att

äta kakan och ha den kvar

 Strategi för utvecklingen av bebyggelsens struktur - En kommun för alla -

under hela året

 Strategi för utveckling av mobilitet - Gör närheten hållbar och tillgänglig

I Mark- och vattenanvändningen beskrivs kommunen som helhet i ett avsnitt med 

en tematisk inriktning och dels i ett avsnitt med inzoomning på fem geografiska 

utvecklingsområden - Hallinden med sitt strategiska läge i den norra kommundelen, 

Brastad-Brodalen-Bro, Lysehalvön, Lysekils stad och Skaftö. 

Lysekils Översiktsplan har ett bra upplägg och upplevs överskådlig och lätt att 

orientera sig i. Översiktsplanen vilar på ”Vision Lysekil 2030” och tar hög höjd för 

samtliga hållbarhetsperspektiv, Agenda 2030, klimatmål och barnkonventionen. 
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KS 2021-000242 
Sida 
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Yttrande  

Utvecklingsstrategin för användning av mark och vatten , i Lysekils Översiktsplan, 

ligger i linje med Munkedals kommuns intentioner.  

 

I norra delen av Lysekil, där kommunen gränsar mot Munkedal, pekas ett område 

ut som kulturmiljö i det nya kulturmiljöprogrammet. Ytterligare ett omfattande 

område pekas ut som värdefullt naturområde och inkluderar även ett prioriterat 

grönstråk som tydligt pekas ut. Skottfjället omnämns som ett friluftsområde med 

utvecklingspotential.  

 

I översiktsplanen omnämns även Skottfjället utifrån att ett område i 

översiktsplanen för Munkedals kommun är angivet som område för vindkraft och 

att tillstånd är beviljat för 13 vindkraftverk. En tillståndsprocess för vindkraft, i 

enlighet med miljöbalken 16 kap 4§, har nyligen hanterats för detta område vilket 

resulterade i att sökanden drog tillbaka sin ansökan. Nytt ställningstagande för 

vindkraft inom Munkedals kommun kommer hanteras i det nu pågående arbetet 

med Munkedals ”Översiktsplan 2040”.  

 

En bit söderut i kommunen pekas Hallinden ut som en viktig nod med dess 

strategiska läge utifrån mobilitet. En utveckling av Hallinden som kollektivtrafiknod 

skulle även gynna Munkedals tillgång till kollektivtrafik. I samrådshandlingen 

framgår också att Lysekils kommun arbetar med framtagandet av en ny cykelplan 

och att samarbete med grannkommuner kommer ske, vilket Munkedals kommun 

välkomnar.  

 

Väg 162 mellan Gläborg och Hallinden pekas också ut som en prioriterad sträcka 

att utveckla till mötesfri landsväg. Planerad utveckling av väg 162 förbättrar 

tillgängligheten till Munkedal från Lysekil och framförallt tillgängligheten till Lysekil 

via Munkedal.  

 

Befintliga hamnar i Lysekils centrala delar och i Brofjorden pekas ut som områden 

som i översiktsplanen ska stärkas som en tillgång till havet. Detta är en viktig 

åtgärd även för Munkedals kommun i samband med utvecklingen av framtida 

Logistikcentrum. I detta sammanhang är även Lysekilsbanan en viktig länk som 

också lyfts fram i samrådshandlingen med kopplingen till befintliga hamnar med 

Hallinden som trafiknod och trafikplats Gläborg som länken till E6. 

Järnvägskorridoren är också utpekad som ett skyddsområde som ska reserveras 

som ett stråk för hållbar mobilitet och teknisk försörjning.  

 

I översiktsplanen framgår att det befintliga vattenverket planeras ersättas med ett 

nytt vattenverk. I samband med denna utredning kommer Lysekils kommun även 

utreda möjligheten att producera dricksvatten med havsvatten som råkälla vilket i 

sin tur kan leda till att Lysekils kommun släpper nuvarande råvattenkälla via 

Kärnsjön i Munkedal. Denna fråga är strategiskt viktig även för Munkedals kommun 

då Kärnsjön är en gemensam resurs för vattenförsörjning.  

 

I översiktsplanen pekas Siviks avfallsanläggning ut som ett område som långsiktigt 

ska betraktas som avsatt för avfallsanläggning. Även denna fråga är strategiskt 

viktig för Munkedals kommun då samtliga ägarkommuner av Rambo AB är berörda.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20220129 

Samrådshandling – Förslag till översiktsplan Lysekils kommun  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen ekonomisk konsekvens.  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Ylva Moren  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadschefen, för kännedom 

Enhetschef Plan, bygg och MEX, för kännedom  

Lysekils kommun, registrator@lysekil.se (rubricera ”översiktsplan”)  
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2022-01-31 Dnr: KS 2021-000153 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Controller 

Ekonomiavdelningen 

Komplettering av internkontrollplan för 

Räddningstjänst Mitt Bohuslän och IT samverkan 

2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2022 för 

Räddningstjänst Mitt Bohuslän. 

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2022 för IT 

samverkan. 

Sammanfattning 

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I 

planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och hur den ska 

följas upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 

grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 

kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 

Styrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall 

även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 

Direktionen för Räddningstjänst Mitt Bohuslän beslutade 2021-12-02 om följande 

internkontrollområden för 2022. För mer detaljer, se bilaga 1. 

1. Bemanning utryckande personal – att stationernas bemanning och förmåga

uppfyller nivå enligt handlingsprogram.

2. Inköpt material används som avsett – att inköp material används på avsett

sätt och på avsedd plats.

3. Ärendeuppföljning – att ärenden följs upp och klarmarkeras.

4. Gallring av handlingar – att gallring sker enligt dokumenthanteringsplan

5. Kompetens RiB – att kompetenser finns för samtliga roller på alla stationer

vid varje beredskapstillfälle.

6. Utlämning av allmänna handlingar – att personuppgifter hanteras enligt

GDPR/sekretess vid utlämning av handlingar.

Kommunstyrelsen i Lysekil beslutade 2022-01-26 om följande internkontrollområde 

för IT-samverkan 2022. För mer detaljer, se bilaga 2. 

1. Rutin för livscykelhantering av digitala verktyg
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Internkontrollen omfattar alla system och processer som syftar till att styra 

ekonomin och verksamheten. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen, ekonomichef, controller, kommundirektör, Räddningstjänst Mitt 

Bohuslän, IT Samverkan Kommunstyrelsen Lysekil. 
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Datum 

2022-01-28 Dnr: KS 2022-000044 

Handläggare: 

Fredrick Göthberg 

Kommunsekreterare 

Val till kommunala förtroendeuppdrag - fyllnadsval 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att efter Ausra Karlsson (M) välja XX till ersättare i 

folkhälsopolitiska rådet.    

Sammanfattning 

Ausra Karlsson (M) avslutade sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 2021-

06-28. Av reglementet för folkhälsopolitiska råget framgår det i 3 § att

kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare till rådet bland kommunstyrelsens

ledamöter och ersättare. Eftersom Ausra Karlsson har avslutat sina uppdrag i

kommunstyrelsen är hon inte längre valbar till folkhälsopolitiska rådet och därför

behövs ett fyllnadsval utföras.

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Berör förtroendevald för kännedom 

Förtroendemannaregistret för registrering 

Berörda organisationer för kännedom 
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Datum 

2022-02-03 Dnr: KS 2022-000005 

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Anställd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.   

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-

01-04 § 5.

Förteckning redovisar beslut tagna 2022-01-01 – 2022-01-31.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Ylva Morén 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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1(2) 

Datum 

2022-01-01—2022-01-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-01-24 77267 UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.5 - Beslut om att anta 

Nisch Executive för tilldelning, efter 

konkurrensutsättning på rekrytering 

av samhällsbyggnadschef. 

 

Ylva Morén 2022-000043 

2022-01-04 77179 I Personalenheten Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

och Välfärdsförvaltningen för 

november månad. 

 

Linda Gistedt  

2022-01-04 77178 I Personalenheten Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 

Välfärdsförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för 

oktober månad. 

 

Linda Gistedt  

2022-01-04 77177 I Personalenheten Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 

Välfärdsförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för 

december månad. 

 

Linda Gistedt  
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Datum 

2022-02-02 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-01-04 77175 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd 

till färdtjänst för perioden 2021-12-

01 -- 2021-12-31. 

 

Inez Rossberg 

Andersson 
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Datum 

2022-02-01 Dnr: KS 2021-000057 

Handläggare: 

Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Återremiss - Svar på initiativärende gällande 

direktanvisning av tomt på Vadholmen till Munkbo AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra Vadholmen Foss 2:82 AB och Munkbo AB 

att ingå markanvisningsavtal för område 1 på Vadholmen med syftet att ge Munkbo 

AB exklusivitet att under avtalsperioden projektutveckla området i enlighet med 

och stöd av samhällsbyggnadsnämndens antagna underlag för Markanvisning.    

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att återremittera ärendet enligt nedan: 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 

ta kontakt med Munkbo för och få en kostnads- och konsekvensanalys av 

investeringen innan direktanvisning görs av kommunfullmäktige. 

Munkbo AB har anlitat extern konsult för genomförandet av en kostnads- och 

konsekvensanalys som bolagets styrelse har tagit 2021-12-17 ställning till och 

beslutat enligt nedan:  

Munkbo överlämnar Investeringsanalysen till kommunstyrelsen. 

Om det blir aktuellt för Munkbo att uppföra byggnader på byggrätt 1 enligt 

detaljplanens intensioner förutsätter Munkbo att Kommunfullmäktige beslutar 

- Att bevilja Munkbo borgen för bedömd investeringskostnad på ca 150 mnkr.

Kommunal borgen kommer dessutom att erfordras för ROT-renovering av

101 lägenheter samt lokaler på Brudås.

- Att bevilja hyresförlustgaranti för outhyrda lägenheter i nybyggnationen på

Vadholmen, samt

- Att borgensavgiften sänks från 0,25% till 0,10%

Samtliga tre beslutspunkter från styrelsen utgår ifrån en framtida byggnation på 

område 1 på Vadholmen. Då ärendet och återremissen från kommunfullmäktige 

gäller en eventuell direktanvisning på område 1, vilket är att jämföra med en 

markanvisning utan konkurrens på marknaden, så noteras dessa punkter för 

framtida hantering i samband med ett övertagande av bolaget Vadholmen Foss 

2:82 AB med syfte att starta exploateringen och byggnation.  

En ansökan om utökad borgensram för ett eventuellt genomförande av projektet är 

en naturlig följd en sådan satsning. Dock känns det främmande med en eventuell 

hyresförlustgaranti i samband med en satsning och utveckling av område 1 på 

Vadholmen. Bolaget ska agera affärsmässigt och det innebär att det ska finnas en 

lönsamhet i de projekt som bolaget genomför i likhet med andra exploatörer som 

verkar på samma marknad. En kommunal förlustgaranti kan betraktas som ett 

snedvridande av konkurrensen och kan även påverka affärsmässigheten i 

styrelsens beslutsfattande.  
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Styrelsen föreslår i sitt beslut att borgensavgiften sänks till 0,1%. Borgensavgiften 

är till för att bolaget ska ha marknadsmässiga villkor i finansieringen av sina 

projekt. Det är kopplat till lagens krav på att bolaget verksamhet ska bedrivas 

affärsmässigt. Kommunen ska således ta ut marknadsmässiga borgensavgifter 

enligt lag. Kommunfullmäktige beslutar om nivån på borgensavgift i juni varje år 

och i framtagandet av förslaget till borgensavgift görs en marknadsmässig prövning 

av nivån. 

   

Sammantaget så är ägardirektivet tydligt i vad ägaren förväntar sig av bolaget i 

detta sammanhang men beslutet i Munkbos styrelse är också en viktig signal att 

bära med sig och beakta, men dock frågeställningar för enskilda politiska beslut för 

framtiden i samband med ett genomförande av byggnation.  

 

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra de kommunala bolagen 

Vadholmen Foss 2:82 AB och Munkbo AB att under andra kvartalet 2022 teckna ett 

markanvisningsavtal för att ge Munkbo exklusivitet att, under 1 års tid, 

projektutveckla område 1 på Vadholmen i enlighet med gällande ägardirektiv och 

framtaget underlag för Markanvisning, med syftet att utöka sitt bostadsbestånd.   

 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2022-02-01 

PM Ärendehistorik 

Protokoll från Munkedals Bostäder AB Styrelsemöte 2021-12-17 

Investeringsanalys avseende hyres- och bostadsrätter inom Munkedal Foss 2:81 

Beslut KF 2021-05-31 §55     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Den ekonomiska konsekvensen som föreligger i detta beslut är kostnaden för 

Munkbo AB för projektutveckling av område 1 på Vadholmen. Den kostnaden 

förväntas bäras inom bolagets ramar.  

 

Barnkonventionen  

Ett viktigt centrumnära projekt ur alla åldrars perspektiv då syftet med beslutet är 

det ska generera väl planerade bostäder i centrumnära delar av Munkedal som tar 

höjd för barnens perspektiv i enlighet med barnkonventionen både i planeringen 

och genomförandet. Etablering av bostäder på området ökar även möjligheten till 

generationsväxling i övriga bostadsområden i Munkedal vilket kan frigöra bra 

boende för blivande eller nuvarande barnfamiljer.    

Ylva Moren  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Styrelsen för Munkbo AB, för vidare hantering 

Vadholmen Foss 2:81, för vidare hantering 

Liza Kettil (S), för kännedom 

Carina Thorstensson (C), för kännedom 

Kommundirektören, för kännedom 

Slutarkiv 
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Diarienummer: 2021-57 

Datum: 2022-01-31 

 

Bakgrund till initiativärende från S och 

C om att göra en direktanvisning av 

tomt 1 på Vadholmen till Munkbo 

Bakgrund till ärendet 

KS 2021-01-18. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att inleda en 

diskussion med Munkbo AB:s styrelse angående möjligheten att utnyttja en 

byggnation på Vadholmen som ett sätt att förbättra Munkbo AB:s ekonomi.  

KS 2021-02-08. Återrapport från kommunstyrelsens ordförande: Möte med 

Munkbos styrelse enligt uppdrag av kommunstyrelsen 2021-01-18, § 8. 

Styrelsen meddelar att de ställer sig positiva till att bygga på den byggrätt 

som omfattar verksamhetslokaler. 

KS 2021-03-15. Initiativärende från S och C (ärendet startar). Beslut: 

Kommunstyrelsen skickar ärendet till förvaltningen för att ta fram 

konsekvensanalys i förhållande till kommunfullmäktiges beslut och i vilken 

utsträckning övriga markanvisningar kan påverkas. 

Möte mellan KS- och Munkbos presidium 2021-04-16 

KS presidie efterfrågar Munkbos styrelsens syn på bolagets framtid. Bolaget 

redovisade att man i första hand ska fokusera mot att renovera befintligt 

bostadsbestånd och att styrelsen beslutat att inte bygga på Vadholmen. 

Styrelsen har med beslut 2020-08-21 §41 och 2021-03-10 §26 beslutat att 

avstå från markanvisning för Vadholmen men samma motivering som ovan. 

KS 2021-05-17 – Förslag till beslut KF 

Förvaltningens förslag till beslut var att avslå ärendet och att uppmana 

Munkbo att delta i markanvisningen enligt ägardirektivet. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut blev att uppdra Vadholmen Foss att göra en direktanvisning 

av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo och uppdra att Munkbo bebygga tomt 1 

på Vadholmen. 

 

KF 2021-05-31 – minoritetsåterremiss 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 

för att ta kontakt med Munkbo för och få en kostnads- och konsekvensanalys 

av investeringen innan direktanvisning görs av kommunfullmäktige 
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Möte mellan KS- och Munkbos presidium 2021-10-26 

Munkbo har tagit fram offert och genomför beställning av kostnads- och 

konsekvensanalys för at bygga på Vadholmen ett. 

Möte mellan KS- och Munkbos presidium 2021-12-06 

Munkbo har fått ett utkast av kostnads- och konsekvensanalysen. Ska tas upp 

på nästa styrelsemöte och sedan skickas till KS. 

Munkbos styrelsebeslut 2021-12-17 

Munkbo överlämnar Investeringsanalysen till kommunstyrelsen.  

Om det blir aktuellt för Munkbo att uppföra byggnader på byggrätt 1 enligt 

detaljplanens intensioner förutsätter Munkbo att Kommunfullmäktige 

beslutar: 

Att bevilja Munkbo borgen för bedömd investeringskostnad på ca 150 mnkr. 

Kommunal borgen kommer dessutom att erfordras för ROTrenovering av 101 

lägenheter samt lokaler på Brudås. 

Att bevilja hyresförlustgaranti för outhyrda lägenheter i nybyggnationen på 

Vadholmen, samt 

Att borgensavgiften sänks från 0,25% till 0,10% 

 

Fredrick Göthberg 

Kommunsekreterare 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Investeringsanalys avseende hyres- och 

bostadsrätter inom Munkedal Foss 2:81 m.fl. 

 

Munkbo 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Munkbo AB genom Henrik Gustafsson. 

Syfte 

Analysen syftar till att bedöma marknadsförutsättningarna för nyproducerade hyres- och bostadsrätter inom 

delområde 1 inom fastigheten Foss 2:81 i Munkedal. Därtill ska analysen synliggöra de ekonomiska 

aspekterna som de olika investeringsalternativen innebär för Munkbo. 

Underlag 

Följande material och information har inhämtats som underlag för analysen: 

• Inbjudan till markanvisning 

• Detaljplaneförslag, antagandehandling 2020-12-04 

• Fastighetsrelaterade uppgifter från Booli, Datscha, Mäklarstatistik och Svefas egna databaser. 

• Statistik från Arbetsförmedlingen och SCB 

• Statistik och information från Munkedals kommun. 

• Information och rapporter från Boverket. 

• Kartor från Datscha och Google Maps. 

• Resultat från intervjuer med lokala marknadsaktörer. 

Grundförutsättningar  

Markpriset för delområde 1 antas uppgå till 3 920 000 kronor, motsvarande 700 kronor kvm ljus BTA.  

Exploatören förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom 

kvartersmark.  

Inom ramen för analysen förutsätts att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän platsmark ingår, det 

vill säga att de inte kommer att belasta köparen av marken. Gator på allmän plats är sedan tidigare 

utbyggda och förvaltas av en gemensamhetsanläggning. Kommunalt huvudmannaskap enligt detaljplan. 
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2. Analysobjektet 

Läge och omgivning 

Analysobjektet utgörs av byggrätter avseende bostäder och centrumändamål inom fastigheten Munkedal 

Foss 2:81, m.fl.  Fastigheten är beläget i stadsdelen Vadholmen i centrala Munkedal mellan Örekilsälven 

och Strömstadsvägen/Bohusbanan. I kartbilden nedan illustreras analysobjektets ungefärliga läge.  

 Karta över delar av Munkedals tätort. Röd cirkel markerar det aktuella området. Källa: Datscha  

Omgivningen utgörs huvudsakligen av småhusbebyggelse, park och Munkedals centrum. Service finns 

närmast i centrum med cirka 150 meters promenadavstånd. Allmänna kommunikationer finns i form av 

buss och tåg inom gångavstånd. Större trafikleder (E6) finns på några kilometers avstånd.  

Restiden med bil till Uddevalla tar ungefär 20 minuter med bil och till Göteborg tar det drygt en timma.  
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Planförhållanden 

Under 2021 antogs detaljplanen för Vadholmen Södra, Foss 2:81 m.fl. Enligt inbjudan till markanvisning 

uppgår den totala byggrätten till cirka 15 700 kvm BTA i byggnader om 3 - 4 våningar samt 4 våningar plus 

suterrängvåning. Tillsammans med inbjudan till detaljplanens planbeskrivning tolkar undertecknade 

byggrätten enligt följande. 

Detaljplanen anger för kvarter 1 maximalt cirka 5 600 kvm BTA bostäder och centrum varav max 4 000 kvm 

BTA för centrumändamål, därav max 1 000 kvm BTA handel. Byggnader upp till 3 våningar tillåts.  

För kvarter 2 anges max cirka 5 600 kvm BTA bostäder och centrum varav max 500 kvm BTA 

centrumändamål.  

För kvarter 3 anges max cirka 4 500 kvm BTA bostäder och centrum varav max 300 kvm centrumändamål.  

Planområdet är indelat i tre delområden. Delområde 1 planeras att direktanvisas till det kommunala 

bostadsbolaget Munkbo och utgör analysobjektet i denna rapport.  

 

Källa: Munkedals kommun 

 

 

  

1 

2 3 
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Källa: Munkedals kommun 

Enligt planbeskrivningen medger detaljplanen cirka 100 bostadslägenheter plus verksamhetslokaler om 

maximalt 5 800 kvm BTA. Om hela byggrätten används för bostadsändamål torde upp mot 160 bostäder 

kunna byggas inom området. 

Beskrivning av marken  

Analysobjektet utgörs av ett obebyggt område med grovplanerad mark. Tidigare bebyggelse är riven. 

Markområde 1 är flackt och grundläggningsförutsättningarna förutsätts som goda. Undergrunden utgörs 

enligt geotekniska undersökningar i samband med planarbetet av lera. För flerbostadshus krävs pålning. 

Tidplan 

Själva genomförandet av byggnationen planeras att genomföras i etapper, med delområde 1 som första 

etapp. Bygglov och byggstart för delområde 1 väntas ske under de närmste åren. Bygglov för delområde 2 

planeras till juni 2023 – juni 2024, med byggstart under juni 2024 – juni 2025. 
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3. Demografi och näringsliv 

Befolkningsutveckling  

Under den gångna tioårsperioden har antalet invånare i Munkedals kommun ökat med 401 individer och vid 

utgången av 2020 uppgick den totala befolkningsmängden i kommunen till 10 582 personer. Den årliga 

befolkningstillväxten har varierat mellan -0,5 och 1,5 procent med ett medelvärde om 0,4 procent per år och 

en total befolkningsökning om 3,9 procent under perioden. Detta kan jämföras med befolkningstillväxten i 

Sverige som helhet som under samma period varierat mellan 0,5 och 1,5 procent per år med ett genomsnitt 

kring 1,0 procent och en total tillväxt om 10,2 procent. 

Befolkningsutveckling i Munkedals kommun, 2011–2020. Källa: SCB 

Snabbast befolkningstillväxt går att notera inom åldersgrupperna 0–9 år, 30–39 år samt 70–79 år, som 

tillsammans vuxit med nästan 730 invånare på tio år.  Negativ befolkningstillväxt noteras dock inom 

åldersgrupperna 10–19 år, 40–49 år samt 60–69 år.  

  Antal 2010 Antal 2020 Förändring (antal) Förändring (procent) Förändring riket 

0-9 år 1 039 1 220 181 17,4% 12,8% 

10-19 år 1 298 1 180 -118 -9,1% 8,4% 

20-29 år 1 035 1 099 64 6,2% 6,9% 

30-39 år 1 035 1 263 228 22,0% 15,0% 

40-49 år 1 344 1 171 -173 -12,9% 0,5% 

50-59 år 1 336 1 366 30 2,2% 13,3% 

60-69 år 1 486 1 292 -194 -13,1% -4,8% 

70-79 år 952 1 272 320 33,6% 45,5% 

80+ 656 719 63 9,6% 9,4% 

Totalt 10 181 10 582 401 3,9% 10,2% 

Befolkningsutveckling i Munkedal kommun, 2010–2020. Källa: SCB 
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Demografi 

Munkedals kommun består, jämfört med riket som helhet, av en förhållandevis stor andel invånare över 60 

år samtidigt som det inom kommunen återfinns en lägre andel personer mellan 0–49 år. Medelåldern i 

Munkedal kommun uppgår till 43,9, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet om 41,4 år.  

För varje person som bor i Munkedal och som är i arbetsför ålder, 20–64 år, finns 0,92 personer som är 

mellan 0–19 år eller 65+. Som jämförelse kan nämnas att den demografiska försörjningskvoten i riket som 

helhet uppgick till 0,77 under 2020. Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en 

person i arbetsför ålder behöver försörja utöver sig själv och en hög försörjningskvot kan ha hämmande 

effekter på den ekonomiska utvecklingen inom en kommun.   

 

Åldersfördelning i Munkedal kommun, 2020. Källa: SCB 

Flyttströmmar 

De senaste tio åren har det skett totalt 6 577 inflyttningar till Munkedals kommun samt 6 067 utflyttningar, 

vilket genererar ett positivt flyttnetto om 510 individer aggregerat under perioden, eller i genomsnitt cirka 51 

personer per år. 

Studeras åldersgruppen 19–23 år, dvs en åldersgrupp då flytt på grund av studier är vanligt, noteras 

emellertid ett negativt flyttnetto om totalt 294 personer sett över en tioårsperiod.  

Positiv nettoinflyttning återfinns i huvudsak i åldersgrupperna 0–9 år samt 26 – 36 år, vilket indikerar att det 

är vanligt att flytta till kommunen i samband med familjebildning.  
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Antal in- och utflyttningar till och från Munkedals kommun per ettårsklasser, 2011–2020. Källa: SCB 

I diagrammet nedan redovisas befolkningsnettot inom kommunen under den senaste tioårsperioden 

uppdelat på födelsenetto, inrikes samt utrikes flyttnetto. Statistiken visar att den positiva 

befolkningsutvecklingen under senaste tio åren kan förklaras av att ett positivt flyttnetto, då födelsenettot 

under den senaste tioårsperioden varit negativt samtliga år bortsett från 2017 och 2018 då det var svagt 

positivt. 

Det positiva flyttnettot kan i sin tur förklaras av hög en inflyttning från utlandet, i synnerhet under åren 

2014–2017, och under de senaste tio åren uppgår utrikes flyttnetto till drygt 1 000 personer. Inrikes 

flyttnetto har emellertid varit negativt och har under samma period haft en negativ påverkan på 

befolkningsutvecklingen i kommunen motsvarande nästan 500 personer. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Totalt 

Befolkningsnetto 42 -50 32 38 -38 156 62 80 10 69  401 

Födelsenetto -9 -14 -9 -1 -21 -26 7 9 -25 -36  -125 

Flyttnetto (inrikes) 6 -55 -39 -113 -156 -95 -78 -1 -6 46  -491 

Flyttnetto (utrikes) 49 18 79 151 139 275 128 73 36 53  1001 

Födelsenetto, inrikes- samt utrikes flyttnetto i Munkedals kommun, 2011–2020. Källa: SCB 

Befolkningsprognos  

Munkedal kommun har inte tagit fram någon egen befolkningsprognos för kommunen, men SCB tar årligen 

fram befolkningsframskrivningar för Sveriges 290 kommuner. Prognosen baseras på en statistisk analys av 

historisk utvecklingen och tar således inte hänsyn till förändrade förutsättningar i framtiden såsom 

pågående och planerad stadsutveckling. En fördel med SCB:s prognoser för Sveriges 290 kommuner är att 

dessa på aggregerad nivå överensstämmer med prognosen för riket som helhet, något som inte gäller för 

de befolkningsprognoser som kommunerna själva tar fram.  
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Enligt SCB:s befolkningsframskrivning förväntas en negativ befolkningsutveckling i Munkedal fram till 2030, 

och sammanlagt väntas befolkningen minska med nästan 160 invånare, motsvarande -1,5 procent. Till 

skillnad från prognosen för Munkedal väntas befolkningen i riket som helhet öka med 4,6 procent under 

kommande tioårsperiod. 

 

Befolkningsprognos för Munkedals kommun, 2021–2030 Källa: SCB 

Den förväntade befolkningstillväxten inom de olika åldersgrupperna skiljer sig emellertid väsentligt. Antalet 

invånare över 80 år väntas öka med nästan 45 procent, vilket motsvarar 323 personer. Motsatt förhållande 

gäller exempelvis för åldersgrupperna 0–9 år samt 50–59 år som väntas minska med 13,4 respektive 14,9 

procent.   

  Antal 2020 Antal 2030 Förändring (antal) Förändring (procent) Förändring riket 

0-9 år 1 220 1 057 -163 -13,4% -6,8% 

10-19 år 1 180 1 292 112 9,5% 5,4% 

20-29 år 1 099 967 -132 -12,0% 0,3% 

30-39 år 1 263 1 206 -57 -4,5% 0,8% 

40-49 år 1 171 1 280 109 9,3% 9,2% 

50-59 år 1 366 1 163 -203 -14,9% -1,6% 

60-69 år 1 292 1 271 -21 -1,6% 13,1% 

70-79 år 1 272 1 145 -127 -10,0% -3,1% 

80+ 719 1 042 323 44,9% 33,1% 

Totalt 10 582 10 423 -159 -1,5% 4,6% 

Befolkningsprognos för Munkedals kommun, 2021–2030. Källa: SCB 
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Hushållens ekonomi  

Inkomstfördelning 

Medelinkomsten i Munkedals kommun uppgick under 2019 till drygt 280 000 kronor, vilket är lägre än såväl 

riksgenomsnittet som snittet för Västra Götalands län. 

Ålder Munkedal Västra Götalands län Sverige 

20-24 år 190,6 170,1 161,0 

25-29 år 259,3 258,2 254,7 

30-44 år 309,0 346,5 351,2 

45-64 år 339,8 402,6 407,7 

65+ år 226,9 257,9 261,0 

Totalt 20+ år 281,4 319,9 322,7 

Medelinkomst (tkr), 2019. Källa: SCB 

Diagrammet nedan visar andel boende i Munkedals kommun, över 20 år, uppdelat utefter inkomstnivåer. 

Omkring 25 procent av invånarna i arbetsförålder, 20–64 år, har en förvärvsinkomst om 300 000 – 399 000 

kronor per år, vilket motsvarar en månadslön om 25 000 – 33 300 kronor per månad. Ytterligare 45 procent 

av invånarna mellan 20–64 år innehar en förvärvsinkomst lägre än 25 000 kronor per månad.  

Knappt 20 procent, eller nästan 1 000 personer i Munkedals kommun i arbetsför ålder, har en lön mellan 

400 000 – 499 000 kronor, vilket motsvarar en månadslön om 33 300 – 41 700 kronor per månad. 

Resterande andel, drygt 10 procent (cirka 580 personer), har en årsinkomst som överstiger 500 000 kronor.  

 

Inkomstfördelning i Munkedals kommun, boende i kommunen över 20 år, 2019. Källa: SCB 
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Betalningsförmåga  

I samband med en bolåneansökan är det vanligt att långivaren genomför en så kallad KALP-beräkning 

(kvar-att-leva-på kalkyl). Syftet med beräkningen är att försäkra sig om att låntagaren har tillräckligt höga 

inkomster för att bekosta såväl sitt boende (avgifter/driftkostnader, ränta och amortering) som hushållens 

övriga kostnader (livsmedel, kläder, m.m.). KALP-beräkningen begränsar hushållens lånemöjligheter och 

således betalningsförmåga. Tabellerna nedan visar vilka bostadspriser som olika inkomstnivåer 

(bruttoinkomst före skatt) tillåter givet olika boendesituationer. Beräkningarna har gjorts enligt 

Finansinspektionens modell och schablonvärden samt med antagandet att belåningsgraden uppgår till 85 

procent. 

Nedan KALP-beräkning indikerar att ett singelhushåll utan barn måste ha en årsinkomst före skatt om 

400 000 kronor, motsvarande en månadslön om 33 300 kronor, för att på egen hand kunna finansiera ett 

köp av en bostadsrätt till ett värde över 2,1 mkr. Detta under antagandet att bostadsköparen har sparat ihop 

15 procent av insatsen. 

För ett sammanboende par med två hemmaboende barn innebär samma inkomstnivå, 33 300 kr per 

månad och person, en schablonmässig betalningsförmåga om 3,5 mkr. Även detta under antagandet att 

bostadsköparen har sparat ihop 15 procent av insatsen. 

Ensamboende 
Utan barn (brf-avgift 2 500 kr) Två barn (brf-avgift 4 000 kr) 

Min (mkr) Max (mkr) Min (mkr) Max (mkr) 

100 - 199,9 tkr 0,00 mkr 0.00 mkr 0,00 mkr 0.00 mkr 

200 - 399,9 tkr 0.00 mkr 2,12 mkr 0.00 mkr 0,41 mkr 

400 - 599,9 tkr 2,12 mkr 4,04 mkr 0,41 mkr 2,8 mkr 

600 - 799,9 tkr 4,04 mkr 6,12 mkr 2,8 mkr 4,53 mkr 

800 - 999,9 tkr 6,12 mkr 8,21 mkr 4,53 mkr 6,62 mkr 

1 000+ 8,21 mkr - 6,62 mkr - 

 

Sammanboende 
Utan barn (brf-avgift 4 000 kr) Två barn (brf-avgift 5 000 kr) 

Min (mkr) Max (mkr) Min (mkr) Max (mkr) 

100 - 199,9 tkr 0,00 mkr 0.00 mkr 0,00 mkr 0.00 mkr 

200 - 399,9 tkr 0.00 mkr 0,44 mkr 0.00 mkr 0.00 mkr 

400 - 599,9 tkr 0,44 mkr 2,82 mkr 0.00 mkr 1,1 mkr 

600 - 799,9 tkr 2,82 mkr 4,55 mkr 1,1 mkr 3,49 mkr 

800 - 999,9 tkr 4,55 mkr 6,63 mkr 3,49 mkr 5,29 mkr 

1 000+ 6,63 mkr - 5,29 mkr - 

Högsta betalningsförmåga enligt KALP-beräkning givet Finansinspektionens modell och schablonvärden år 2020. 
Belåningsgrad om 85 procent har antagits. 

Vad gäller hyresrätter är det inte ovanligt att bostadsbolag använder sig av inkomstkrav vid uthyrning. Vid 

uthyrning av nyproducerade hyresrätter finns det flera exempel på bostadsbolag som använder 3 gånger 

årshyran som ett generellt inkomstkrav (före skatt). Notera att detta krav är mycket generellt och att många 

andra bostadsbolag tillämpar andra krav. Notera också att det också kan förekomma olika krav för olika 

målgrupper, där studenter och ålderspensionärer är exempel på grupper som ibland blir undantagna av 

denna regel. En årsinkomst före skatt om 300 000 kr (månadslön om 25 000 kronor) indikerar således på 

en betalningsförmåga upp till 100 000 kronor per år för en hyresrätt, dvs cirka 8 300 kr/månad. 
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Arbetsmarknad och näringsliv 

Näringslivsstruktur 

De företag och verksamheter som är belägna i kommunen sysselsätter en förhållandevis stor andel 

personer, jämfört med riket i stort, inom bygg, jord- och skogsbruk samt utbildningssektorn. Samtidigt finns 

det mycket få arbetstillfällen inom näringsgrenarna företagstjänster samt information och kommunikation 

inom kommunen. Munkedals kommun är största arbetsgivaren i kommunen med cirka 900 anställda. 

Största privata arbetsgivaren är Arctic Paper Munkedals AB med sina cirka 325 anställda inom kommunen. 

 

Andel arbetstillfällen per näringsgren i Munkedals kommun, 2019. Källa: SCB 

Under den senast uppmätta femårsperioden har 105 arbetstillfällen tillkommit inom kommunen och det 

totala antalet arbetstillfällen uppgick 2019 till omkring 4 050. Flest arbetstillfällen, 111 stycken, har 

tillkommit inom utbildningssektorn. Även näringsgrenarna offentlig förvaltning & försvar, handel, hotell & 

restaurang samt vård & omsorg har växt i betydande omfattning under den senaste femårsperioden. 

Tillverkningsindustrin samt fastighetsbranschen har emellertid minskat vad gäller antalet arbetstillfällen.  

 

Andel arbetstillfällen per näringsgren i Munkedals kommun, 2019. Källa: SCB 
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Arbetslöshet  

Andelen arbetslösa i Sverige har under flera år uppvisat en stabil och svagt nedåtgående trend och under 

2019 uppgick arbetslösheten till 7,0 procent. Under våren 2020, i samband med Coronavirusets utbredning, 

kan en uppgång av arbetslösheten konstateras och för helåret 2020 uppmättes arbetslösheten till 8,5 

procent.  

Även Munkedal har påverkats negativt av coronapandemin och under 2020 ökade arbetslösheten med 0,9 

procentenheter jämfört med 2019. Arbetslösheten i Munkedal är dock lägre än såväl riks- som 

länsgenomsnittet. Vad gäller ungdomsarbetslösheten är denna högre än länsgenomsnittet, men lägre än 

riskgenomsnittet.  

Arbetslöshet, % Samtliga 16-64 år Ungdomar 18-24 år 
 2019 2020 2019 2020 

Munkedal 6,0 6,9 8,1 11,0 

Västra Götalands län 6,2 7,9 7,2 10,7 

Sverige 7,0 8,5 8,6 11,6 

Arbetslöshet, 2019–2020. Källa: Arbetsförmedlingen 

Pendling 

Enligt SCB:s statistik för 2020 förvärvsarbetar 4 884 invånare i Munkedals kommun. Utav dessa är det  

2 496 personer som arbetar inom Munkedal. Resterande 2 338 personer pendlar till annan kommun. 

Samtidigt är det 1 440 personer som pendlar in till Munkedal, vilket ger ett negativt pendlingsnetto om 948 

personer.  

De allra flesta som pendlar in till Munkedal har kommunerna Uddevalla, Lysekil och Tanum som bostadsort 

och tillsammans står dessa kommuner för 65 procent av inpendlingen till kommunen. Även utpendlingen 

sker i huvudsak till dessa tre kommuner.  

 

Pendlingsstatistik avseende kommuner inom Munkedals län. Källa: SCB 
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4. Bostadsmarknad 

Bostadsbestånd och boendeformer  

I Sverige utgörs drygt hälften av lägenheterna i bostadsbeståndet av bostäder i flerbostadshus medan 

småhus utgör 42 procent av bostäderna.  Resterande andel, cirka 7 procent, utgörs av övriga hus och 

specialbostäder såsom studentbostäder och äldreboenden.  

Fördelningen i Munkedal ser annorlunda ut och kommunen utmärker sig som en kommun med hög andel 

småhus. I kommunen finns omkring 5 100 bostäder varav cirka 3 660, cirka 72 procent, utgörs av småhus 

medan antalet bostäder i flerbostadshus uppgår till knappt 1 180 lägenheter. Resterande 5 procent, ungefär 

275 bostäder, utgörs av övriga hus och specialbostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelning av bostadsbeståndet i Munkedals kommun samt riket, 2020. Källa: SCB 

I Munkedal finns få bostadsrätter och endast 9,2 procent, eller 108 stycken, av lägenheterna i 

flerbostadshusbeståndet upplåts med denna boendeform, vilket kan jämföras med Sverigesnittet om 42 

procent. Ytterligare 152 bostadsrätter finns inom småhusbeståndet. 

Upplåtelseform Småhus Flerbostadshus Övriga hus Totalt 

Hyresrätt 158 1 067 275 1 500 

Bostadsrätt 152 108 0 260 

Äganderätt 3 352 0 0 3 352 

Totalt 3 662 1 175 275 5 112 

Antal bostäder efter upplåtelseform i Munkedals kommun, 2020, Källa: SCB 

Diagrammet nedan visar antalet invånare i Munkedal över 20 år efter åldersgrupp och boendeform. 

Omkring 340 av kommunens 20–29 åringar bor hyresrätt medan endast 140 personer i åldern 60–69 år bor 

i samma boendeform.  

Som tidigare nämnt finns få bostadsrätter i Munkedal, men i åldersgrupperna 20–29 år samt 60–69 år finns 

ett 60-tal personer i respektive åldersgrupp som bor i denna upplåtelseform (bostadsrätter i såväl 

flerbostadshus som småhus). Vad gäller invånarna mellan 40–49 år är det endast ett 30-tal personer som 

bor i denna typ av boende.  
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Antal invånare per boendeform i Munkedals kommun, 2020. Källa: SCB 

En större tydlighet kring andel invånare inom respektive boendeform i de olika åldersgrupperna illustreras i 

diagrammet nedan. Diagrammet visar att andelen boende i hyresrätt är som högst i åldersgrupperna 20–24 

år och 80+, medan bostadsrätten är något vanligare förekommande i åldersgrupperna 20–29, 60–69 samt 

80+.  

Även om statistiken enbart ger en ögonblicksbild indikerar den att det förekommer flyttströmmar från 

hyresrätten till småhus i åldersgrupperna 25–29 och 30–39 år. I samband med att invånarna närmar sig 80 

år förefaller det som vanligt att flytta från småhus, primärt till hyresrätt eller särskilt boende, men även 

bostadsrätten blir vanligare.  

Andel invånare per boendeform i Munkedals kommun, 2020. Källa: SCB 
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Nyproduktion 

I nedanstående tabell redogörs för nyproduktionen av bostäder i Munkedals kommun mellan 2011 och 

2020. Det totala antalet färdigställda bostäder under perioden uppgår till 160, varav majoriteten av 

nyproduktionen, cirka två tredjedelar, skett i flerbostadshus och resterande andel i småhus. De 50 

lägenheter som färdigställts i flerbostadshus handlar om ett bostadsrättsprojekt om 14 lägenheter som 

färdigställdes under 2019 samt ett hyresrättsprojekt om 32 lägenheter (Munkbo) som färdigställdes under 

2015. Därtill har ytterligare 4 hyresrättslägenheter (privat aktör) tillkommit under 2018. 

I Bostadsmarknadsenkäten 2021 uppger Munkedals kommun att det i dagsläget råder ett underskott på 

bostäder i hela kommunen, såväl på centralorten som i kommunens övriga delar. Kommunens prognos är 

att 70 lägenheter i flerbostadshus kommer påbörjas under de kommande två åren. 

Munkedal   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Totalt 

Flerbostadshus Bostadsrätt 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0  14 

  Hyresrätt 0 0 0 0 32 0 0 4 0 0  36 

  Äganderätt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Småhus Bostadsrätt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

  Hyresrätt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

  Äganderätt 9 3 10 14 8 1 8 5 38 14  110 

Totalt   9 3 10 14 40 1 8 9 52 14  160 

Färdigställda bostäder i Munkedal kommun efter upplåtelseform, 2011–2020. Källa: SCB 

Kalkylerat bostadsbehov  

Nedanstående diagram illustrerar aggregerad nyproduktion i Munkedals kommun i förhållande till ett 

bedömt bostadsbehov. Beräkningen av bostadsbehovet utgår från samma som metod som Boverket 

tillämpar i sina marknadsrapporter, och bygger på antagandet att varje hushåll är i behov av en bostad. I 

praktiken görs beräkningen genom att historisk och prognostiserad befolkningsutveckling för varje 

åldersgrupp (mätt i ettårsklasser) multipliceras med så kallade hushållskvoter. Hushållskvoterna avser att 

spegla bostadsbehovet inom de olika åldersgrupperna, där exempelvis hushållskvoterna för ungdomar i 

gymnasieåldern, 16–18 år, är nära 0 då de flesta personer i dessa åldrar är hemmaboende hos sina 

föräldrar och således inte är i behov av en egen bostad. Om samtliga hushåll bestod av två personer skulle 

hushållskvoterna uppgå till 0,5, medan hushållskvoten vore 1,0 om samtliga hushåll vore singelhushåll.  

Den sammanlagda nyproduktionen i kommunen uppgår till 160 bostäder under de senaste tio åren 

samtidigt som ackumulerat bostadsbehov under samma period uppgår till omkring 230 bostäder, vilket ger 

ett teoretiskt bostadsunderskott om 90 bostäder. Detta kan ha bidragit till en viss ökning av bostadsbristen i 

kommunen och kan vara en indikation på att fler bostäder behöver byggas.  

Framgent väntats emellertid bostadsbehovet vara i stort sett oförändrat (+26 bostäder), vilket hänger 

samman med SCB:s befolkningsframskrivning som indikerar på låg, eller till och med negativ, 

befolkningstillväxt fram till 2030. 
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Aggregerad nyproduktion i förhållande till kalkylerat bostadsbehov i Munkedals kommun, 2010–2030. Källa: Svefa 

Det bör i sammanhanget beaktas att ovan angivet bostadsbehov inte tar hänsyn till eventuella 

ombyggnationer i eller rivningar av befintligt bestånd. Det ska också påpekas att gällande 

befolkningsprognos, som är förknippad med stor osäkerhet, får stor betydelse för ovan beräkning. Det bör 

även tilläggas att det teoretiska behovet och den faktiska efterfrågan på nya bostäder inte är likställiga, 

dock ger ovan resonemang en indikation på det framtida behovet av nya bostäder framgent. 

Diagrammet nedan visar prognostiserad nettoförändring av antal hushåll i Munkedal efter hushållets 

åldersgrupp (äldsta personens ålder) under tidsperioden 2021–2030. Diagrammet visar att antalet hushåll 

där äldsta personen i hushållet är över 80 år väntas öka väsentligt de kommande tio åren. Som tidigare 

noterats förefaller det som om det förekommer betydande flyttströmmar inom åldersgruppen, från småhus 

till hyresrätt och specialbostäder (såsom äldreboenden). I Sverige som stort är det även vanligt 

förekommande att personer i denna åldersgrupp väljer att flytta till bostadsrätt.   

 

Prognostiserad nettoförändring av antal hushåll efter åldersgrupp (hushållets äldsta persons ålder) 2021–2030. Källa Svefa 
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Prisnivåer på småhusmarknaden 

Prisnivåerna på småhusmarknaden kan vara en indikation på bostadsmarknadens attraktivitetsnivå och det 

kan vara svårt att genomföra hyres- och bostadsrättsprojekt till marknadsmässiga villkor på orter där 

småhuspriserna är alltför låga - bland annat på grund av stora prisskillnader mellan nyproduktion och 

befintligt bestånd.  

Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik uppgår genomsnittspriset för en villa i Munkedal till knappt 1,8 

mkr. Prisnivån indikerar att förhållandet mellan utbud och efterfrågan på bostäder i Munkedal är starkare än 

i flera dalsländska kommuner såsom Färgelanda, Mellerud och Bengtsfors. Jämfört med kustnära 

kommuner och kommuner i Göteborgsregionen är prisnivåerna emellertid låga. Prisutvecklingen på 

villamarknaden har varit mycket stark under senare år och i Sverige som helhet har genomsnittspriset ökat 

med cirka 15 procent inom loppet av ett år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittliga småhuspriser, mkr. Källa: Svensk mäklarstatistik 
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5. Bostadsrättsmarknaden  

Projektmarknaden för bostadsrätter är mer volatil och konjunkturkänslig jämfört med hyresrättsmarknaden. 

Detta tydliggjordes exempelvis under 2017 och 2018 då bostadsrättsmarknaden tidvis var turbulent med 

vikande priser inom primärt storstadsregionerna, men även i stora delar av övriga landet. Såväl 

bostadsutvecklare som fastighetsmäklare rapporterade om att nyproducerade bostadsrätter blivit alltmer 

svårsålda och att spekulationsköp av nyproduktion så gott som försvunnit – något som förekommit under 

de snabba prisuppgångarna under 2015–2017. Som ett resultat av turbulensen på bostadsrättsmarknaden 

fanns flera exempel där bostadsrättsprojekt konverteras om till hyresrättsprojekt.  

Även under coronapandemin noterades prisnedgångar på bostadsrättsmarknaden och flera bedömare 

spådde prisnedgångar uppemot 15 procent. Under en period rådde stor osäkerhet bland 

bostadsrättutvecklare, men en snabb återhämtning av ekonomin och prisnedgångar som inte blev så illa 

som befarat, innebar att projektmarknaden stabiliserades snabbt. Idag är prisnivåerna på 

bostadsrättsmarknaden högre jämfört med innan coronapandemin. 

I diagrammet redovisas prisutvecklingen på bostadsrätter i Sverige och Västra Götaland. Antalet köp av 

bostadsrätter i Munkedal är för få för att redovisas i en tidsserie. I stället redovisas prisutvecklingen i 

Uddevalla. Prisnivåerna i Uddevalla är klart lägre än snittet i såväl riket som i Västra Götaland. Prisnivåerna 

i Munkedal understiger prisnivåerna i Uddevalla.  

 

Bostadsprisutveckling, 2005–2020. Källa: Svensk mäklarstatistik.  

Marknadstron är en viktig faktor för privatbostadsmarknaden, och därmed även för efterfrågan på projekt 

och mark. SEB:s Boprisindikator föll i april 2020 kraftigt med 67 punkter (den största förändringen sedan 

mätningarna inleddes för 17 år sedan). Sedan hösten 2020 har dock hushållens förväntningar stabiliserats 

för att under 2021 vara upp på högre nivåer än innan Corona-pandemins utbrott. Under hösten 2021 har 

dock boprisindikatorn sjunkit något vilket indikerar en minskad tro på fortsatta prisuppgångar.  
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Låga bostadsräntor och en förväntan om fortsatt låga räntor framöver stimulerar efterfrågan på 

bostadsrätter på privatbostadsmarknaden. Samtidigt har det under senare år införts restriktioner som 

skuldkvotstak och amorteringskrav.    

Nyproduktionsmarknaden för bostadsrätter 

Kartan nedan redovisar nyproduktionsprojekt med bostadsrätter som är under försäljning enligt Booli Pros 

statistik. I Munkedal kommun finns i dagsläget inga bostadsrättsporjekt under försäljning (dock pågår 

försäljningen av nyproducerade parhus upplåtna som äganderätt i Lilla Foss, se mer infromation i 

nästkommande avsnitt). 

Generellt sett finns få projekt väster om Värnen (norr om Lysekil/Uddevalla/Vänersborg och söder om 

Karlstad). En av förklaringen kan vara att nyprodcerade bostadsrätter har svårt att konkurrera med 

prisnivåerna i befintligt bestånd – såväl inom befintliga bostads- och hyresrättsbesåndet som på 

småhusmarkanden.  

 
Nyproduktionsprojekt med bostadsrätter under försäljning, 2021-12-01. Källa Booli Pro 
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Enligt Booli Pros statistik finns närmare 700 bostadsrättsprojekt som är under försäljning per dagen datum. 

Omkring 85 procent av alla bostadsrättsprojekt genomförs på bostadsmarknader där genomsnittligt 

småhuspris överstiger 3,0 miljoner kronor. Endast 32 projekt genomförs på bostadsmarknader med 

småhuspriser liknande Munkedal (mellan 1,5 – 2,0 miljoner kronor).  

 
Antal kommuner och bostadsrättsprojekt i Sverige efter genomsnittligt villapris i kommunen. Källa: Booli Pro och Svensk 

Mäklarstatistik 

I tabellen nedan redovisas bostadsrättsprojekt som är under försäljning på bostadsmarknader liknande 

Munkedal (småhuspriser mellan 1,5 – 2,0 miljoner kronor). Listan har justerats för bostadsrättsprojekt 

innehållandes radhus, enplanshus, semesterboenden, m.m. Genomsnittspriser uppgår till 24 300 kvm med 

en genomsnittsarea om  81 kvm, vilket ger ett genomsnittspris om knappt 2,0 miljoner kronor.  

Bostadsprojekt Kommun 
Antal 

bostäder 
Medelboarea 

(kvm) 
Medelpris 

(kr) 
Medelpris 

(kr/m²) 
Årsavgift 
(kr/m²/år) Säljstart 

Nya Hotellet Nässjö 36 81,6 2 502 100 30 700 743 2021-09-14 

Brf Strandvägskajen Askersund 32 73,2 2 064 700 28 200 690 2021-09-13 

Brf Gösta Berling Sunne 9 103,5 2 806 100 27 100 612 2021-06-24 

Brf Kilen 2 Ronneby 34 71,8 1 891 600 26 300 709 2018-12-28 

Brf Kiosken Vimmerby 17 71,7 1 869 400 26 100 680 2021-03-17 

Vesslan Vetlanda 14 82,5 2 028 200 24 600 640 2021-02-10 

Brf Fågel Fenix Bromölla 18 86,6 2 056 700 23 800 599 2020-09-24 

Brf Sannakajen, etapp 3 Kristinehamn 24 74 1 684 000 22 700 623 2020-11-20 

Brf Sjöparken Alvesta 42 82,6 1 870 000 22 600 517 2021-04-22 

Brf Hoppfullt Boende Abborren Avesta 16 75,2 1 665 600 22 100 656 2021-06-24 

Brf Fältbageriet Hässleholm 34 94,9 2 074 400 21 900 558 2021-06-23 

Brf Ella Kvarn Falköping 40 89 1 939 600 21 800 567 2021-11-10 

Brf Gladan Söderhamn 12 69 1 258 200 18 200 700 2020-09-29 

Genomsnitt (ovägt)   25 81 1 977 738 24 315 638  
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Nyproduktionsprojekt av bostadsrätter 

Nedan redovisas pågående bostadsrättsprojekt under försäljning som genomförs på bostadsmarknader 

med prisnivåer liknande Munkedal. Dessutom redovisas ett projekt med äganderätter som är under 

pågående försäljning i Munkedal.  

 

 

2 795 000 - 2 895 000 kr 2 795 000 - 2 895 000 kr 1 rok 0 0%

Medel 2 845 000 kr Medel 2 845 000 kr 2 rok 0 0%

28 200 - 29 200 kr/kvm 28 200 - 29 200 kr/kvm 3 rok 0 0%

Medel 28 700 kr/kvm Medel 28 700 kr/kvm 4 rok 10 100%

5+ rok 0 0%

99 - 99 kvm 0 - 0 kr/kvm

Medel 99 kvm Medel 0 kr/kvm Summa 10

Läge:

Projekt:

Tegelverksvägen Försäljning pågår

Parhus med äganderätt (ej bostadsrätt)

Lilla Foss, Munkedal

Adress: Status: Byggherre:

Pris (instats): Pris (totalt kapital): Lägenhetsfördelning:

Lägenhetsstorlekar: Avgift:

Bohuslänsvillan

1 295 000 - 2 295 000 kr 1 rok 0 0%

Medel 1 684 000 kr Medel 2 610 000 kr 2 rok 16 62%

21 000 - 25 900 kr/kvm 33 500 - 38 400 kr/kvm 3 rok 2 8%

Medel 22 800 kr/kvm Medel 35 300 kr/kvm 4 rok 4 15%

5+ rok 4 15%

59 - 105 kvm 620 - 708 kr/kvm

Medel 74 kvm Medel 624 kr/kvm Summa 26

Brf Sannakajen i Kristinehamn (Somliga lägeheter har rabatterats med ca 800 tkr)

Sannakajen 3, Krisintehamn Säljstart september 2020. Widén & Erikson Byggnads AB

Lägenhetsfördelning:

Lägenhetsstorlekar: Avgift:

Adress: Status: Under försäljning (19/24 sålda) Byggherre:

Pris:

Projekt:

B-läge i KristinehamnLäge:

Pris (totalt kapital):
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1 152 000 - 1 452 250 kr 1 rok 0 0%

Medel 1 258 000 kr Medel 1 672 000 kr 2 rok 1 8%

17 600 - 18 600 kr/kvm 23 600 - 24 600 kr/kvm 3 rok 11 92%

Medel 18 200 kr/kvm Medel 24 200 kr/kvm 4 rok 0 0%

5+ rok 0 0%

64 - 79 kvm 700 - 700 kr/kvm

Medel 69 kvm Medel 700 kr/kvm Summa 12

Projekt:

Läge:

Västra Tullgatan 17, Söderhamn Säljstart september 2020. Okänd

Pris (instats): Pris (totalt kapital): Lägenhetsfördelning:

Lägenhetsstorlekar: Avgift:

Adress: Status: Under försäljning (2/12 sålda) Byggherre:

Brf Gladan. 

B-läge i Söderhamn

1 650 000 - 2 021 000 kr 1 rok 0 0%

Medel 1 869 000 kr 2 rok 6 35%

24 600 - 28 800 kr/kvm n/a - n/a kr/kvm 3 rok 11 65%

Medel 26 200 kr/kvm Medel n/a kr/kvm 4 rok 0 0%

5+ rok 0 0%

60 - 79 kvm 671 - 699 kr/kvm

Medel 72 kvm Medel 682 kr/kvm Summa 17

Säljstart september 2020. Okänd

Pris: Pris (totalt kapital): Lägenhetsfördelning:

Läge:

Lägenhetsstorlekar: Avgift:

Rönnbärsgatan, Vimmerby

Kvarteret Kisken i centrala Vimmerby

A-läge, Vimmerby

Adress: Status: Under försäljning 11/17 sålda) Byggherre:

Projekt:
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Successionsmarknaden för bostadsrätter 

Kartan nedan redovisar genomförda bostadsrättsförsäljningar i Munkedal tätort sedan 2018-01-01.  

Sedan 2018-01-01 har 42 bostadsrättsförsäljningar skett inom Munkedal tätort. En klar majoritet av de 

försålda objekten avser bostadsrättsradhus byggda kring 90-talets början. Priserna har varierat mellan 

450 000 – 1 380 000 kronor, med ett genomsnitt om 990 000 kronor. Prisnivåerna motsvarar ett intervall 

om 3 9000 – 18 300 kr/kvm, med ett genomsnittspris om 11 700 kr/kvm. Avgiften varierar mellan 3 000 – 

6 600 kronor per månad, vilket motsvarar 575 – 740 kronor per kvadratmeter och år. Genomsnittsstorleken 

uppgår till 87 kvm, med ett intervall mellan 53 – 117 kvm. Inga tydliga trender vad gäller prisskillnaderna 

mellan de olika områdena går att notera.  

 

Bostadsrättsförsäljningar i Munkedal tätort, 2018-01-01 till 2021-11-28. Källa: Svefa Real Estate 

Som jämförelse kan nämnas att genomsnittlig bostadsrättspris i Uddevalla uppgår till 23 250 kr/kvm, för en 

genomsnittlig lägenhet om 68 kvm, vilket ger ett genomsnittspris om 1,57 mkr.    
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6. Hyresrättsmarknaden  

Bostadsfastigheter har varit ett mycket attraktivt investeringssegment under senare år, med sjunkande 

direktavkastningskrav och stigande priser inom i princip hela Sverige.  

Bostadshyresfastigheter bedöms vara det segment som, tillsammans med samhällsfastigheter, står sig 

bäst i den osäkerhet som coronapandemin medför. Potentialen för sjunkande direktavkastningskrav 

bedöms som begränsad, men det bedöms inte vara någon större risk för stigande direktavkastningskrav 

(såtillvida Sverige inte går in i en djup, långvarig lågkonjunktur). 

Bostadsfastigheternas andel av den totala transaktionsvolymen har ökat under coronapandemin och 2020 

samt 2021 utgjorde bostadsdominerade fastigheter drygt 30 procent av affärsvolymen, vilket kan jämföras 

med 2019 då samma andel uppgick till drygt 20 procent. En förklaring till den ökade andelen är den ökade 

osäkerheten på transaktionsmarknaden generellt och eftersom bostäder är det segment som marknaden 

värderar med lägst risk har vi sett ett ökat intresse för segmentet. 

En hög befolkningstillväxt och låga vakanser inom befintliga hyresbestånd på starka delmarknader har gjort 

att efterfrågan på att investera i nyproducerade hyresrätter ökat under senare år. Flera nya aktörer inom 

segmentet har etablerat sig på marknaden och med ett uttalat fokus på nyproduktion samt förvärv av nya 

hyreslägenheter. Affärer görs både med nyligen färdigställda hyresrätter och pågående hyresrättsprojekt 

och då genom så kallad forward funding. Nedan redovisas ett par genomförda försäljningar av 

nyproduktionsprojekt som bedöms som intressanta för analysobjektet:   

• Fastigheten Fisketången 3 i Uddevalla med adress Nordanvindsvägen 4 förvärvades under mars 

månad 2021 av Fortinova till ett underliggande fastighetsvärde av 65 mkr. Säljare var Rioni 

Holding AB. Objektet omfattar cirka 2 171 kvadratmeter och innehåller 32 bostadslägenheter.  

Byggnaden på objektet uppfördes 2020. Priset motsvarar cirka 30 000 kr/kvm och 

direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 3,95 %. 

 

• Uppgörelse om försäljning av ett hyresrättsprojekt med färdigställande 2023 i Innovatumområdet i 

Trollhättan träffades under december månad 2020 till ett underliggande fastighetsvärde av 93,5 

mkr. Köpare var Fortinova och säljare PEAB. Objektet omfattar cirka 2 527 kvadratmeter och 

innehåller bostäder. Priset motsvarar cirka 37 000 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med 

beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,7 %. 

 

• Fastigheterna Silvaäpplet 6 och Ananasäpplet 8 i Hälltorps Gård Trollhättan med adress 

Gravensteinervägen 14 m fl förvärvades av Riksbyggen under januari månad 2021 till ett 

underliggande fastighetsvärde av 117,5 mkr. Fastigheterna ägdes gemensamt av OBOS och 

Riksbyggen och affären innebar att Riksbyggen förvärvade OBOS del. Objektet omfattar cirka 4 

213 kvadratmeter och innehåller 84 hyresrätter. Byggnaderna på objektet färdigställdes 2020 med 

investeringsbidrag och en hyresnivå om cirka 1 540 kr/kvm. Priset motsvarar cirka 27 900 kr/kvm 

och direktavkastningen bedöms till cirka 4,4 %.  
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Inverkan av statligt investeringsstöd 

Hösten 2016 infördes investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande.  Det statliga 

investeringsstödet ska främja rimliga boendekostnader vilket innebär att hyresnivån, mätt som normhyra, 

begränsats. För Munkedals kommun, och kommuner i samma kategori, får normhyran vid tillträdet inte 

överstiga 1 350 kronor per kvadratmeter. 

Stödnivåerna är olika i olika delar av landet och också beroende av lägenheternas storlek. I Munkedal 

uppgår den högsta stödnivån till 4 800 kr/kvm BOA. 

Lägenheter med ytor upp till 35 kvadratmeter lämnas får högsta stödbeloppet. Därutöver lämnas stöd med 

50 procent av högsta stödbeloppet för lägenhetsytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 

kvadratmeter boarea. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget stöd. Areor för gemensamma 

aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider och samvaro får stöd med 50 procent av högsta 

stödbeloppet. 

Förutom begränsningar av normhyran finns även ytterligare villkor. Exempelvis ställs hårdare krav på 

byggnadernas energieffektivitet samt krav kring hur lägenheterna ska förmedlas.  

I slutet av november 2021 röstades Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas 

gemensamma budget igenom i Sveriges riksdag. Den nya budgeten innebär att investeringsstödet 

avskaffas i januari 2022. Projekt som redan blivit beviljade kommer fortfarande att få stödet utbetalat.  

Även 2019 avskaffades investeringsstödet efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstats 

igenom efter valet 2018. Som ett resultat av januariavtalet, en överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, återinfördes dock investeringsstödet i 

februari 2020.  

Sammanfattningsvis har svensk politik en delad syn på investeringsstödets effekt på bostadsmarknaden 

och utgången av riksdagsvalet 2022 kommer sannolikt avgöra huruvida investeringsstödet, i nuvarande 

eller förändrad form, kommer återinföras under nästkommande mandatperiod, dvs från och med år 2023. 
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Erfarenheter från Munkbo 

Munkbos fastighetsinnehav uppgick till 535 bostäder vid utgången av 2020, med en genomsnitthyra om 

1 109 kr/ kvm. Munkbos marknadsandel av hyresrättsmarknaden i flerbostadshus i Munkedal uppgår till 

cirka 41 procent och bolaget är den klart största aktören på marknaden.  

Under 2015 genomförde Munkbo ett hyresrättsprojekt innefattande 32 lägenheter om 2 till 3 rum och kök. 

Projektet är det enda hyresrättsprojektet av betydande omfattning som genomförts i Munkedal under 

senaste tioårsperioden. Idag uppgår genomsnittshyran i projektet till 1 650 kr/kvm.  

 

Andel vakanta lägenheter i Munkbos fastighetsbestånd har minskat under den senaste 5-årsperioden, från 

2,4 procent år 2016 till 0,8 procent år 2020. Per den första november 2021 fanns 8 vakanta lägenheter i 

Munkbos fastighetsbestånd. Dessa lägenheter är utspridda över flera områden, och ungefär hälften är 

vakanta på grund av renovering. Resterande har blivit uthyrda och inväntar ny hyresgäst.  

Totalt finns 1 140 personer i Munkbos bostadskö, varav 107 personer är befintliga hyresgäster som 

efterfrågar annat typ av boende. För att få en bostad via Munkbos bostadskö behöver man igenomsnitt 

vänta 1,3 år. Diagrammet nedan visar hur den genomsnittliga kötiden skiljer sig mellan olika områden.  

 

Genomsnittlig kötid i Munkbos bostadskö. Källa Munkbo 

1 rok 0 0%

7 357 - 9 158 kr 1 570 - 1 710 kr/kvm 2 rok 22 69%

Medel 8 006 kr Medel 1 650 kr/kvm 3 rok 10 31%

4 rok 0 0%

5+ rok 0 0%

52 - 70 kvm 91 års tabell 1 515 kr/kvm

Medel 58 kvm Summa 32

Läge:

Projekt:

Centrumvägen 5 Färdigställt 2015

Nyproducerade hyresrätter i Mundedal centrum

Centrum

Adress: Status: Byggherre:

Månadshyra (2021 års prisnivå): Årshyra (2021 års prisnivå): Lägenhetsfördelning:

Lägenhetsstorlekar: Normhyra (2021 års prisnivå):

Munkbo AB
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Centrumändamål 

Fastighetsmarknaden avseende handelsfastigheter (exkluderat livsmedel) är det segment som visat 

svagast prisutveckling de senaste åren. Till skillnad från övriga typer av fastigheter har stillastående, och i 

viss mån även uppåtgående, direktavkastningskrav präglat de senaste åren inom segmentet i stort. Den 

underliggande orsaken, utöver direkta effekter kopplade till coronapandemin, anses främst vara 

osäkerheter kopplade till förändrade konsumtionsmönster och förändringen mot ökad digital handel, vilket i 

förlängningen spås stöpa om behovet av fysiska butiker. 

Den fysiska handeln har generellt sett drabbats hårt av den coronarelaterade lågkonjunkturen, med kraftigt 

minskad omsättning till följd. Effekterna har varit större för handeln i stadskärnor och köpcentrum än för 

externhandelsplatser. Många aktörer inom detaljhandeln, primärt inom sällanköpshandel, har blivit tvungna 

att stänga fysiska butiker som en konsekvens av coronapandemin och/eller den växande e-handeln. Ett 

flertal kända varumärken och butikskedjor har under senaste året genomgått rekonstruktion eller begärts i 

konkurs, och i spåren av coronakrisen väntas ytterligare konkurser. De ändrade råden från FHM möjliggör 

en återgång till ett mer normalt levnadssätt. Men även vid en återgång till fysiska arbetsplatser kvarstår 

många frågetecken kring hur framförallt kontoren kommer bemannas framgent och i vilken grad man 

kommer att vara inne på sin arbetsplats rent fysiskt. Mycket pekar idag på att hemmajobbandet kommer att 

bli ett bestående inslag i arbetssättet framåt. I förlängningen innebär det ett reducerat kundunderlag för de 

historiskt starka arbetsplatsnära butikslägena. 

Lokaler i bottenvåningar i nyproduktion av flerbostadshus ses normalt som ett nödvändigt ont av 

exploatörerna, åtminstone i sämre lägen. Samtidigt kan dessa lokaler vara viktiga för att få till en attraktiv 

plats och för att få vardagen att fungera för husens övriga hyresgäster. 

Inom ramen för centrumändamål ryms även fler typer av verksamheter, exempelvis verksamheter för 

publika ändamål. Samhällsfastigheter utgör ett attraktivt segment på svensk fastighetsmarknad, något som 

förklaras av stabila hyresgäster, långa hyresavtal, liten vakansrisk och ett underliggande lokalbehov hos de 

offentliga aktörerna. Det geografiska läget är till viss del underordnat det stabila kassaflödet vilket gör att 

investerare visar intresse även för objekt utanför de större marknaderna, särskilt om objektet i sig utgör en 

rationell förvaltningsenhet eller om objektet utgör del i en portföljaffär.  

Direktavkastningskraven har under senare år uppvisat en stadigvarande positiv (sjunkande) utveckling. 

Förutsatt ändamålsenliga lokaler och en demografisk utveckling på orten som borgar för god långsiktig 

efterfrågan finns ett stort investeringsintresse, särskilt för nyproduktion med ”rätt” hyresgäst (offentlig 

sektor) och ”rätt” hyresavtal” (15-20-årsavtal, attraktiv kostnads-/ansvarsfördelning). Med hyresgäst från 

offentlig sektor erhålls vanligtvis ett något lägre direktavkastningskrav jämfört med om verksamheten drivs 

av en privat operatör.  
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7. Byggkostnader 

Enligt SCB:s statistik för 2020 uppgick genomsnittlig produktionskostnad (med avdrag för bidrag) för 

flerbostadshus upplåna som hyresrätter utanför storstadsregionerna till cirka 34 150 kronor per 

kvadratmeter bostadsarea. Antas ett omräkningstal om 0,80 motsvarar prisnivån ungefär 27 300 kronor per 

BTA. I priset ingår såväl markkostnader som byggnadskostnader såsom entreprenad- och 

byggherrekostnader1. Statistiken baseras på 126 hyresrättsprojekt, där ett genomsnittligt projekt omfattar 

knappt 60 lägenheter med en genomsnittsstorlek om 57 kvadratmeter bostadsarea per lägenhet.  

Vad gäller byggnadskostnaderna uppgick dessa till nästan 31 850 kronor per kvadratmeter bostadsarea, 

vilket motsvarar cirka 25 500 kr/BTA.   

Vad gäller genomsnittliga byggnadspriserna för bostadsrätter är dessa högre än för hyresrätt. En förklaring 

är att bostadsrättsprojekt vanligen genomförs på starkare bostadsmarknader där prisnivåerna tillåter och 

kräver högre byggnadsstandard. Under 2020 uppgick genomsnittligt byggnadspris för bostadsrätter till 35 

500 kronor kvadratmeter BOA, vilket med ett omräkningstal om 0,8 innebära prisnivåer omkring 28 500 

kr/kvm. 

Byggkostnaderna kan skilja sig väsentlig beroende på projekt. Marknaden i Munkedal bedöms som sådan 

att det krävs hög effektivitet och låga byggkostnader för att säkerställa projektets genomförbarhet. 

 Hyresrätter Bostadsrätter 

Produktionskostnad  BOA BTA* BOA BTA* 

Markpris 4 239 3 391 9 478 7 582 

Byggnadspris 31 844 25 475 35 563 28 450 

Totalt produktionspris 36 083 28 866 45 041 36 033 

Bidrag -1 934 -1 547 -29 -23 

Totalt produktionspris justerat för bidrag 34 149 27 319 45 012 36 032 

Produktionskostnad för hyresrättsprojekt utanför storstadsregionerna, 2020. *Antar ett omräkningstal om 0,80. Källa: SCB 

Flera initiativ för att minska byggkostnaderna pågår. Ett exempel är SABO:s arbete med Kombohus som 

handlar om nyckelfärdiga flerbostadshus som tagits fram för intresseorganisationens medlemmar. I juni 

2020 presenterade SABO ett nytt ramavtal som gäller fram till 2026. Kombohusen finns i flera utförande, 

med en prislista som i huvudsak varierar kring 20 000 kronor kvadratmeter bostadsarea beroende på 

hustyp och lägenhetsstorlek. Priserna är exklusive moms, tomt och grundläggningskostnader. I praktiken 

hamnar byggnadspriserna en bit över denna nivå, och en uppföljning gjord 2020 av SABO uppgick 

genomsnittligt byggnadspris för dessa typer av hus till cirka 24 000 kr/kvm bostadsarea uttryckt i 2018 års 

prisnivå.  

 

1 I markpriset ingår köpeskilling för tomt/råmark, fastighetsbildningskostnader, markarbeten på kvartersmark medräknat 

finplanering och tomtutrustning, kommunala avgifter, anslutningsavgift för VA, gator och vägar utanför kvartersmark, eventuella 

rivningskostnader, m.m samt eventuell vinst eller förlust. I byggnadspris ingår byggnadskostnader (byggmästari, elinstallation, 

målning, m.m.)  och byggherrekostnader (projektering, byggledning, försäljningskostnader, m.m.). Dessutom ingår 

anslutningsavgifter för el, bredband, fjärrvärme, m.m. samt eventuell vinst eller förlust.  
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SABO Kombohus Bo Lamell (finns i 2-6 våningar). Källa: SABO 

Stigande byggkostnader utgör idag en ökad risk på projektmarknaden, en risk som tydliggjorts i samband 

med den s.k. ”betongkrisen”. Cementas anläggning på Gotland försörjer ca 75% av Sveriges 

cementproduktion med kalk och de 31 oktober 2021 gick Cementas tillstånd för kalkbrytning i Slitetäkten ut. 

För att undvika en cementkris har Sveriges riksdag röstat igenom en särskild lag som gör det möjligt för 

regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd. Regeringen har i sin tur beslutat att förlänga 

Cementas tillstånd fram till 31 december 2022. Flera organisation planerar emellertid att överklaga 

regeringsbeslutet i Högsta förvaltningsdomstolen och cementförsörjningen i Sverige är fortsatt förknippad 

med osäkerhet.  

Även hög efterfrågan på andra kritiska byggmaterial såsom trä och järn/stål har bidragit till ökade 

byggkostnader. Under coronapandemin sjönk byggpriserna temporärt för att återigen stiga och priserna är 

idag cirka 6 procent högre jämfört med innan coronapandemin. Jämfört med 2015 har byggpriserna ökat 

med drygt 20 procent.  

 

Faktorprisindex för flerbostadshus inkl. löneglidning. Källa: SCB. 
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Antal våningar 

I delområde 1 medger detaljplanen en bebyggelse om tre våningsplan. Det finns flera exempel på 

exploatörer som ställer sig tveksamma att bygga trevåningshus – i synnerhet på marknader med lägre 

markpriser. I stället föredras byggnader om två alternativ fyra till åtta våningar. En anledning är att 

trevåningshus innebär högre byggnadstekniska krav vilket fördyrar byggnationen. Exempelvis kräver ett 

trevåningshus att hiss installeras. Förutom kostnaderna för själva hissen innebär hiss och trapphus också 

att ytor som kunde hyrts för bostadsändamål i stället får användas för gemensamma ändamål, dvs att 

effektivitet mellan BOA och BTA minskar. Ytterligare en fördel med bebyggelse om två våningar är att 

byggnadsalternativet möjliggör hyres- och bostadsrättsradhus om två plan, vilket kan vara en attraktiv 

boendeform på lokala delmarknader. 

Samtidigt finns det flera faktorer som innebär att tre våningsplan ändå kan vara en mer lämplig 

byggnadsform. Exempelvis kan ett tvåvåningshus innebära att hela byggrätten inte kan nyttjas, vilket kan 

driva upp markpriset per kvm bruttoarea. Dessutom innebär ett trevåningshus att kostnader för mark- och 

grundläggning, platta på mark, takläggning och dylikt fördelas på en större area. Även på intäktssidan finns 

potentiella fördelar med ett trevåningshus, exempelvis då lägenheter på tredje plan i vissa fall kan anses 

vara mer attraktiva jämfört med lägenheter på första plan, vilket kan öka den genomsnittliga 

betalningsviljan. Det bör också nämnas att ett trevåningshus i vissa fall kan vara lämpligt sett från ett buller- 

och gestaltningsperspektiv, vilket kan vara aktuellt för det aktuella projektet där järnvägen ligger i närheten 

av projektområdet. 

Svefas sammantagna bedömning är att de ekonomiska skillnaderna mellan att bygga två eller tre 

våningsplan inte kommer spela en avgörande roll för projektets genomförbarhet. Det rekommenderas dock 

att de båda alternativen utvärderas närmare i samband med eventuell projektering.   
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8. Exploateringskalkyl 

Svefa har tidigare gjort en värdering av byggrättsvärdet för analysobjektet. Värdetidpunkt är 2021-04-30 

och byggrättsvärdet för bostadsbebyggelse bestående av hyresrätter bedömdes till 700 kr/kvm ljus BTA. 

Värderingen bygger på förutsättningen att projektet genomförs med hjälp av det statliga investeringsstödet. 

Att investeringsstödet nu försvinner bedöms försämra de ekonomiska förutsättningarna att genomföra 

hyresrättsprojekt på lokala/regionala delmarknader liknande Munkedal. I syfte att synliggöra 

investeringsstödets påverkan på byggrättsvärdet har nedanstående exploateringskalkyler ställts upp. 

Dessutom har exploateringskalkyler för bostadsrättsändamål tagits fram. 

Hyresrätter 

Gällande hyresrätter har två olika exploateringskalkyler ställts upp. En med investeringsbidrag och en 

exploateringskalkyl med presumtionshyra. Trots en högre hyresnivå med presumtionshyra är det svårt att 

kompensera för investeringsbidraget. Även utan någon projektvist i kalkylen indikeras ett byggrättsvärde 

om cirka 500 kr/kvm BTA - cirka 300 kr/kvm BTA lägre än för ett projekt med investeringsstöd. 

Exploateringskalkylen indikerar även att projektvärdet efter färdigställande med presumtionshyra uppgår till 

cirka 32 700 kr/kvm BOA vilket kan jämföras med 29 000 kr/kvm BOA med investeringsstöd. 

 

  

Exploateringskalkyl - hyresrätter

Kategori / Etapp Investeringsbidrag Presumtionshyra

Hyra (kr/kvm BOA) 1 500 1 700

Vakans/hyresrisk (%) 1,0% 2,0%

D&U (kr/kvm BOA) 325 325

Fastighetsskatt (kr/kvm BOA) 0 0

Direktavkastningskrav (%) 4,00% 4,10%

Marknadsvärde efter (kr/kvm BOA 29 000 32 707

Omräkningstal BOA / BTA 0,78 0,78

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 22 620 25 512

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -500 -500

Investeringsstöd (kr/kvm BTA) 3 744 0

Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -24 000 -24 000

Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) -500 -500

- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -21 256 -25 000

= Netto (kr/kvm BTA) 1 364 512

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) 546 0

= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 818 512

Byggrätt (kvm BTA) 1 1

Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) 1,0 1,0

Real kalkylränta (%) 4% 4%

Nuvärde (kr/kvm BTA) 791 494

Bedömt byggrättsvärde (kr) 791 494

Bedömt byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 791 494
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Bostadsrätter 

Gällande bostadsrätter har två exploateringskalkyler upprättats; med insatsnivåer 22 000 respektive 24 000 

kr/kvm BOA samt ett föreningslån om 13 000 kr/kvm.  

Insatsnivån om 22 000 kr/kvm är klart högre än genomsnittspriserna för bostadsrätter i Munkedal som 

uppgår till knappt 12 000 kr/kvm och ungefär i nivå med genomsnittspriserna för bostadsrätter i Uddevalla. 

Att överstiga denna prisnivå bedöms som svårt, i synnerhet med hänsyn till projektets storlek. Trots detta 

har även en exploateringskalkyl för en insatsnivå om 24 000 kr/kvm tagits fram – detta för att synliggöra 

utfall även högre bostadspriser vore gångbart.  

Omräknat till kr/kvm BTA blir projektvärdena 27 300 respektive 28 900 kr/kvm BTA. Med dessa 

förhållandevis låga projektvärden finns inte utrymme för en normal projektvinst för bostadsrättsprojekt om 

15 % på projektvärdet. I exemplet finns bara utrymme för en projektvinst om 1 300 kr/kvm BTA 

motsvarande 5 % av projektvärdet respektive 2 900 kr/kvm BTA som motsvarar 11 %. I detta fall ger alltså 

hyresrätter ett högre betalningsutrymme för marken än bostadsrätter. 

 

  

Exploateringskalkyl - bostadsrätter

Kategori/Etapp Bostadsrätter Bostadsrätter

Insats (kr/kvm BOA) 22 000 24 000

Föreningens lån (kr/kvm BOA) 13 000 13 000

Marknadsvärde efter (kr/kvm BOA) 35 000 37 000

Omräkningstal BOA/ljus BTA resp. LOA/ljus BTA 0,78 0,78

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 27 300 28 860

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -500 -500

Rivningskostnader (kr/kvm BTA) 0 0

Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -25 000 -25 000

Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) -500 -500

- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -26 000 -26 000

= Netto (kr/kvm BTA) 1 300 2 860

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) 1 300 2 860

= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 0 0

Byggrätt (kvm BTA) 1 1

Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) 1,0 1,0

Real kalkylränta (%) 3,5% 3,5%

Nuvärde (kr/kvm BTA) 0 0

Bedömt byggrättsvärde (kr) 0 0

Bedömt byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 0 0

- Värdeavdrag, t ex extraordinära kostnader (kr/kvm BTA) 0 0

Totalt bedömt värde för projektet (kr) 1 201

Totalt bedömt värde för projektet (kr/BTA) 400
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9. Investeringskalkyl 

I tabellerna nedan har exploateringskalkylerna översatts till investeringskalkyler. Det aktuella markpriser om 

700 kr/kvm BTA har antagit. Med en byggrättsvolym om 5 600 BTA uppgår köpeskilling till knappt fyra 

miljoner kronor. 

Hyresrätter 

Investeringskalkylen antar att projektet genomförs utan investeringsstöd samt att hela byggrättsvolymen nyttjas.  

Entreprenad- och byggherrekostnaden bedöms täcka kostnaderna för ett flerbostadshus om tre plan bestående av 

cirka 65 lägenheter med en genomsnittlig bostadsyta om cirka 65 kvm boarea. Kostnader för parkeringslösning 

och moms ingår. Bedömd kostnadsnivå är något lägre än genomsnittlig byggnadskostnad för hyresrätter i 

Sverige, vilket bedöms vara nödvändigt för projektets genomförbarhet. 

Den totala produktionskostnaden bedöms uppgå till närmare 144 miljoner kronor. Givet en presumtionshyra om 

i genomsnitt 1 700 kr/kvm bostadsarea samt ett avkastningskrav om 4,1 procent bedöms marknadsvärdet av 

fastigheten efter färdigställande uppgå till knappt 143 miljoner kronor, vilket ger ett undervärde om drygt en 

miljon kronor. Ett negativt projektvärde indikerar att det kan finnas svårigheter att genomföra projektet på 

marknadsmässiga villkor.  

 

  

Investeringskalkyl - hyresrätter med presumtionshyra

Antal BTA 5 600

Omräkningstal BOA / BTA 0,78

Antal BOA 4 368

Kr/kvm BTA Kr/kvm BOA Totalt

Markförvärv, kr/kvm BTA -700 -897 -3 920 000

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -500 -641 -2 800 000

Investeringsstöd (kr/kvm BTA) 0 0 0

Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -24 000 -30 769 -134 400 000

Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) -500 -641 -2 800 000

Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -25 700 -32 949 -143 920 000

Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 25 512 32 707 142 865 561

Projektvinst/risk -188 -241 -1 054 439
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Bostadsrätter 

För bostadsrätter anats en insatsnivå om 22 000 samt föreningslån om 13 000 kr/kvm BOA, vilket ger ett totalt 

projektvärde om 35 000 kr/kvm BOA. Baserat på en boyta om drygt 4 350 kvm uppgår bedömt projektvärde till 

närmare 153 miljoner kronor. Samtidigt bedöms rimlig produktionskostnad för bostadsrättsalternativet till cirka 

150 miljoner kronor, motsvarande 34 200 kr/kvm BOA.  

Projektvärdet överstiger produktionskostnaden och ger ett bedömt överskott om 3,4 mkr. Överskottet motsvarar 

drygt 2 procent av projektvärdet, vilket bedöms som alldeles för lågt för att motsvara den risk och kapitalåtgång 

som projektet medför. 

 

  

Investeringskalkyl - bostadsrätter

Antal BTA 5 600

Omräkningstal BOA / BTA 0,78

Antal BOA 4 368

Kr/kvm BTA Kr/kvm BOA Totalt

Markförvärv, kr/kvm BTA -700 -897 -3 920 000

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -500 -641 -2 800 000

Investeringsstöd (kr/kvm BTA) 0 0 0

Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -25 000 -32 051 -140 000 000

Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) -500 -641 -2 800 000

Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -26 700 -34 231 -149 520 000

Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 27 300 35 000 152 880 000

Projektvinst/risk 600 769 3 360 000
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10. Finansieringsanalys (hyresrättsalternativet) 

I syfte att visualisera hyresrättsprojektets finansieringsbehov över tid har nedanstående diagram tagits fram. Diagrammet visar att Munkbo måste klara av att 

finansiera ett investeringsbelopp om närmare 144 miljoner kronor för att kunna genomföra investeringen på det sätt som beskriv i denna analys. Investeringens 

återbetalningstid bedöms uppgå till närmare 20 år efter projektets färdigställande.  
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11. Slutsatser  

Projektets styrkor och möjligheter 

+ Analysobjektet ligger mycket centralt med cirka 150 meters promenadavstånd till 

livsmedelsbutiker, apotek och annan service. Likaså finns kollektivtrafik, bestående av buss och 

tåg, tillgängligt mycket nära analysobjektet.   

 

+ Delområde 1 utgör första etappen utav planområdets tre delområden. Att som första exploatör 

påbörja byggnationen inom ett utvecklingsområde torde minska risken att marknaden mättas av 

konkurrerande projekt – en risk som bedöms betydande på mindre marknader såsom Munkedal. 

Det bör i sammanhanget nämnas att det även finns fördelar att komma in senare i ett 

stadsutvecklingsprojekt. Bland annat begränsas tiden då det egna projektet omringas av pågående 

byggprojekt som kan uppfattas som störande av potentiella hyresgäster/köpare. Likaså möjliggör 

en senare byggstart att det egna projektet kan dra nytta av den attraktivitet som tidigare projekt 

åstadkommit i området. 

 

+ Under den gånga tioårsperioden har befolkningen i Munkedal ökat med 3,9 procent, motsvarande 

drygt 400 personer. Enligt Svefas beräkningar motsvarar befolkningstillväxten ett ökat 

bostadsbehov om cirka 230 bostäder. Under samma tidsperiod har det byggts omkring 160 

bostäder i kommunen, vilket ger ett teoretiskt bostadsunderskott om cirka 70 bostäder. Att 

nyproduktionen varit låg i kommunen stöds av bostadsmarknadsenkäten där Munkedal kommun 

anger att det råder bostadsbrist inom kommunen. Den förhållandevis låga nyproduktionstakten 

torde ge utrymme förr viss nyproduktion framgent.  

 

+ Sedan utgången av 2010 har åldersgrupperna 30–39 år samt 70–79 år vuxit väsentligt och antalet 

invånare i dessa åldersgrupper har ökat med 228 respektive 320 personer. Att dessa personer 

kommer åldras kan delvis förklara den starka befolkningstillväxt som prognostiseras inom 

åldersgrupperna 40–49 år samt 80+ under nästkommande tioårsperiod. Fram till 2030 väntas 

dessa åldersgrupper öka med 109 respektive 323 personer.  

 

+ Åldersgruppen 80+ är av särskilt intresse då statistik från SCB indikerar att det förekommer 

betydande flyttströmmar inom åldersgruppen – från småhus till hyresrätt och särskilt boende 

såsom äldreboende. Även viss inflyttning till bostadsrätt kan noteras. 

 

+ Under 2020 uppgick arbetslösheten i Munkedal till 6,9 procent, vilket kan jämföras med snittet för 

Västra Götaland och riksgenomsnittet som uppgår till 7,9 respektive 8,5 procent. Samtidigt som 

arbetslösheten är förhållandevis låg pendlar omkring 1 440 personer in till Munkedals kommun, i 

synnerhet från Uddevalla. Arbetspendlare kan möjligen vara en intressant målgrupp för projektet. 

 

+ Munkedal är en villakommun och utbudet av lägenheter i flerbostadshus är mycket lågt i Munkedal, 

i synnerhet vad gäller utbudet av bostadsrätter. För den som vill bo i bostadsrättslägenhet i 

Munkedal finns få alternativ och ett eventuellt tillskott av bostadsrätter kommer ha begränsad 

konkurrens från likvärdiga bostadsrättsprojekt (möjligen undantaget ytterligare projekt inom 

planområdet).  
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Projektets svagheter och hot 

- Analysobjektet ligger förvisso mycket centralt, men den närliggande järnvägen kan uppfattas som 

en barriär mot centrum. Likaså bedöms järnvägen orsaka en viss nivå av buller och möjligen kan 

järnvägstrafiken uppfattas som aningen otrygg för barnfamiljer. 

 

- Enligt planbeskrivningen medger detaljplanen cirka 100 bostadslägenheter plus verksamhetslokaler 

om maximalt 5 800 kvm BTA. Om hela byggrätten används för bostadsändamål torde upp mot 160 

bostäder kunna byggas inom området. Med hänsyn tagen till att det totalt sett byggts omkring 160 

bostäder i Munkedals kommun sedan 2011 är byggrättsvolymen inom projektområdet hög. Förvisso 

sker utbyggnaden etappvis, men enbart delområde 1, med en potential om cirka 60–70 bostäder, 

innebär ett förhållandevis högt utbudstillskott.  

 

- Enligt SCB:s befolkningsframskrivning förväntas en negativ befolkningsutveckling i Munkedal fram 

till 2030, och sammanlagt väntas befolkningen minska med nästan 160 invånare, motsvarande -1,5 

procent. SCB:s befolkningsprognoser baseras enbart på historik statistik och ska iakttas viss 

försiktighet, men prognosen indikerar en begränsad ökning av bostadsbehovet i kommunen.  

 

- I Munkedal kommun är förvisso arbetslösheten på låga nivåer, men medelinkomsten är 

förhållandevis låg, vilket torde begränsa andelen invånare som har betalningsförmågan att 

efterfråga nyproducerade hyres- och bostadsrätter.   

 

- Genomsnittspriset för en villa i Munkedal uppgår till knappt 1,8 mkr, vilket nästan är 50 procent 

lägre än genomsnittspriset i Uddevalla. Även bostadsrättspriserna i Munkedal är på låga nivåer och 

i Munkedal tätort uppgår genomsnittlig bostadsrättspris till knappt 12 000 kr/kvm. De låga 

prisnivåerna kan innebära att nyproduktionsprojekt med förhållandevis höga hyror/prisnivåer kan få 

det svårt att konkurrera mot det befintliga beståndet.  

 

- Låga prisnivåer inom det befintliga beståndet kan vara en förklaring att det byggts få bostadsrätter i 

kommunen. Cirka 85 procent av Sveriges nyproduktionsprojekt av bostadsrätter sker på 

bostadsmarknaden med genomsnittliga småhuspriser överstigande 3,0 mkr.  

 

- Att investeringsstödet nu försvinner bedöms försämra de ekonomiska förutsättningarna att 

genomföra hyresrättsprojekt på lokala/regionala delmarknader liknande Munkedal. Detta torde 

innebära minskad efterfrågan på byggrätter likande analysobjektet och minska investerares 

betalningsvilja.  

 

- I delområde 1 medger detaljplanen en bebyggelse om tre våningsplan. Det finns flera exempel på 

exploatörer som ställer sig tveksamma att bygga trevåningshus – i synnerhet på marknader med 

lägre markpriser. I stället föredras byggnader om två alternativ fyra till åtta våningar. Svefas 

sammantagna bedömning är att emellertid att de ekonomiska skillnaderna mellan att bygga två eller 

tre våningsplan inte kommer spela en avgörande roll för projektets genomförbarhet. Det 

rekommenderas dock att de båda alternativen utvärderas närmare i samband med eventuell 

projektering. 

 

- Byggprisutvecklingen innebär ökad osäkerhet och risk. Hög efterfrågan på kritiska byggmaterial 

såsom cement, trä, järn/stål har bidragit till ökade byggkostnader. Jämfört med 2015 har 

byggpriserna ökat med drygt 20 procent. 
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Slutsatser 

• Analysobjektet ligger centralt i Munkedal och platsen bedöms lämpa sig väl för bostadsbyggnation 

av flerbostadshus. För en aktör som har för avsikt att genomföra nyproduktion av flerbostadshus i 

Munkedal bedöms analysobjektet som intressant. 

 

• Bostadsmarknaden i Munkedal bedöms som sådan att det krävs hög effektivitet och låga 

byggkostnader för att säkerställa projektets genomförbarhet. 

 

• Analysen visar att Munkbo måste klara av att finansiera ett investeringsbelopp om cirka 140–150 

miljoner kronor för att kunna genomföra de investeringsalternativ som undersöks i denna rapport.  

 

• Att investeringsstödet nu försvinner bedöms försämra de ekonomiska förutsättningarna att 

genomföra hyresrättsprojekt på lokala/regionala delmarknader liknande Munkedal. Trots en högre 

hyresnivå med presumtionshyra är det svårt att kompensera för investeringsbidraget och 

investeringskalkylen visar att det är svårt att få någon lönsamhet i projektet utan investeringsbidrag. 

Investeringskalkylen indikerar att de totala produktionskostnaderna till och med kan bli något högre 

än fastighetens marknadsvärde efter färdigställande. 

 

• Även vid ett byggrättsvärde om 500 kr/kvm BTA bedöms förutsättningarna att erhålla någon 

betydande projektvinst som begränsade.  

 

• De ekonomiska incitamenten med att i stället bygga bostadsrätter bedöms som svaga. De 

förhållandevis låga prisnivåerna på successionsmarknaden torde begränsa betalningsviljan för 

nyproducerade bostadsrätter på privatbostadsmarkanden. Exploateringskalkylerna indikerar i stort 

sett obefintliga byggrättsvärden för denna upplåtelseform.  

 

• Givet en insatsnivå om 22 000 kr/kvm samt ett föreningslån om 13 000 kr/kvm bedöms den 

sammanlagda projektvinsten uppgå till cirka 3,4 mkr (givet att hela byggrätten nyttjas för 

bostadsrättsändamål), vilket motsvarande cirka 2 procent av projektvärdet. Projektmarknaden för 

bostadsrätter är klart mer volatil och konjunkturkänslig jämfört med hyresrättsmarknaden och 

investerar brukar vanligen kräva uppemot 15 procent i vinstmarginal vid bostadsrättsprojekt. 

 

• Analysen visar att förhållandet mellan avkastning och risk är bättre för hyresrättsalternativet än för 

bostadsrättsalternativet, vilket synliggörs av skillnaderna i byggrättsvärdet för de olika alternativen. 

 

• Om Munkbo ändå överväger att bygga bostadsrätter på en del av projektområdet rekommenderas 

att Munkbo skapar förutsättningar för enkel konvertering till hyresrätter.  

 

• Detaljplanen medger även centrumverksamhet. För analysobjektet bedöms lönsamheten att inrätta 

verksamheter i lokaler i bottenplan, trots ett centralt läge, som lägre än för det huvudsakliga 

ändamålet bostäder. Undantag gäller dock för med publikt ändamål såsom skola eller vård, men 

detta förutsätter att Munkbo lyckas teckna långsiktigt hyresavtal med privat/offentlig aktör till 

marknadsmässiga villkor.  

 

• Till följd av att projektets storlek i förhållande till befintliga marknaden bedöms det som fördelaktigt 

att rikta in projektet mot en bredare målgrupp, vilket även talar för en något bredare 

lägenhetsfördelning. Samtidigt bedöms åldersgruppen 80+ som särskilt intressant vilket å andra 

sidan skulle tala för en högre koncentration av 2: or och 3: or. 
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§ 55 Dnr 2021-000057   

Direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår i ett initiativärende, 2021-

03-04, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra 

till Samhällsbyggnadsnämnden att göra en direktanvisning av tomt ett 

på Vadholmen till Munkbo AB samt att Kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att uppdra till Munkbo AB att bebygga tomt ett på 

Vadholmen efter att direktanvisningen har gjorts.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-15 §43, att uppdra åt 

förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys i förhållande till av 

kommunfullmäktige tidigare beslut i ärendet samt i vilken utsträckning 

övrig markanvisning kan påverkas. 

 

Bakgrund 

Tidigare beslut i ärendet som kan ha betydelse för den fortsatta 

handläggningen. 

Kommunfullmäktige har, 2020-06-29 §71, beslutat att delegera till 

Samhällsbyggnadsnämnden att sälja via markanvisning och 

förutsättningarna i detaljplanen, byggrätten i Örekilsparken. 

Kommunfullmäktige har vidare beslutat, 2020-12-07 §122, att 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB, startar två nya dotterbolag inför 

försäljningen av byggrätter. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl 

AB säljer de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att försäljningen ska ske i nära 

samarbete med samhällsbyggnadsnämnden 

 

Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har 

samhällsbyggnadsnämnden beslutat, 2021-01-25 §5 att anta en 

arbetsbeskrivning för markanvisning inom detaljplanen Vadholmen. Den 

antagna arbetsbeskrivningen innehåller en beskrivning av området i sin 

helhet och volymen beräknade lägenheter i områden samt tidsplanen för 

kommande markanvisning. Enligt tidsplanen ska markanvisningen 

beslutas om i maj och därefter kommer markanvisningstävlingen att gå 

ut i månadsskiftet maj/juni. 

Samtliga byggrätter kommer att fördelas genom markanvisning där 

arbetet bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 

bolaget Vadholmen Foss AB i enlighet med de beslut som fattas i 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige har antagit detaljplan, 2021-04-06 §9, för 

Vadholmen som möjliggör uppförandet av 100-150 bostäder och totalt 

ca 4500 m² lokalyta vilket är fördelat på tre olika byggrätter. Dessa 

byggrätter planeras att styckas av och säljas var och en för sig vid tre 

olika tillfällen via markanvisning i enlighet med kommunfullmäktiges och  
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samhällsbyggnadsnämndens beslut. Detaljplanen för Vadholmen har i 

dag vunnit laga kraft. 

Formellt är det bolaget Vadholmen Foss AB som är ägare till delområde 

ett och två samt Munkedals kommun som är ägare av delområde tre. 

Kommunal gata är utbyggd i enlighet med detaljplanen och marken är 

grovplanerad och kommer överlåts i befintligt skick. VA-ledningar 

kommer vid försäljningen att finnas i tomtgräns. 

 

Syftet med markanvisning är att få in underlag för att sedan välja ut de 

köpare som utvecklar området på bästa sätt i enlighet med detaljplanens 

intention och markanvisningens kriterier samt inom överenskommen tid. 

Samma upplägg och underlag förväntas användas för markanvisningar 

för samtliga tre delområden. 

Munkbo AB har i styrelsebeslut dels 2020-08-21 §41 och 2021-03-10 

§26 beslutat att avstå från markanvisning för byggnation på Vadholmen 

med motivering att bolaget behöver fokusera på renovering av befintligt 

bostadsbestånd.  

 

Kommunstyrelsens presidium träffade Munkbos presidium 2021-04-16 

för att efterhöra styrelsens syn på bolagets framtid. Bolaget redovisade 

att man i första hand ska fokusera mot att renovera befintligt 

bostadsbestånd och att styrelsen beslutat att inte bygga på Vadholmen. 

Kommunstyrelsens presidium efterfrågade svar på hur Munkbo AB avser 

följa ägardirektiven och gav styrelsen i Munkbo AB i uppdrag att 

återkomma med bolagets framtidsplan. Planen ska innehålla riskanalys 

för nybyggnation vid Vadholmen och svara på frågan hur bolaget ska 

kunna stabilisera sin ekonomi om man inte bygger nytt. Svar på 

Munkbos framtidsplaner har inte inkommit ännu. 

 

Efter kontakt med Västra Götalandsregionen (VGR), 2021-03-19, 

gällande intresse att förhyra verksamhetslokaler i bottenvåningen på 

fastighet tomt ett, kan konstateras att intresset svalnat betydligt. 

Bedömningen är att varken vårdcentrals- eller barn- och 

ungdomspsykiatrin verksamhet kommer att vara en intressent. En möjlig 

hyresvärd kan vara folktandvårdens verksamhet.  

 

Kommunfullmäktige kan formellt besluta om en direktanvisning samt 

uppdra åt Munkbo AB att bebygga tomt ett i egenskap av ägare till 

bolaget samtidigt som kommunfullmäktige upphäver tidigare fattade 

beslut, 2020-06-29 §71 och 2020-12-07 §122. Viktigt att beakta att 

styrelsen för Munkbo AB beslutat att avstå från byggnation inom 

Vadholmen. Kommunstyrelsen kan välja att uppmana Munkbo AB att 

delta i markanvisningstävlingen på lämplig tomt. 

 

Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra en direktanvisning av 

tomt ett till Munkbo AB kan övriga markanvisningar påverkas genom att 

intresset från marknaden minskar och att tidsplanen förskjuts framåt i 

tid. En förutsättning bör vara att Munkbo AB uppfyller samma krav som 

övriga, bygger in samma kvaliteter som vi kommer kräva på övriga  
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områden i markanvisningstävlingen, och förvärvar marken till fastställt 

marknadsvärde för att eliminera risken för särbehandling. 

Det kommunala bostadsbolaget bör finnas med som en aktiv aktör på 

bostadsmarknaden för att kunna erbjuda ändamålsenliga boendemiljöer 

till kommuninvånarna. Därför bör det kommunala bostadsbolaget delta i 

den kommande markanvisningstävlingen på lämplig tomtmark. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2021-05-17, § 96 

Tjänsteskrivelse 

Beslut KS 2021-03-15, § 43 

Initiativärende 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till bolaget Vadholmen Foss att 

göra en direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Munkbo att bebygga tomt 1 

på Vadholmen efter att direktanvisningen gjorts. Munkbo ska betala den 

summa som tomt 1 har värderats till samt följa de anvisningar som satts 

upp för markanvisningen. 

 

Yrkande 

Liza Kettil (S), Karl-Anders Andersson (C), Malin Svedjenäs (V), Göran 

Nyberg (L), Ove Göransson (V), Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf 

Jacobsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Christoffer Wallin (SD): Återremiss till kommunstyrelsen för att ta 

kontakt med Munkbo för och få en kostnads och konsekvensanalys av 

investeringen innan direktanvisning görs av kommunfullmäktige. 

 

Martin Svenberg Rödin (M), Christer Börjesson (-): Bifall till Christoffer 

Wallins (SD) yrkande om återremiss. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst: Återremiss. 
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Omröstningsresultat 

Christer Börjesson (-)  Nej 

Christer Nilsson (C)  Ja 

Lars-Göran Sunesson (C)  Ja 

Karl-Anders Andersson (C)  Ja 

Helena Hansson (C)  Ja 

Olle Olsson (KD)  Ja 

Rolf Jacobsson (KD)  Ja 

Göran Nyberg (L)  Ja 

Karin Blomstrand (L)  Ja 

Hans-Joachim Isenheim (MP)  Ja 

Ausra Karlsson (M)  Nej 

Martin Svenberg Rödin (M)  Nej 

Jan Hognert (M)  Nej 

Henrik Palm (M)  Nej 

Linda Wighed (M)  Nej 

Ulla Gustafsson (M)  Nej 

Ann-Sofie Alm (M)  Nej 

Rolf Berg (S)  Ja 

Liza Kettil (S)  Ja 

Caritha Jacobsson (S)  Ja 

Pia Hässlebräcke (S)  Ja 

Leif Karlsson (S)  Ja 

Maria Sundell (S)  Ja 

Regina Johansson (S)  Ja 

Inger Orsbeck (S)  Ja 

Matheus Enholm (SD)  Nej 

Tony Hansson (SD)  Nej 

Heikki Klaavuniemi (SD)  Nej 

Mathias Johansson (SD)  Nej 

Jan Peterson (SD)  Nej 

Pontus Reuterbratt (SD)  Nej 

Bo Ericsson (SD)  Nej 

Christoffer Wallin (SD)  Nej 

Ove Göransson (V)  Ja 

Malin Svedjenäs (V)  Ja 

 

Ja-röster: 19 

Nej-röster: 16 

Avstår: 0 
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Protokollsanteckning 

Enligt kommunallagen 5 kap. 50 § ska ett ärende återremitteras, om det 

begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för att ta kontakt med Munkbo för och få en kostnads- 

och konsekvensanalys av investeringen innan direktanvisning görs av 

kommunfullmäktige. 

 

Expedieras 

Kommundirektör för handläggning 
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Handläggare: 

Fredrick Göthberg 

Kommunsekreterare 

 

Kommunalt partistöd 2022 för Moderaterna i 

Munkedal samt godkännande av redovisning för 

kommunalt partistöd 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2021 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Moderaterna i 

Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 7 x 12 075 kr (84 525 kr) 

Totalt: 96 600 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 grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 

kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, senast 

reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

 

Moderaterna inkom 2022-01-10 med redovisning för kommunalt partistöd för 2021. 

Redovisningen anger hur partistödet används och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Ylva Morén 

Kommundirektör 
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Beslutet expedieras till: 

Moderaterna i Munkedal för kännedom 

Kommunsekreterare för vidare hantering 

Slutarkiv 
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MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -01- 1 0

Dnr

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Juridisk person* Organisationsnummer:

Moderaterna i Munkedal 802522-9603
Adress: Postadress:

Fjällberg 27 455 93 Munkedal

Telefon: Bankkonto eller BG/PG:

8368-3 913 179 272-4 Swedbank

* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd:

Ordförande:

__9_5_2_0_0 kr Redovisningen avser år:

Kassör:

2021

Ann-Sofie Alm Frida Ernflykt

Redovisnin av lokalt artistöd Redovisnin s eriod 1 tanuarl - 31 december
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats:

Under föregående år så har vårt partistöd använts till:

Inköp av profilkläder till medlemmar

Inköp av kampanjmaterial för kommande kampanjer

Utbildningar för våra medlemmar

Samt sparande för en buffert inför kampanjer till valet i höst

~ -~· Granskningsintyg
Härmed int as att artiet har fört ändamålet för Re ler för kommunalt artistöd i Munkedals kommun

Intygas av

Datum I
Q,>22-0/-c:>5

Namnförtydligande " - ,,- ·

'3~f_5./tre,u)ef?IL/.s;:

Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 10 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se

Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330
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Redovisning av erhållet partistöd

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska partier

som är representerade i fullmäktige.

Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, till Munkedals kommun lämna en

skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som

anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.

Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild

granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt

partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.

Enligt 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen ges partistöd för att "stärka partiets ställning i

den kommunala demokratin".

Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att

ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs,

eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i kommunallagen, innebär

det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får, under vissa förutsättningar, besluta

att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen.

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media

möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.

Den närmare utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I propositionen1 finns

följande vägledande uttalande:

"Det väsentliga är att redovisningen är utformadpå ett sådant sätt att den ger en rättvisande
bild av hurmottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta
allt det partistöd som har använts, både det som harmottagits för det senaste året och det som
eventuellt sparats från tidigare år."

Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att

stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat

framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den

utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

1 Regeringens proposition 2013/14: 5 Vital kommunal demokrati

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se

Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330
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Handläggare: 

Fredrick Göthberg 

Kommunsekreterare 

Kommunalt partistöd för 2022 för Miljöpartiet samt 

godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedal redovisning för 

kommunalt partistöd 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Miljöpartiet i 

Munkedal för 2022 enligt följande: 

Grundstöd 12 075 kr 

Mandatstöd 1 x 12 075 kr 

Totalt: 24 150 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 grundläggande stöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 procent av 

prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt bestämmelserna i Regler för 

kommunalt partistöd som är antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24, senast 

reviderad 2018-04-26 §47. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

Miljöpartiet i Munkedal inkom 2022-01-17 med redovisning för kommunalt partistöd 

för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är undertecknad av en 

särskilt utsedd granskare.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Ylva Morén 

Kommundirektör 
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Munkedals kommun 
Datum 

2022-01-27 
 

KS 2022-000041 
Sida 

2(2) 

 

Beslutet expedieras till: 

Miljöpartiet i Munkedal 

Kommunsekreterare för vidare hantering 

Slutarkiv 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-02 Dnr: KS 2019-000092 

Handläggare: 
Eva Kläppe Hellström 
Processutvecklare 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar på motion om utvecklingsplaner för 
kommundelarna 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämna den till 
kommunstyrelsen för att detta ska kunna prioriteras inom det befintliga uppdraget 
för landsbygdsutveckling.  

Sammanfattning 
En motion om att utveckla kommundelarna Sörbygden, Svarteborg och Munkedal 
har inkommit, från Liberalerna i Munkedal genom Göran Nyberg. Förslag till svar på 
motionen har återremitterats till förvaltningen för ”vidare bearbetning” (KS 2021-
05-17 § 107). Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till beslut som innebär
att motionen bifalls att det ska prioriteras inom det befintliga uppdraget för
landsbygdsutveckling.

Bakgrund 
En motion om att utveckla kommundelarna Sörbygden, Svarteborg och Munkedal 
har inkommit, från Liberalerna i Munkedal genom Göran Nyberg. På 
kommunstyrelsens sammanträde i maj 2021 presenterade förvaltningen förslag till 
motionssvar som innebar att motionen föreslogs anses besvarad med hänvisning till 
det förankrings- och utvecklingsarbete som pågår i arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera motionen ”för vidare 
bearbetning” (KS 2021-05-17 § 107). 

Ärendet 
Förvaltningen har varit i kontakt med motionären, då syftet med återremissen inte 
framgår av kommunstyrelsens protokoll (2021-05-17 § 107). Det som efterfrågas 
är lokala dialoger och arbetsgrupper i respektive kommundel mellan näringsliv, 
civilsamhälle, förvaltningar och politiska företrädare. Syftet är att dessa ska föda 
tankar på marknadsföring av bygdens möjligheter och resurser samt skapa ett ökat 
lokalt engagemang. 

Idén om en kommun där de olika kommundelarna blomstrar utifrån sina egna 
förutsättningar är god. Om ett sådant arbete ska genomföras behöver de prioriteras 
inom verksamheten men då det faller under befintligt uppdrag föreslås det inte att 
extra resurser tillförs. Förvaltningen föreslår därför att motionen bifalls och 
överlämnas till kultur och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen för att detta ska 
kunna prioriteras inom det befintliga uppdraget för landsbygdsutveckling. I 
samband med eventuellt fastställande av utvecklingsplaner bör dessa vägas mot 
andra styrdokument i kommunen, som till exempel översiktsplanen. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling 

Social dimension 
Effekten av ett arbete med kartläggning i enlighet med motionärens förslag ger 
ökad möjlighet till delaktighet och känsla av sammanhang, KASAM.  

Miljömässig dimension 
Bedöms inte tillföra ärendet något ytterligare. 

Ekonomi 
Ska prioriteras inom det befintliga uppdraget och där med ingen utökning av 
budget. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Ylva Morén 
Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 
Motionär, för kännedom 
Kommundirektör, för vidare hantering 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom 
Processutvecklare, för kännedom 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 107 Dnr 2019-000092  

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om 

utvecklingsplaner för kommundelarna 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att utveckla kommundelarna Sörbygden, Svarteborg och 

Munkedal har inkommit från Liberalerna genom Göran Nyberg. Motionen 

föreslås anses besvarad med hänvisning till det förankrings- och 

utvecklingsarbete som pågår i arbetet med att ta fram en ny 

översiktsplan. 

 

Kommunen har börjat ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan 

(ÖP2040) för långsiktig planering och strategisk utveckling av den 

fysiska miljön i hela det geografiska området för Munkedals kommun. 

Det inkluderar både land- och vattenområden samt tätorter och 

landsbygd. För tätorter och de mindre samhällena är ambitionen att gå 

ner i skala och göra fördjupningar för att fånga upp behoven av 

utveckling i central- och serviceorterna. Avsikten är att täcka in hela 

kommunens yta tillräckligt detaljerat så att behovet av att arbeta med 

fördjupade översiktsplaner inte ska behöva uppstå. Flera aktiviteter för 

invånardialog är planerade i arbetet med ÖP2040. Under sommaren 

2021 kommer det exempelvis genomföras torgdialoger med fokus på 

barn/unga i kommunens centralorter. Syftet med dialogerna är att få 

invånarperspektiv på kommunens utvecklingsmöjlighet och kapacitet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.     

 

Yrkanden 

Rolf Jacobsson (KD): att återsända motionen för vidare bearbetning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf 

Jacobssons (KD) yrkande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Rolf 

Jacobssons (KD) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återsända motionen för vidare 

bearbetning. 

 

Beslutet skickas till 

Processutvecklare för vidare hantering. 

Kommundirektör för kännedom 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-03 

 

Dnr: KS 2019-000092 

  

Handläggare: 

Eva Kläppe Hellström 

Processutvecklare 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar på motion om utvecklingsplaner för 

kommundelarna 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.   

Sammanfattning 

En motion om att utveckla kommundelarna Sörbygden, Svarteborg och Munkedal 

har inkommit från Liberalerna genom Göran Nyberg. Motionen föreslås anses 

besvarad med hänvisning till det förankrings- och utvecklingsarbete som pågår i 

arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 

Ny översiktsplan 

Kommunen har börjat ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP2040) för 

långsiktig planering och strategisk utveckling av den fysiska miljön i hela det 

geografiska området för Munkedals kommun. Det inkluderar både land- och 

vattenområden samt tätorter och landsbygd. För tätorter och de mindre samhällena 

är ambitionen att gå ner i skala och göra fördjupningar för att fånga upp behoven 

av utveckling i central- och serviceorterna. Avsikten är att täcka in hela 

kommunens yta tillräckligt detaljerat så att behovet av att arbeta med fördjupade 

översiktsplaner inte ska behöva uppstå. Flera aktiviteter för invånardialog är 

planerade i arbetet med ÖP2040. Under sommaren 2021 kommer det exempelvis 

genomföras torgdialoger med fokus på barn/unga i kommunens centralorter. Syftet 

med dialogerna är att få invånarperspektiv på kommunens utvecklingsmöjlighet och 

kapacitet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommundirektör, för kännedom 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom 

Processutvecklare, för kännedom 

Slutarkiv 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-02-02 Dnr: KS 2019-51 

Handläggare: 

Eva Kläppe Hellström 

Processutvecklare 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar på motion om att utveckla landsbygden i 

Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att använda 

RAMBOS inventering som ett underlag för att utreda möjliga ödehus.   

Sammanfattning 

En motion om att starta ett projekt för att utveckla landsbygden och öka 

inflyttningen i Munkedal har inkommit, från Sverigedemokraterna i Munkedal 

genom Christoffer Wallin. Förslag till svar på motionen återremitterades till 

förvaltningen "för vidare bearbetning" (KS 2021-05-17 § 108). Förvaltningen har 

tagit fram ett nytt förslag till svar som innebär att motionen bifalls och överlämnas 

samhällsbyggnadsnämnden för att utreda om motionen går att genomföra.    

Bakgrund 

En motion om att starta ett projekt för att utveckla landsbygden och öka 

inflyttningen i Munkedal har inkommit, från Sverigedemokraterna i Munkedal 

genom Christoffer Wallin. På kommunstyrelsens sammanträde i maj 2021 

presenterade förvaltningen förslag till motionssvar som innebar att motionen 

föreslogs anses besvarad med hänvisning till resultatet av genomförd förstudie och 

pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade 

att återremittera motionen ”för vidare bearbetning” (KS 2021-05-17 § 108). 

Ärendet 

Förvaltningen har varit i kontakt med motionären, då syftet med återremissen inte 

framgår av kommunstyrelsens protokoll (2021-05-17 § 108). Det som efterfrågas 

är att utreda möjliga ödehus utifrån den inventering som Rambo gjorde inför 

införandet av det nya sopsorteringssystemet. 

Den senaste årens trend att svemestra och hemestra, det vill säga att tillbringa sin 

semester i Sverige och hemmavid, har inneburit en ökad efterfrågan efter hus på 

landsbygden, inklusive så kallade ”ödehus”. Att utreda hur många hus som står 

tomma och varför kan därför vara ett sätt att möta denna ökade efterfrågan, 

samtidigt som kulturvärden i form av byggnader och miljöer kan återupptäckas, 

användas på nytt, vårdas men också ges möjlighet att utvecklas. 

Den Leaderstudie som Munkedals kommun tidigare har deltagit i visade att det 

finns svårigheter, med hänsyn till GDPR, att samköra register i syfte att upptäcka 

eventuella så kallade ”ödehus”. 

Sammantaget gör detta att förvaltningen föreslår att frågan utreds om det är 

möjligt att göra så som motionären föreslår för att på ett resurseffektivt sätt 

kartlägga ödehus. För genomförande av motionen i sin helhet krävs att resurser 

måste avsättas för en arbetsgrupp som studerar juridiska möjligheter och därefter 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-06-16 KS 
Sida 

2(2) 

eventuellt fortsätter sitt arbete med att ta fram en målbild för inventeringen, 

genomför inventering, tar fram förslag på hur kontakt kan och bör tas med 

fastighetsägare samt eventuellt företrädare för branschen. Det saknas avsatta 

medel för utredningar av detta slag. Om det blir aktuellt att motionen ska 

verkställas i sin helhet får Samhällsbyggnadsnämnden lyfta in frågan om 

finansiering i ordinarie budgetarbete.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling 

Social dimension 

Effekten av en kartläggning kan på sikt innebära ökade möjligheter för inflyttning 

och fler platser där människor rör sig, med bland annat ökad handel och mer aktivt 

föreningsliv som en konsekvens. 

Om motionen avslås finns risk för negativ social påverkan för boende i närområdet 

och vikande efterfrågan på fastigheter i nära anslutning. 

Miljömässig dimension 

Renovering av fastigheter leder till ett bättre nyttjande av befintliga resurser. Den 

ökade viljan till svemester och hemester skapar möjligheter för Munkedal att 

erbjuda alternativ till långväga semesterresor. När gamla byggnader får nytt liv 

skapas förutsättningar för att kulturmiljön bevaras. 

Om motionen avslås finns risk att de så kallade ödehusen fortsätter att förfalla, 

vilket vore ett miljömässigt nederlag. 

Ekonomisk dimension 

Kan Rambos invertering användas kan uppdraget initialt utföres inom befintlig 

budget. Ett större projekt för att skapa ett utbud av ödehus till marknaden kräver 

mer resurser. Blir det fallet får Samhällsbyggnadsnämnden lyfta det i ordinarie 

budgetarbete. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Ylva Morén 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Motionär, för kännedom 

Kommundirektör, för kännedom 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, för hantering
Processutvecklare, för kännedom 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2019-000051  

Svar på motion från Christoffer Wallin (SD) om att 

utveckla landsbygden i Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att starta ett projekt för att utveckla landsbygden och öka 

inflyttningen till Munkedal har inkommit från Sverigedemokraterna 

genom Christoffer Wallin. Motion föreslås anses besvarad med 

hänvisning till resultatet av genomförd förstudie och pågående arbete 

med att ta fram en ny översiktsplan. 

Förstudie ”Inflyttning hållbar landsbygd” 

Under 2020 deltog Munkedal i förstudien ”Inflyttning hållbar landsbygd”, 

inom ramen för Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal. Syftet 

med förstudien var att finna nya vägar för att öka inflyttningen, 

exempelvis genom samverkan och inventering av ödehus. Förstudien 

inkluderade bland annat studie av projektet ”Lev din dröm” i Falkenberg, 

som motionären hänvisar till. Resultatet av förstudien visar ett flertal 

svårigheter för ett dylikt arbetssätt i Munkedal och Dalsland. Bland annat 

svårighet med kartläggning, med hänvisning till GDPR, en generell 

obenägenhet att vilja hyra ut/sälja sina tomma hus och ett begränsat 

intresse hos mäklarfirmor. 

 

Kommunen har börjat ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan 

(ÖP2040) för långsiktig planering och strategisk utveckling av den 

fysiska miljön i hela det geografiska området för Munkedals kommun. 

Det inkluderar både land- och vattenområden samt tätorter och 

landsbygd. För tätorter och de mindre samhällena är ambitionen att gå 

ner i skala och göra fördjupningar för att fånga upp behoven av 

utveckling i central- och serviceorterna. Avsikten är att täcka in hela 

kommunens yta tillräckligt detaljerat så att behovet av att arbeta med 

fördjupade översiktsplaner inte ska behöva uppstå. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.   

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): att återsända motionen för vidare bearbetning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf 

Jacobssons (KD) yrkande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

Christoffer Wallins (SD) yrkande. 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 108 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återsända motionen för vidare 

bearbetning. 

 

Beslutet skickas till 

Processutvecklare för vidare hantering. 

Kommundirektör för kännedom 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-03 

 

Dnr: KS  

  

Handläggare: 

Eva Kläppe Hellström 

Processutvecklare 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar på motion om att utveckla landsbygden i 

Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.   

Sammanfattning 

En motion om att starta ett projekt för att utveckla landsbygden och öka 

inflyttningen till Munkedal har inkommit från Sverigedemokraterna genom 

Christoffer Wallin. Motion föreslås anses besvarad med hänvisning till resultatet av 

genomförd förstudie och pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan. 

Förstudie ”Inflyttning hållbar landsbygd” 

Under 2020 deltog Munkedal i förstudien ”Inflyttning hållbar landsbygd”, inom 

ramen för Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal. Syftet med förstudien 

var att finna nya vägar för att öka inflyttningen, exempelvis genom samverkan och 

inventering av ödehus. Förstudien inkluderade bland annat studie av projektet ”Lev 

din dröm” i Falkenberg, som motionären hänvisar till. Resultatet av förstudien visar 

ett flertal svårigheter för ett dylikt arbetssätt i Munkedal och Dalsland. Bland annat 

svårighet med kartläggning, med hänvisning till GDPR, en generell obenägenhet att 

vilja hyra ut/sälja sina tomma hus och ett begränsat intresse hos mäklarfirmor. 

Ny översiktsplan 

Kommunen har börjat ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP2040) för 

långsiktig planering och strategisk utveckling av den fysiska miljön i hela det 

geografiska området för Munkedals kommun. Det inkluderar både land- och 

vattenområden samt tätorter och landsbygd. För tätorter och de mindre samhällena 

är ambitionen att gå ner i skala och göra fördjupningar för att fånga upp behoven 

av utveckling i central- och serviceorterna. Avsikten är att täcka in hela 

kommunens yta tillräckligt detaljerat så att behovet av att arbeta med fördjupade 

översiktsplaner inte ska behöva uppstå.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-05-03 
 

KS  
Sida 

2(2) 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommundirektör, för kännedom 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom 

Processutvecklare, för kännedom 

Slutarkiv 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 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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Datum 

2022-01-12 

 

Dnr: SBN  

  

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Svar på motion (L) om att bygga på LIS-områden i 

Hällevadsholm 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

  

Sammanfattning 

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.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunal kostnad vid planering, markinköp och exploatering. Kommunal intäkt vid 

försäljning och möjlighet till ett ökat invånarantal. 

 

Barnkonventionen 

Trivsamma uppväxtmiljöer kan skapas. 

 

Folkhälsa 

Lämplig och trivsam kompletterande bebyggelse kan skapas. 

 

Miljö 

Ej exploaterad sjönära mark tas i anspråk. 
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Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadschef för kännedom 

Kommunsekreteraren för fortsatt hantering 
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  2021-10-12 

 

Motion om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm 

 

Munkedals kommun behöver planera för att på sikt få mer 

bebyggelse på attraktiva platser och områden. Hällevadsholm är ett 

av flera samhällen i Munkedals kommun som kan erbjuda 

villabebyggelse i natursköna områden. Förslaget syftar till att man tar 

hänsyn till länsstyrelsens krav och den lagstiftningen som finns när 

kommunen planerar för den här naturnära bebyggelse. Det finns ett 

område vid Vässjesjön i Hällevadsholm som i kommunens 

översiktsplan tagits fram och som skall kunna bebyggas, enligt plan.  

I dessa beslutade områden skall det s.k. LIS ge möjlighet att komma 

närmare vatten i vissa specifika områden för att främja en positiv 

utveckling av byggnation av bostäder. 

 

Vi föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att 

undersöka möjligheten att förvärva området, eller delar av, för att 

kunna utveckla ett bostadsområde.  

 

Positivt utifrån barnkonventionen eftersom det ges möjlighet att 

bygga i områden som ger barn möjlighet till bra, naturnära miljöer. 

 

För Liberalerna i Munkedal 

 

Karin Blomstrand och Thomas Högberg  

 

111



Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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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Dnr: SBN 2021-000173 

  

Handläggare: 

Elisabeth Linderoth 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Svar på - Motion om hundrastgård  

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.    

Sammanfattning 

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 20220112 

Motion om hundrastgård 20211124    
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnaden för utredningen bedöms som små och kommer inrymmas inom 

nuvarande budgetramar inom samhällsbyggnadsnämnden. Framtida 

investeringskostnader och driftkostnader kommer tas fram och redovisas i 

kommande budgetprocess.  

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Elisabeth Linderoth  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunsekreterare, för vidare hantering 

Samhällsbyggnadschef, för kännedom 

Gatu och parkchef, för kännedom 
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Motion om hundrastgård  

I vår kommun finns många hundägare och ett stort intresse för djur, natur och hundsport. 

Sedan våren 2021 finns en hundbadplats i Saltkällan som blivit uppskattad av både besökande 

och kommuninvånare.  

I Munkedal saknas dock något som finns i många andra kommuner, en eller flera 

hundrastgårdar där människor i olika åldrar kan mötas med sina hundar. 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.  

Jag föreslår därför:  

*Att kommunfullmäktige beslutar att en första kommunal hundrastgård ska anläggas i 

kommunen  

* Att kommunfullmäktige beslutar att föreningslivet ska inbjudas till dialog inför anläggande 

av hundrastgård gällande placering, utförande och eventuellt samarbete 

*Att kommunfullmäktige beslutar att skötseln av hundrastgården ska finansieras av 

kommunen 

 

Regina Johansson  

Socialdemokraterna   

Munkedal 2021-11-24 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 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), Staffan och Katarina är genom köpeavtal överens om köp. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 
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2022-01-12 

 

Dnr: SBN 2021-000172 

  

Handläggare: 

Henrik Gustafsson 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Svar på motion, Fiskebo kan bli Eko-by (Göran N, L) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

    

Sammanfattning 
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. 
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Nuläge: Kommunen och de tilltänkta köparna av del av Fiskebo 1:2 (gården), 

Staffan och Katarina är genom köpeavtal överens om köp. 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. 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunal intäkt vid försäljning, vid utvecklande av ekoby bedöms de ekonomiska 

konsekvenserna vara svåra att förutsäga. 

 

 

 

Elisabeth Linderoth 

Samhällsbyggnadschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadschef, för kännedom 

Kommunsekreteraren för vidare hantering 
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Motion  
 
Till Fullmäktige i Munkedals kommun 
 
 
Fiskebo kan bli Eko-by 
 
En gång i tiden donerade bröderna Askengren gården Fiskebo till Svarteborgs kommun. En 
tanke de hade var att gården ängar skulle kunna fyllas av äppleträd som skulle ge 
kommunen inkomster. 
Så har det inte blivit, men istället har avkastning från gårdens skogsbestånd i alla år fyllt på 
först Svarteborgs och sedan Munkedals kommuns kassor. 
För några månader sedan beslutade fullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att sälja Fiskebo, men se till att hembygdsföreningen fortsatt hade tillgång till den lada man 
använder för att bevara föremål från en gången tid. 
Så här i sista minuten, kanske är det för sent, vill jag ändå att kommunens ansvariga funderar 
på om inte gården Fiskebo skulle kunna få ett mer bestående värde för invånarna i 
Svarteborg och hela kommunen. 
Vi vill att fler människor skall flytta in till vår kommun och för det behövs ett utbud av olika 
möjliga boendeformer för att det skall bli intressant för så många som möjligt. Ofta behövs 
också att kommunen disponerar mark och här har vi det och kanske borde vi om möjligheten 
fortfarande finns ta en funderare på om vi inte i stället skulle komplettera vårt utbud när det 
gäller boende med ett område med lite friare ramar när det gäller tomtstorlekar, 
avloppslösningar, hus och möjligheter till höns och kanske en gris. 
Det kan vara i formen av en Eko-by och det kan vara enbart de friare former jag skissat på 
ovan, men en Eko-by har många kommuner och vi har det inte. 
 
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att gården Fiskebo inte skall säljas just nu 
utan att möjligheterna till att etablera en Eko-by eller liknande område där i stället utreds 
innan försäljningsprocessen går vidare. 
 
 
Munkedal 
Göran Nyberg 
Liberalerna 
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