Kommunstyrelsen
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Munkedals Kommuns värdegrund
All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde

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
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Datum

2021-01-08
Kommunstyrelsen
Tid:

2021-01-18 09:00

Plats:

Digitalt, via Teams. Se länk i digital mötesinbjudan.

Justeringsdatum:

2021-01-0, kl. 13.00.

Justeringsperson:
Ordförande:

Jan Hognert (M)

Sekreterare:

Linda Ökvist

Kl. 14.00

Krister Olsson, Leader Bohuskust och Kerstin Söderlund, Leader Dalsland.

Ärende

Föredragande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-07
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Dnr: KS 2021-000012

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen

Ej offentliga sammanträden för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden den 18 januari, 8
februari, 15 mars samt 12 april ej ska vara offentliga.

Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 18 beslutar kommunstyrelsen om
sammanträdena ska vara offentliga eller inte.
Då kommunstyrelsens sammanträden hålls digitalt och för att minska risken för
smittspridning bör inte kommunstyrelsens sammanträden vara offenliga.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare

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
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Dnr: KS 2020-000339

Styrgrupp för förstudie till investeringsprocess för
särskilt boende/trygghetsboende.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del utse kommunstyrelsens ordförande som
representant i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att utse xx som ordförande i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt fastställa representationen i styrgruppen
enligt välfärdsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-12 § 150 att godkänna ny
investeringsprocess för lokaler. Syftet med investeringsprocessen är att underlätta
styrning av stora projekt samt att få en bra politisk förankring. Varje berörd nämnd
utser sina representanter till styrgruppen som senare ska fastställas av
kommunstyrelsen. Storleken på styrgruppen och antalet representanter från
respektive nämnd skall baseras på projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser
sedan ordförande för styrgruppen.
Välfärdsnämnden beslutade 2020-11-19, § 91 om att starta en förstudie för projekt
särskilt boende/trygghetsboende samt att utse nämndens presidium som
representanter i projektets politiska styrgrupp.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-21, 126 att utse nämndens
presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Enligt Investeringsprocess för lokaler ska förstudier finansieras av den beställande
nämnden. Då investeringsmedel finns anslagna för utredning och projektering i
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2021 föreslås dessa nyttjas
för delar av förstudien. Dock sker finansiering för nedlagd tid av respektive
förvaltning.
Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Välfärdschef
Samhällsbyggnadschef
Kommundirektör

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-19

Välfärdsnämnden

§ 91

Dnr 2020-000133

Förstudie enligt process för investering av lokaler,
projekt Särskilt boende/trygghetsboende
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 20201012 att godkänna
investeringsprocessen för lokaler. Syftet med investeringsprocessen är
att underlätta styrning av stora projekt samt att få en bra politisk
förankring. Varje nämnd utser sina representanter till styrgruppen som
senare ska fastställas av kommunstyrelsen. Storleken på styrgruppen
och antalet representanter från respektive nämnd skall baseras på
projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser sedan ordförande för
styrgruppen.
Den beslutade investeringsprocessen har sin grund i att Munkedals
kommun nu står inför en framtid med behov av stora investeringar.
Äldre investeringar behöver ersättas samtidigt som demografi och
omvärldsfaktorer ställer nya krav på nyinvesteringar. En hög
investeringsvolym innebär påfrestningar på den kommunala ekonomin i
form av ökade kostnader för räntor och driftskostnader samt utgifter för
amortering. En omfattande investeringsvolym ställer stora krav på
besluts- och genomförandeprocessen för att inte kommunen ska utsättas
för onödiga ekonomiska risker. Investeringsprocessen ska stödja ett
rationellt beslutsfattande med grund i god ekonomisk hushållning.
Grundtanken med investeringsprocessen är att i en förstudie samla ett
bättre underlag inför framtida investeringsbeslut som grundar sig på
verksamhetens behov, framtida kostnader för drift och underhåll samt
beräknad investeringskostnad. Beslutet om investeringsprocessen
innebär vidare att en förstudie ska tas fram innan äskande om medel i
investeringsbudgeten kan göras för samtliga projekt som i tidigt skede
förväntas överstiga 15 mnkr.
Förstudien skall minst innehålla följande punkter:
Tidsplan
Kravspecifikation
Investeringsutgift
Verksamhetsvolymer
Driftskostnadskonsekvenser
I normalfallet skall kostnaden för förstudier finansieras av beställande
nämnd, antingen inom dennes befintliga driftsbudget eller via äskanden.
Då KS beslut angående investeringsprocessen är alldeles nytt och medel
redan finns anslagna och av KF beslutade i investeringsbudget 2021 med
2 mkr anses dessa medel vara avsedda för denna förstudie för projektet
Äldreboende/Trygghetsboende. Projektet har även ett planerat anslag
om ytterligare totalt 200 mkr i nuvarande investeringsplan. Förstudiens
kommande arbete och kalkyl samt beslut blir avgörande för framtida
budgetvolym för projektet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-19

Välfärdsnämnden

Forts § 91
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att starta en förstudie i enlighet med beslutad
process för investering av lokaler.
Välfärdsnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att utse
nämndens presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp
Yrkanden
Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och
finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att starta en förstudie i enlighet med beslutad
process för investering av lokaler.
Välfärdsnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att utse
nämndens presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp
Beslutet skickas till
Förvaltningschef SHB
Nämndsekreterare SHB
VFN
Nämndsekreterare VFF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13
2020-12-21

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 126

Dnr: SBN 2020–186

Styrgrupp för investeringsprocess för investering av lokaler Särskilt
boende/trygghetsboende
Kommunstyrelsen beslutade den 20201012 att godkänna ”investeringsprocessen
för lokaler”. Syftet med investeringsprocessen är att underlätta styrning av stora
projekt samt att få en bra politisk förankring. Varje nämnd utser sina
representanter till styrgruppen som senare ska fastställas av kommunstyrelsen.
Storleken på styrgruppen och antalet representanter från respektive nämnd skall
baseras på projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser sedan ordförande för
styrgruppen.
Den beslutade investeringsprocessen har sin grund i att Munkedals kommun nu står
inför en framtid med behov av stora investeringar. Äldre investeringar behöver
ersättas samtidigt som demografi och omvärldsfaktorer ställer nya krav på
nyinvesteringar. En hög investeringsvolym innebär påfrestningar på den
kommunala ekonomin i form av ökade kostnader för räntor och driftskostnader
samt utgifter för amortering. En omfattande investeringsvolym ställer stora krav på
besluts- och genomförandeprocessen för att inte kommunen ska utsättas för
onödiga ekonomiska risker. Investeringsprocessen ska stödja ett rationellt
beslutsfattande med grund i god ekonomisk hushållning.
Välfärdsnämndens beslutade på sitt möte 2020-11-19 § 91 om att föreslå för
kommunstyrelsen att starta en förstudie för detta projekt. Välfärdsnämnden
föreslog att utse sin nämnds presidium som representanter i den politiska
styrgruppen. Beslutet bifogas detta ärende.
Enligt beslut i KS ang. investeringsprocessen så skall förstudier finansieras av den
beställande nämnden, i detta fall Välfärdsnämnden. Då denna förstudie är
brådskande och investeringsmedel finns anslagna för utredning och projektering i
samhällsbyggnadsnämnden investeringsbudget för 2021 föreslås dessa nyttjas
även delar av förstudien. Dock sker finansiering i respektive förvaltningar för
nedlagd tid för respektive tjänstepersoner.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2020-12-09
Beslut VFN 2020-11-19 § 91
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillsätta nämndens presidium som
representanter i styrgruppen.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillsätta nämndens presidium som
representanter i styrgruppen.
Expedieras
Kommundirektör
Kommunsekreterare
Förvaltningschef Välfärd
Samhällsbyggnadschef
Fastighetschef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1004131
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-04
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Dnr: KS 2019-000188

Projektbeskrivning ÖP2040
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Projektbeskrivning för ÖP2040.

Sammanfattning
Arbetet med ÖP2040 är ett mångårigt planeringsarbete som har inletts under andra
halvan av 2020. Arbetet inkluderar flera beslutsnivåer enligt gällande reglementen.
Samhällsbyggnadsnämnden har det beredande uppdraget för det fortlöpandet
arbetet och kommunstyrelsen har ansvaret att Översiktsplaneringen genomförs och
finansieras. Slutligen fastställer/beslutar kommunfullmäktige om kommunens
Översiktsplan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, 2020-12-21 §12 att godkänna
Projektbeskrivningen för ÖP2040 och föreslår för kommunstyrelsen att besluta att
godkänna densamma. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare om en utökad
avstämning med kommunstyrelsen till fyra gånger per år samt att tillägga att
lagstadgade planeringsstrategi ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14 att påbörja arbetet med Översiktsplan
2035 samt att den politiska styrgruppen ska vara representerade av alla partier
som representeras i fullmäktige. Vidare är det beslutat att finansieringen av
översiktsplanen sker av kommunstyrelsen.
Arbetet med att ta fram Översiktsplanen har förlagts på
samhällsbyggnadsförvaltningen som efter ovan beslut rekryterat en översiktlig
planerare. Ett första steg i arbetet med ÖP2040 är att ta fram denna
projektbeskrivning. Under arbetet med projektbeskrivningen har arbetsnamnet för
ÖP2035 ändrats till ÖP2040. Detta har skett i dialog med tjänstepersoner och
politiker i olika sammanhang och upplevelsen är att det finns acceptans för denna
förändring av tidsperspektiv.
Projektbeskrivningens syfte är att på en övergripande nivå beskriva arbetet med ny
digital översiktsplan nedbruten på process- och aktivitetsnivå, budget samt tidsplan
som sträcker sig fram till 2025.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Finansieringen av ÖP2040 ligger inom kommunstyrelsens budget i enlighet med
beslut av kommunstyrelsen.

Miljö
En ny översiktsplan kan i förlängningen ha positiv inverkan med anpassning till
nuvarande miljöbalk.

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

12

Datum

Munkedals kommun

2021-01-04

Sida

KS 2019-000188

Barnkonventionen
Barnen kommer involveras brett inom arbetet med ÖP2040.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef
Översiktsplanerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 129

16
2020-12-21
Dnr: SBN 2020–187

Projektbeskrivning ÖP2040
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14 att påbörja arbetet med Översiktsplan
2035 samt att den politiska styrgruppen ska vara representerade av alla partier
som representeras i fullmäktige. Vidare är det beslutat att finansieringen av ÖParbetet ska ske via kommunstyrelsens budget.
Arbetet med att ta fram ÖP har förlagts på samhällsbyggnadsförvaltningen som
efter ovan beslut rekryterat en översiktlig planerare. Ett första steg i arbetet med
ÖP2040 är att ta fram denna projektbeskrivning. Under arbetet med
projektbeskrivningen har arbetsnamnet för ÖP2035 ändrats till ÖP2040. Detta har
skett i dialog med tjänstepersoner och politiker i olika sammanhang och
upplevelsen är att det finns acceptans för denna förändring av tidsperspektiv.
Projektbeskrivningens syfte är att på en övergripande nivå beskriva arbete med ny
digital översiktsplan nedbruten på process- och aktivitetsnivå, budget samt tidsplan
som sträcker sig fram till 2025, m.m. för att via detta beslut få samsyn i projektet.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Projektbeskrivning ÖP2040
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Projektbeskrivningen för ÖP2040 och
föreslår för kommunstyrelsen att besluta att godkänna densamma.
Yrkande
Per-Arne Brink (S): Att utöka avstämningar med kommunstyrelsen till fyra gånger
per år samt att tillägga att lagstadgade planeringsstrategi ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Matheus Enholm (SD) Ulla Gustafsson (M) yrkar bifall till Per-Arne Brinks (S)
yrkande.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Projektbeskrivningen för ÖP2040 och
föreslår för kommunstyrelsen att besluta att godkänna densamma.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utöka avstämningar med
kommunstyrelsen till fyra gånger per år samt att tillägga att lagstadgade
planeringsstrategi ska beslutas av kommunfullmäktige.
Expediering
Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef
Översiktsplanerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1004131
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Plan- och bygglagen (PBL) kap. 3 1§ anger att varje kommun ska ha en
aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är
inte juridiskt bindande men utgör ändå kommunens viktigaste styrinstrument
för långsiktig planering och strategisk utveckling av den fysiska miljön.
Översiktsplanen är en överenskommelse mellan kommun och stat och ska
enligt lag vara vägledande vid prövning av ärenden enligt plan- och
bygglagen, miljöbalken, barnkonventionen samt andra lagar som är kopplade
till användning av mark och vatten.
Kommunstyrelsen har beslutat att påbörja arbete med Översiktsplan 2035,
vilket nu mera går under arbetsnamnet ÖP2040 (2019-10-14 §129). Arbetet
med att ta fram ny digital översiktsplan förläggs på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att
bereda underlag och driva arbetet framåt. Parallellt pågår arbete med ÖP18,
som ligger ute för granskning hösten 2020. Färdiga handlingar beräknas vara
klara för antagande våren 2021.
Materialet i ÖP18 och dess föregångare ÖP14 baseras till stor del på
planeringsunderlag och dialogarbete framtaget som underlag till ÖP10. Detta
medför att stora delar av planeringsunderlaget är i behov av att revideras och
nya utredningar adderas i arbete med framtagande av ny digital
översiktsplan. Prioriterat planeringsunderlag för upphandling är bland annat
nytt kulturmiljöprogram, ny miljökonsekvensbeskrivning samt
klimatanpassningsplan (2019-10-14 §129).
Vidare lyfter ÖP18 behovet av förnyade dialogprocesser. Särskilt unga
kommuninvånare pekas ut som en viktig målgrupp då ”Munkedals framtid
tillhör dagens barn och ungdomar!” (ÖP18 s.5). Denna ambition förstärks av
det nya lagrummet (jan 2020) i Barnkonventionens artikel 12 som lyfter barn
och ungas rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet”,
däribland utformning av platser och miljöer där de ofta vistas.

1.2 Rullande digital översiktsplanering
ÖP2040 bör betraktas som nästa generations översiktsplan där Munkedal
höjer blicken och tar ett rejält kliv in i framtiden. Här är planeringen helt
digitaliserad och översiktsplanen utgörs av en transparent digital plattform
som når ut brett till allmänhet, näringsliv, kommunala bolag och
medarbetare. Den digitala plattformen byggs upp utifrån Boverkets ÖP-modell
2.1, en nationell digital standard kompatibel på regional och statlig nivå.
Materialet kan enkelt viktas och utbytas över kommungränser samt vara
förenligt med samhällsbyggnadsprocessens olika skeden.
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En digitaliserad översiktsplan förenklar för medborgare och företag i kontakt
med kommun och andra myndigheter, då informationen i högre utsträckning
tillgängliggörs samtidigt som processerna ges ökad transparens. En annan
fördel med en digital översiktsplan är att materialet kan uppdateras löpande,
till fördel för kommunens interna processer, för att enkelt aktualiseras varje
ny mandatperiod.
En strategisk översiktlig planering har en central roll i kommunens arbete
med att samla och formulera strategier och visioner för en långsiktigt hållbar
utveckling. Översiktsplanen utgör kommunens avsiktsförklaring hur mark- och
vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Den är därmed ett viktigt politiskt måldokument och beslutas av
kommunfullmäktige.
ÖP2040 riktar sig till Munkedals kommunala förvaltningar, nämnder och
bolag, men också till näringsliv och privatpersoner. Innehållet ska kunna
förstås och användas av många olika aktörer, både av professionella
användare och av privatpersoner. Med en digital plattform ökar möjligheten
till medborgardialog och stärkt demokrati. Interaktiva kartor erbjuder även
möjlighet till synpunktsinlämning och direktdialog med dem som bor och
verkar i kommunen samt möjliggör större dialogssatsningar som enkelt når ut
till fler invånare och specifika målgrupper.

1.3 Syfte och målformulering
Syftet med ÖP2040 är att underlätta Munkedals fysiska utveckling genom att
tillhandahålla en strategi för hur mark- och vattenområden kan användas
fram till 2040 för att klara de behov som finns i kommunen vad gäller:
Bostäder
Arbetsplatser
Offentlig service (skolor, förskolor, idrottshallar etc.)
Kommersiell service och handel
Hållbara resor och transporter
Grönska, kultur och fritid
Klimatanpassning (regn och stigande vatten)
Målet med ÖP2040 att initiera en digital plattform enligt boverkets ÖP-modell
2.1 för rullande digital översiktsplanering samt att genomföra en
medborgardialogsatsning med barn och unga i fokus. Förväntan är även att
arbetet ska resultera i en väl förankrad, välmotiverad och tydlig översiktsplan,
inklusive nya utredningar samt ny konsekvensbeskrivning. Arbetet mynnar ut
i en handlingsplan för fortsatt arbete, vilken sätter ramarna för att hålla den
digitala plattformen uppdaterad och i framkant.
En övergripande ambition för projektet är att den nya översiktsplanen ska
leda till väl underbyggda strategiska beslut som gynnar kommunens och
regionens utveckling på lång sikt. Översiktsplanen ska innehålla strategiska,
långsiktiga mål som är så väl förankrade i den politiska organisationen, liksom
inom kommunens förvaltning, bland medborgare, företag och organisationer,
att de kan utgöra grunden i den översiktliga planeringen oberoende av
förändringar i den politiska inriktningen.
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För att lyckas med detta krävs en hög grad av engagemang, transparens
samt lyhördhet.

1.4 Kopplingar till andra projekt, processer och
verksamheter
Översiktsplanen samordnar olika sektorsintressen med bäring på strategisk
planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder.
Förutsättningar skapas för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som inte
enbart ger miljömässig nytta utan också sociala och ekonomiska fördelar.
Nedan listas förvaltningsövergripande samarbeten, projekt och processer med
bäring på strategisk planering.
•

Barnkonventionen är ett nytt lagrum från och med januari 2020 och
där med ett förvaltningsövergripande ansvar med utgångspunkt
antagen Handlingsplan för att stärka barns rättigheter 2020-2022. En
viktig orienteringsfråga för ÖP2040 är: ”Hur får barnperspektivet,
barnrättsperspektivet och barns perspektiv större gehör i den
pågående planeringen?”.

•

Pågående regeringsuppdrag för översyn av gällande lagstiftning
kopplat till strandskydd ger lokal påverkan på landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS). Utredning syftar till att strandskyddet görs om
i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att
tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom
befolkningstäthet och exploateringstryck.

•

VGR utreder just nu formen för framtagande av en Regional plan lik
den som Region Skåne och Region Stockholm utarbetat. Framtagandet
av en regionplan skulle kunna fungera som forum för dialog, bland
annat kring hur de nationella målen kan uppnås.

•

Fyrbodals kommunalförbund driver just nu en process med
framtagande av en gemensam strukturbild för Fyrbodals
medlemskommuner. Munkedal kommun har en aktiv roll i arbetet.
Färdig strukturbild bidrar till att kommunicera kommunen i ett större
sammanhang och bör ingå som del i översiktsplanen.

•

Kommunens vision tillsammans med kommunala inriktningsmål har en
överordnad roll och stark påverkan på översiktsplanen och dess förslag
till strategisk markanvändning.

•

Arbete med att ta fram en ny målbild, målbild 2030, för Munkedals
kommun har initierats. Arbetet drivs av kommunstyrelsen och
materialet utgör underlag för framtida visionsarbete.
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•

Arbete med en gemensam digitaliseringsstrategi för Munkedal, Sotenäs
och Lysekil är under uppstart. Strävan mot ett digitaliserat samhälle
avspeglas också i samhällbyggnadsförvaltningens verksamhetsmål att
”Vi ska bli mer digitalt tillgängliga”. Verksamhetsmålet stärks av
förvaltningens uppdrag att ta fram en digital rullande översiktsplan
vilken bidrar till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

•

Kommunövergripande VA-plan behöver tas fram för kommunen med
start 2021. Materialet ger viss påverkan på den långsiktigt strategiska
planeringen då, VA-planen sätter ramarna för möjlig utbyggnadstakt
inom de olika orterna.

•

Kommunens Folkhälsoplan för 2018-2020 prioriterar två områden:
goda uppväxtvillkor samt goda levnadsvanor. Detta är ett
förvaltningsövergripande ansvar som ger bäring även på planering och
utformning av den fysiska miljön.

•

Planerad medborgardialog riktad mot barn och unga förutsätter ett
nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur
och fritidsförvaltningen. En medborgardialogssatsning kan med fördel
lyftas in i skolans undervisning medan specifika målgrupper och åldrar
bäst nås genom föreningsliv och fritidsaktiviteter/events.

•

Information samt beslut om medverkan fördelas via förvaltningschef
och enhetschef/rektorer respektive pedagog, vilka är de som
tillsammans med tjänstemän medverkar vid workshop och dialog med
barn och unga. Engagemang för deltagande får gärna vara styrande
men önskvärt är att engagera ett representativt urval elever ur
förskola samt låg-, mellan- och högstadiet.

•

Påbörjat arbete med att ta fram nytt planeringsunderlag inom området
för kulturmiljö ger ett naturligt samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen. Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns även en
väl etablerad kontakt med Munkedals fyra hembygdsföreningar vilka
besitter stor kunskap inom området för kulturmiljö, lokalkännedom och
-historia.

•

Arbete med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram har
påbörjats. Kortfattat kan man säga att ett bostadsförsörjningsprogram bryter ner och konkretiserar kommunala mål och visioner för
befolkningstillväxt och bostadsbyggande. Innehållet ger en stark
styrning på översiktsplan samt strategisk markanvändning.
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2 Krav på projektet
2.1 Förutsättningar
Alla översiktsplaner tas fram på olika sätt och alla översiktsplaner är lite olika
uppbyggda. Detta beror på att kommunernas situation ser så olika ut gällande
behov, ambitioner och resurser. I PBL delas processen att ta fram en ny
översiktsplan in i ett flertal skeden. Dessa består av; tidig dialog, samråd,
utställning och antagande vilken beskriver arbetsgången vid framtagande av
ny översiktsplan.
Utöver PBL:s styrande lagrum har rekommendationer från Boverket och
Sveriges kommuner och regioner samt kommunspecifika behov varit
vägledande och satt ramarna för innehåll, struktur och process avseende
arbete med ÖP2040.
I projektet tillämpas Boverkets ÖP-modell 2.1 för digital översiktsplanering.
Modellen har en nationell styrning och ger en tydlig struktur för innehåll och
uppbyggnad av kartmaterial samt den digitala plattformen.

2.2 Avgränsningar
Hela kommunens geografiska yta omfattas av ÖP2040. Detta 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.
Eftersom Munkedal kommun är stor till ytan med en stor andel landsbygd och
stora naturmarker kan en indelning av olika delområden behöva göras. Även
funktionella områden såsom trafikstråket E6 och havsbandet kan behöva en
fördjupning avseende mark- och vattenanvändningen.
Avsikten är att täcka in hela kommunens yta tillräckligt detaljerat så att
behovet av att arbeta med fördjupade översiktsplaner (FÖP) inte ska behöva
uppstå. När det gäller tematiska översiktsplaner (TÖP), del av ÖP som
hanterar specifika sakfrågor, bedöms inget behov i nuläget.

2.3 Risker
•

Hittills beslutad budget uppgår till 2 mkr i enlighet med KS beslut
2019-10-14 § 129. Dessa medel förväntas inte täcka alla kostnader för
eget arbete samt konsultarbete för allt planeringsunderlag som är
beslutat att tas fram.

•

Arbete med att få klar Översiktsplan 2018 för granskning och
antagande tar resurser från ÖP2040-arbetet.
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•

Kompetens för miljöstrategiskt arbete samt resurs för aktualisering av
naturvårdsprogram saknas.

•

Coronapandemin och dess osäkra framtid utgör en risk för
genomförande av medborgardialoger, framförallt berörs målgrupperna
allmänhet och äldre. Riktad dialog med barn och unga bör kunna
genomföras i enlighet med rådande restriktioner.

Eventuella förändringar i den politiska styrningen kan komma att utgöra en
risk för arbetets tidplan då projektet sträcker sig över flera mandatperioder.

3 Process- och aktivitetsplan
2020 Uppdragsbeskrivning och initiering
Ramar och budget för uppdrag beskrivs och förankras politiskt. Resurser
tilldelas och initierings- och planeringsfas påbörjas.
Q4 2019 Beslut i KS att starta arbete med ny översiktsplan
Q2 2020 Projektledare/översiktsplanerare anställs
Q2 2020 Beslut om budget för ÖP-arbete
Q4 2020 Bidragsansökan till länsstyrelsen för framtagande av nytt
kulturmiljöprogram
Q4 2020 Upphandling av nytt kulturmiljöprogram
Q4 2020 Dialog genomförs med åk 9 (fokus mötesplatser)
Q4 2020 Projektbeskrivning antas för ny digital översiktsplan

2021 Medborgardialog och viktning av äldre ÖP-material
Under första året lämnar vi planeringsfasen och går in i genomförandefas. Här
formas styr- och arbetsgrupper på politisk och tjänstemannanivå. En
gemensam kunskapsbas byggs upp och utkast till digital ÖP-plattform tas
fram där befintligt ÖP-materialet läses in och viktas. Upphandling av nytt
planeringsunderlag sker.
Medborgardialog genomförs med fokus på barn/unga. Beroende på hur de
allmänna rekommendationerna för Covid förändras genomförs ”torgdialoger”
riktat mot allmänhet. Förslagsvis i kommunens centralorter Munkedal, Dingle,
Hällevadsholm och Hedekas.
Q1 2021 Upphandling av nytt kulturmiljöprogram
Q1 2021 Utveckla process- och aktivitetsplan till en processtidsplan
Q1 2021 Definiera personella resurser
Q1-2 2021 Utarbeta fördjupad omvärldsbevakning och riskanalys
Q1-2 2021 Utarbeta kommunikationsplan
Q1-2 2021 Initiera arbete med att bygga digital ÖP-plattform
Q2 2021 Beslut om ytterligare budget för fortsatt arbete
Q2 2021 Arbetsgrupper för ÖP-arbete formas tjänstemän/politik
Q2-Q4 2021 Dialog barn/ungdomar/torgdialog allmänhet
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2022 Framtagande och bearbetning av nytt material
Under andra året når vi full fart i genomförandefasen. Nu är arbetsgrupperna i
full gång med att ta ställning till nytt innehåll i dialog med förvaltningar,
näringsliv, föreningar, grannkommuner och myndigheter. Nya arbetsgrupper
formas vid behov. Upphandling av nytt planeringsunderlag sker och
implementeras i ÖP-handling.
Q1-Q4 Arbete sker i befintliga arbetsgrupper, nya skapas vid behov
Q3-4 Beslut om antagande av ny planeringsstrategi
Q3-4 Upphandling av MKB utifrån nytt ÖP-förslag

2023 Produktion och utställning av samrådshandling
Under det tredje året går vi djupare in i genomförandefasen. Nu producerar
arbetsgrupperna kartmaterial och texter samt framställer ett digitalt ÖPmaterial redo att ställas ut för samråd. För ökad förståelse och intresse
genomförs riktad och återkopplande dialog till barn och unga.
Samrådssynpunkter bemöts och samrådsredogörelse författas.
Q1-2 Produktion av samrådsmaterial
Q2-3 Samrådshandlingar bereds och beslutas av SBN
Q3 Utställning av samrådshandling
Q3 Riktad dialog/återkoppling med barn och unga
Q3-4 Författande av samrådsredogörelse
Q4 Beslut om eventuella kompletterande utredningar

2024 Finslipning och utställning av granskningshandling
Det fjärde året befinner vi oss i slutet av genomförandefasen där det mesta
av arbetet är gjort. Nu justerar vi handlingarna och tar fram kompletterande
planeringsunderlag för att färdigställa granskningshandlingarna. Vid behov tas
kompletterande utredningar fram. I tid för utställning genomförs riktad dialog
mot allmänhet.
Q1-2 Kompletterande planeringsunderlag tas fram
Q1-2 Granskningshandlingar bereds och beslutas av SBN
Q2-3 Granskningshandling ställs ut
Q2-3 Riktad dialog mot allmänhet genomförs
Q2-4 Handlingsplan för fortsatt arbete utarbetas
Q3-4 Författande av granskningsredogörelse
Q3-4 ÖP-material justeras inför antagande
Q4 Fysisk populärversion av ÖP2040 fram

2025 Antagande av ÖP2040, en digital översiktsplan
Det sista året går vi in i en implementerings- och uppföljningsfas.
Senast 2025 siktar vi på ett antagande av kommunens digitala översiktsplan.
Arbetet mynnar ut i en handlingsplan för fortsatt arbete och projektet
utvärderas. En populärversion av ÖP2040 trycks upp. Nu är det tid att fira att
projektet är i mål.
Q1 Digitalt kartmaterial konverteras och laddas in i kartportal samt
digital ÖP-plattform
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Q1-2 Beslut i KF om antagande av ny digital översiktsplan, ÖP2040,
samt handlingsplan för fortsatt arbete
Q2 Populärversion av ÖP2040 delas ut till bland andra
projektdeltagare, kommunens bibliotek samt skolor
Q2-3 Firande att projektet är i mål

4 Organisation
En översiktsplan berör hela kommunen och kräver en bred förankring inom de
kommunala verksamheterna. Därför är projektet förvaltningsövergripande och
innefattar alla kommunens förvaltningar samt kommunala bolag. De som bor
och verkar i kommunen bjuds aktivt in att vara med och påverka processen.

Ovan redovisas ett organisationsschema för arbete med ÖP2040.

4.1 Ansvarsfördelning och roller
Uppdragsgivare
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och kommunfullmäktige antar förslag till
digital översiktsplan.
Samhällsbyggnadsnämndens roll är att bereda underlag, besluta om samråd
och granskning samt att driva arbetet framåt via sin förvaltning.

Projektägare (PÄ)
Projektägare är samhällsbyggnadsförvaltningen via samhällsbyggnadschef.
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Projektledare (PL)
Projektledare för ÖP-arbetet är översiktsplanerare anställd på
samhällsbyggnadsförvaltningen. PL ansvarar för att leda och samordna
arbetet utifrån projektbeskrivning och tidplan samt att rapportera eventuella
avvikelser från dessa.
PL sammankallar till och leder möten med styr-, arbets- och
tjänstemannagrupper. PL föredrar ärendet i nämnder, kommunstyrelsen och
för kommundirektörens ledningsgrupp samt den politiska styrgruppen. PL,
tillsammans med arbetsgruppen, samordnar och leder även dialogmöten med
allmänhet samt håller workshopar med fokus på barn och unga.
Det är PL som fördelar arbetsuppgifter till projektarbetsgruppens samt den
utökade projektarbetsgruppens medlemmar och ansvarar för att
sammanställa programhandlingen. PL ansvarar också för utskick, information
och möten under programsamrådet.
Tillsammans med kommunikatör samordnar PL kontakt med media för att
under processens gång informera om projektet i enlighet med projektets
kommunikationsplan.
Tillsammans med kommunens upphandlingsenhet ansvarar och samordnar PL
för upphandlingar som rör ÖP-arbetet, bland annat av konsulter och förnyat
planeringsunderlag.

Politisk styrgrupp (PS)
Den politiska styrgruppen utgörs av representant från samtliga partier
representerade i kommunfullmäktige enligt beslut i KS den 14 oktober 2019
§129. Sittande samhällsbyggnadsråd är sammankallande i PS och dennes
partitillhörighets representant i PS. Resterande partiers representanter utses
av gruppledaren för respektive parti.
Det är i PS som politiska avstämningar och diskussioner förs kring
samrådshandlingens strategiska inriktning. PS är en informell politisk grupp
med en vägledande funktion för ÖP2040. Koppling och förhållningssätt mellan
visionsarbete och program till översiktsplan ska stämmas av i detta forum.

Tjänstemannastyrgrupp
Tjänstemannastyrgrupp utgörs av kommundirektörens ledningsgrupp.
I gruppen ingår kommundirektör, förvaltningscheferna samt avdelningschefer
på kommunstyrelsens förvaltning.
KLG ska hållas uppdaterad om vad som händer i arbetet med översiktsplanen
för att kunna förankra arbetet i hela den kommunala organisationen samt
göra det möjligt för respektive chef att bedöma arbetsinsatsen för sina
anställda i projektarbetsgrupp och utökad arbetsgrupp. PL tillsammans med
PÄ ansvarar för att regelbundna avstämningar sker i denna grupp för
förankring och informationsutbyte.
I översiktsplanearbetet är KLG:s uppgifter att, utöver medverkan vid
avstämningar, godkänna projektbeskrivning och tidplan samt eventuella
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förändringar av dessa. Förvaltningscheferna godkänner resurstilldelningen
inom de egna verksamheterna samt resurser till projektarbetsgrupp, den
utökade arbetsgruppen samt referensgrupper från sina respektive enheter.

Projektarbetsgrupp (PAG)
Projektarbetsgruppen är de som, under ledning av PL, ska medverka till att
utforma ett underlag till och innehåll i handlingar. Detta ska ske genom
medverkan på arbetsgruppsmöten, diskussioner, medverkan i workshops och i
enskilda arbetsmöten samt genom inläsning och sammanställning av material
(texter, GIS-material, bilder etc).
Representanterna i PAG ska bidra med expertis inom sina områden och
ansvarar för att förankra arbetet inom den egna verksamheten. I rollen igår
även att se till att arbetsprocessen samt program- och samrådshandlingar är
välkända för så många som möjligt; både inom och utanför den kommunala
organisationen.
PGA består av en inre kärna som träffas löpande och aktivt ansvarar för
leverans av material från respektive sektor eller instans. PAG har även en
yttre ring bestående av representanter som främst medverkar genom att
förse projektet med underlagsmaterial och fungera som stöd i processen.
Den interna och externa hemsidan inklusive kommunens digitala anslagstavla,
facebook sida och instagramkonton ska nyttjas som informationsplattformar
för PAG:s arbete. Kommunens bibliotek samt skolor används för utställning av
översiktsplanen. Diarieföring sker i enligt kommunens
dokumenthanteringsplan.

Utökad arbetsgrupp (UAG)
Den utökade arbetsgruppen består av representanter från samtliga
förvaltningar samt från de kommunala bolagen och övriga institutioner i
närsamhället som har betydelse för den översiktliga planeringen.
UAG utgör ett komplement till PAG där representanter bjuds in vid behov.
Medlemmarna i UAG ska även kunna stötta arbetet genom att ta fram
underlag och producera arbetsmaterial utifrån sina kompetensområden.
Medlemmarna i UAG ansvarar för att informera om och förankra arbetet med
översiktsplanen i den egna verksamheten. I rollen ingår även att se till att
arbetsprocessen samt program- och samrådshandlingarna är välkända för så
många som möjligt; både inom och utanför den egna verksamheten.
Alla förvaltningar, bolag och organisationer som representeras i UAG kommer
att fungera som remissinstanser.

Referensgrupper
Referensgrupper formas fritt under ÖP-arbetets gång och sätts samman
utifrån specifika intresse- eller kunskapsområden, målgrupper eller vid
framtagande av specifika utredningar och planeringsunderlag.
Sammansättningen kan se olika ut från grupp till grupp och bestå av
invånare, tjänstemän, politiker, företrädare för näringsliv och konsulter.

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 13 av 17

28

Medborgardialog
För att engagera kommunens invånare och aktörer i arbetet kring
kommunens utveckling krävs förankring och dialog. Initialt handlar det om att
fånga de stora dragen, medan det senare finns behov av återkoppling samt
att koka ner de stora frågorna till konkreta förslag i den fysiska miljön.
Komplexa frågeställningar bearbetas för att bli tydliga och konkretiseras i bild,
karta och text.
En generell, ej åldersbunden, dialogsatsning riktad mot allmänhet (boende
och besökare) samt näringsliv kommer att hållas. Strategi för hur
medborgardialog kan föras på ett säkert sätt under rådande pandemi kommer
att utredas närmare. Möjligen kommer dialogforumet att helt digitaliseras
under vissa perioder.
Målgrupper som utpekas som särskilt viktiga i dialogarbetet är barn och unga
samt äldre. Riktad dialog kommer att genomföras för att möta och engagera
dessa grupper i arbete med framtagande av ny översiktsplan. Det är fortsatt
viktigt meden bred representation riktad mot allmänheten.
Specifikt riktar sig dialogsatsningen inom ramarna för ÖP mot dessa grupper:
• Åldersrelaterat (barn och unga samt äldre/vuxna över 60 år)
• Allmänhet (bred representation, inkluderar även besökare)
• Näringsliv och arbetsmarknad (tillverkningsindustri, kunskapsföretag,
besöksnäring, handel, gröna näringar, areella näringar, marina näringar,
servicenäring, exploatörer m.fl.)
• Regionala instanser (grannkommuner, kommunalförbund,
länsorganisationer m.fl.)
Olika grupper har behov av olika sorters kommunikation och dialog för att ges
möjlighet att delta och vara engagerade. Detta gäller både inför, under och
efter samråd. Projektledare samt representanter från PAG samt UAG
medverkar vid dessa tillfällen tillsammans med politiker från ”Beredningen för
samhällsdialog”.

Externa konsulter
Extern konsult ska upphandlas i projektet för att genomföra arbetet med
konsekvensbeskrivning (MKB). Arbetet ska inkludera en social, en ekonomisk
och en ekologisk analys. Ekosystemtjänster och globala hållbarhetsmål ska
integreras här. Även nytt kulturmiljöprogram behöver upphandlas och
utarbetas.
Konsulter kan också vara aktuella att anlitas för att stärka upp med
expertkompetens samt för att ta fram planeringsunderlag nödvändiga i arbete
med ny översiktsplan. Klimatpåverkan och säkring av dricksvatten i den
strategiska, översiktliga planeringen är exempel på detta.
För att leverera en digital översiktsplan kommer det att behövas stöd inom
GIS och kommunikation. Omfattningen beror på i vilken omfattning
översiktsplanen ska vara digitaliserad.

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 14 av 17

29

Det kan i arbetet med översiktsplanen behöva genomföras en
föreläsningsserie för både allmänhet och kommunens representanter, med
ämnen som kan kopplas till översiktlig planering och som kan inspirera och
klargöra vad som gäller i olika och komplexa frågor. Samarbete kring detta
kan ske sektors- och kommungränsöverskridande.

Politiska nämnder (N)
De politiska nämnderna kommer att utgöra remissinstanser under det
fortsatta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Information till
nämnderna kommer att lämnas av PÄ och PL under projektets gång.

Länsstyrelsen (LST)
Länsstyrelsen följer kommunens arbete med framtagande av planer. Som
myndighet utgör Länsstyrelsen remissinstans och granskar handlingar utifrån
aspekterna riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd,
mellankommunala intressen, hälsa och säkerhet samt risken för olyckor,
översvämning eller erosion. Länsstyrelsen har också en rådgivande roll samt
bistår med underlagsmaterial.
Länsstyrelsens ansvarar enligt PBL för att lämna en sammanfattande
redogörelse av de statliga och mellankommunala intressen som kan ha
betydelse för översiktsplanen. LST tillgodoser delvis detta i en
sammanfattande redogörelse för hela Västra Götalands län där övergripande
och aktuella frågor om översiktsplaneringens innehåll tas upp.
Kommunens planenhet önskar regelbundna möten med representant för
länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet. Vid dessa tillfällen finns möjlighet att
rapportera arbetet med översiktsplanen samt att få tips på kontakter att ta
inom LST. En gång per termin har LST delregionala träffar för frågor som är
av vikt inom ämnet planering.
LST i Västra Götalands län har en så kallad ÖP-grupp. Den består av personer
specialiserade inom olika ämnesområden kopplat till översiktlig planering som
kommuner och projektledare kan vända sig till vid behov. Gruppen består i
dagsläget av sakkunniga inom bostadsförsörjning, havsplanering och miljöoch jämställdhet.

Grannkommuner
Två gånger per år bjuder kommunens planenhet in till möten för att diskutera
frågor av mellankommunal karaktär med berörda grannkommuner. Munkedals
grannkommuner utgörs av: Lysekil, Sotenäs, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda och
Uddevalla kommun, som samverkar i olika forum och konstellationer.
Kommunstyrelsen i respektive kommun utgör remissinstanser under det
fortsatta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Regionala instanser
Regional planering har stor betydelse för den kommunala
översiktsplaneringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar aktivt i bland
andra VGRs och Fyrbodals processer rörande strategisk planering. Aktuellt
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just nu är arbete med framtagande av en strukturbild för Fyrbodals
medlemskommuner, som drivs av Fyrbodals kommunalförbund. Ett flertal
regionala instanser fungerar som remissinstanser under ÖP-arbetet.

4.2 Dokumentation och uppföljning
Det arbete som produceras under program- och samrådsarbetet, som
mötesanteckningar, kallelser, underlag till workshops m.m. ansvarar PL för att
sammanställa och diarieföra enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Den formella processen kring den översiktliga planeringen innefattar
sammanställning och diarieföras av de synpunkter som inkommer under
samråd och utställning. Synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse
respektive granskningsutlåtande för politisk behandling. Då planerad
medborgardialog utgör en väsentlig del av planeringsunderlaget ska även
synpunkter från dessa tillfällen sammanställas och diarieföras.
Översiktsplanen får en naturlig aktualisering och uppföljning genom
kommunens målarbete samt den planeringstrategi som från och med valåret
2022 ersätter den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplan (PBL kap 3
23§). Arbete med framtagande av ÖP2040 är även tänkt att mynna ut i en
handlingsplan för fortsatt arbete med förslag och prioriteringar kring hur det
framtida rullande översiktsplanearbetet kan bedrivas.

5 Finansiering och budget
Arbetet med ÖP2040 ska finansieras via kommunstyrelsens anslag och hittills
beslutad budget uppgår till 2 mkr i enlighet med KS beslut 2019-10-14 § 129.

5.1 Kontering
Alla kvitton och fakturor som genereras inom arbete med ÖP2040 ska
konteras med aktivitetskod 3740 och interndebiteras till KSF.

6 Avrapportering och beslut
Avrapportering sker ca 1 ggr per kvartal till:
PS (kallelse skickas ut 2 veckor före)
KLG (hålls inom ordinarie mötestillfällen)
Avrapportering sker minst 2 ggr per år till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Beslut tas i:
Samhällsbyggnadsnämnden (samråd och granskning)
Kommunfullmäktige (antagande)
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7 Mottagare
Som färdig slutprodukt riktar sig ÖP2040 till Munkedal kommuns
förvaltningar, nämnder och bolag, men också till näringsliv och
privatpersoner.
Förvaltare av slutprodukt är kommunens förvaltningar, i första hand
samhällsbyggnadsförvaltningen, vilken även ansvarar för uppföljning och
implementering av ÖP2040.

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 17 av 17

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-04

1(2)

Dnr: KS 2020-000026

Handläggare:
Maria Strömberg
Controller
Ekonomiavdelningen

Komplettering av internkontrollplaner 2021 Rambo
Ab, Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän och IT
SML samverkan Lysekil
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för IT samverkans
verksamhet år 2021
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för Rambos
verksamhet år 2021
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för
Räddningstjänsten, mitt Bohusläns verksamhet år 2021

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 följas upp.
Planen ska revideras årligen och antas av nämnden.
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.
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.
Styrelsen har noterat de kompletterade planerna för 2021:
Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil har godkänt internkontrollplan för IT
samverkan den 2020-12-17. Den innehåller ett granskningsområde. Se bilaga 6.
1. Avvikelser mellan leasade digitala verktyg (DV) och supporterade DV
Räddningstjänst Mitt Bohuslän, har direktionens beslutat godkänna
internkontrollplanen för 2021 den 2020-12-03 §32. Den innehåller fyra
granskningsområden. Se bilaga 7
1.
2.
3.
4.

Övningsredovisning –avsatt tid stämmer med redovisad övningstid
Centrala styrdokument – att systematik för klassificering och revidering används
Påminnelse och kravhantering kundfakturering -Rutin känd och efterlevs
Leverantörsfakturering - inkomna fakturor inte går till påminnelse eller
inkassokrav

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Rambo AB, har styrelsen beslutat internkontrollplanen för 2021 den 2020-11-30.
Den innehåller elva granskningsområden inom ekonomi, personal och verksamhet.
Se bilaga 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ekonomisk uppföljning
Fakturahantering
Faktureringsprocess
Attestrutiner
Finanspolicy
Avtalsuppföljning
Lönehantering
Farligt avfallmottagning och hantering
Rutin vid arbetsrelaterad skada eller sjukdom
Policydokument
Bränsle AO anläggningar och AO insamling.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bättre kontroll
”inga ytterligare konsekvenser”

Förvaltningschefens namn
Förvaltningschef Håkan Sundberg

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen, ekonomichef, controller, kommundirektör, Räddningstjänsten
mitt Bohuslän, IT avtal samverkan Samhällsbyggnadsnämnd Lysekil. Rambos
styrelse.
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Intern kontroll - plan 2021
IT avdelningen
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Innehållsförteckning
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2 Plan för intern kontroll .............................................................................................. 3
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1 Inledning
Nämnder och bolagsstyrelser har ansvar för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje enskild nämnd och bolagsstyrelse ska årligen godkänna en
intern kontrollplan.
Resultat av utförd granskning och förslag till åtgärder ska rapporteras och beslutas i
nämnd/bolagsstyrelse. Därefter ska rapportering även ske till kommunstyrelsen och
kommunrevisionen.

2 Plan för intern kontroll
Alla digitala verktyg (dator och surfplatta) som SML-IT leasar ska ha en användare eller
verksamhet knuten till sig, undantaget de digitala verktyg som finns i lager.

3 Risker som ska hanteras
En riskanalys identifierar potentiella risker i verksamheten samt bedömer hur sannolika
riskerna är och vilka konsekvenser riskerna skulle kunna få.
Följande risker är prioriterade i årets interna kontrollplan.
4
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Hög
Medel
Låg

4
3
2
1

Process / rutin
Avvikelser
mellan leasade
digitala
verktyg (DV)
och
supporterade
DV

Sannolikhet

Konsekvens

Sannolik (mycket troligt att fel
uppstår)
Möjlig (finns en möjlig risk)

Allvarlig (risken är så allvarlig
att fel inte får inträffa)
Kännbar (risken uppfattas som
besvärande)
Lindrig (risken uppfattas som
liten)
Försumbar (risken är obetydlig)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)
Osannolik (risken är obefintlig)

Risk
1

Sannolikhet

Konsekvens

4. Sannolik

3. Kännbar

Extra kostnad för SML-IT

4 Process eller rutin som ska granskas
Avvikelser mellan leasade digitala verktyg (DV) och supporterade DV
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil – Munkedal

Internkontroll 2021

1 (2)

Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ansvarar också för att det finns
tillräcklig intern kontroll för verksamheten. Det samma gäller även om verksamheten bedrivs
inom ramen för ett kommunalförbund.
Lagen kan tolkas så att interna kontrollsystem måste utformas utifrån en helhetssyn på
verksamheten och med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den interna
kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten
bedrivs effektivt och säkert.
Intern kontroll är ett verktyg för såväl den politiska ledningen som för förbundsledningen och
omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra ekonomin och
verksamheten. En god intern kontroll kännetecknas av:
•
•
•
•
•

Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning.
En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten.
Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m. tillämpas.
Skydd mot förluster och förstörelse av förbundets tillgångar.
Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel.

Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte som ett mål eller rutin i sig själv.
Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika
verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför
nödvändigt att varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras
löpande enligt plan.
Process/rutin

Kontrollmoment

KontrollAnsvarig

Tidpunkt
för
uppföljning

Metod

Rapportera
till

Övningsredovisning

Att avsatt övningstid
stämmer med redovisad
övningstid.

Operativ avdelning

Årsbokslut

Förbundschef

Centrala
styrdokument

Att systematik för
klassificering och
revidering används.

Adm. avdelning

Årsbokslut

Påminnelse- och
kravhantering
kundfakturering

Att rutin för
kravhantering av
kundfakturor är känd
och efterlevs.
Att inkomna fakturor
inte går till påminnelse
eller inkassokrav.

Adm. avdelning

Årsbokslut

Uppföljning
av 10
övningstillfäl
len olika
RiB-grupper.
Genomgång
av styrdokument på
central nivå.
Stickprov via
Raindance.

Adm. avdelning

Årsbokslut

Stickprov kontroll av
kunskap och
efterlevnad.

Förbundschef

Leverantörsfakturering

Förbundschef

Förbundschef

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil – Munkedal

Internkontroll 2021

Beskrivning av fokusområden och riskanalys
Nedan följer förtydliganden av analyserade processer, rutiner och arbetsuppgifter samt en
beskrivning av risken, dvs en funktion av sannolikhet för och konsekvens av att en process inte
fungerar.
Övningsredovisning
Vid övningar finns en angiven tidsram för varje specifik övning, dvs en övning beräknas ta en
vis tid i anspråk. Det finns risk för att fel tid anges vid redovisning i
tidsrapporteringssystemet. Det medför dels att tidsredovisningen skulle kunna ske på ett
godtyckligt sätt vilket riskerar att fel tid redovisas, dels att det ekonomiska utfallet av
övningsverksamheten inte överensstämmer med planerade och avsatta resurser.
-

Sannolikheten för avsteg bedöms som stor och konsekvensen om det inträffar är
allvarlig. Konsekvenserna består i minskad respekt för de regler man som anställd har
att rätta sig efter samt ett ekonomiskt sämre resultat än förväntat. Ifall utfallet innebär
avsteg innebär det att risken ska elimineras genom att planera åtgärder kommande
verksamhetsår.

Styrdokument
Förbundets centrala styrdokument är strukturerade och klassificerade enligt rutin ”Riktlinjer
för styrande dokument”. Om kännedom och efterlevnad av hanteringen av styrdokument är
oklar eller okänd kan olika styrdokument ha olika innebörd, trots att de har samma dignitet.
Det finns också risk för att dokumenten inte revideras i angiven ordning.
-

Sannolikheten för att styrdokument är okända eller inte uppdaterade är stor och
konsekvensen är allvarlig. Risken hanteras genom att införa åtgärder under kommande
verksamhetsår.

Påminnelse- och kravhantering
Skickade kundfakturor vars betalning förfallit ska bevakas och behandlas för att säkerställa att
betalning inkommer. Det är kostsamt att underlåta att se till att betalningarna sker i tid eller
inte inkommer alls.
-

Det är stor sannolikt att bevakning inte sker och detta medför begränsade
konsekvenser för verksamheten i form av uteblivna eller försenade intäkter.
Identifierade avsteg från hanteringen hanteras genom att utveckla rutiner.

Leverantörsfakturor
Inkomna leverantörsfakturor ska betalas enligt rutin och inom angiven tid. Förbundet riskerar
att betala onödiga påminnelseavgifter och eller inkassokrav.
-

Det är stor sannolik att betalningar inte sker enligt rutin och inom angiven tidsram
vilket innebär begränsade konsekvenser för verksamheten i form av onödiga
kostnader. Risken hanteras genom information och dokumentation.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808
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Internkontrollreglemente samt anvisningar
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Internkontrollreglemente samt anvisningar
Bilaga 3.
Kontrollplan (exempel)
Beslutad av styrelsen 2020-11-30
Kontrollmoment

Kontrollansvarig

Frekvens

Kontrollmetod

Rapport till

Risk och
väsentlighet

VD

Månadsvis

Enligt rutin Fr.o.m Q1

Styrelse

9

AOC

Löpande kontroll

Enligt rutin

Ekonomi/HR-chef

12

Faktureringsprocess
Attestrutiner

Att ekonomisk ram
hålls
Att rätt belopp
faktureras
för tjänster till kunder
Kontroll att avtal EDP är
aktuella- gällande
verksamheter
Att attestrutiner följs

Ekonomi/HR-chef
Ekonomi/HR-chef

Årsvis
Löpande kontroll

Enligt rutin
Stickprov

VD
VD

9
8

Finanspolicy

Att finanspolicyn
efterlevs

Ekonomichef

Löpande kontroll

Enligt rutin

VD

8

Avtalsuppföljning

Att avtal efterlevs och
följs upp

AOC

Löpande kontroll

Enligt rutin

VD

9

Uppföljning av lönerelaterade kostnader

Ekonom
lönehantering

Löpande kontroll

Stickprov

Ekonomi/Hr-chef

8

Löpande kontroll

Enligt rutin

VD

9

Rutin/process/system
Ekonomi
Ekonomisk uppföljning

Fakturahantering

Personal
Lönehantering

Farligt avfall mottagning
och hantering

Samtlig personal utbildas
internt
AOC

2
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Internkontrollreglemente samt anvisningar
Rutin vid arbetsrelaterad
skada eller sjukdom

Tillse att rutinen efterlevs
i personal
hälsomodul/TRIA
Ekonomi/HR-chef

Årsvis

Enligt rutin

VD

12

Uppföljning av gällande

VD

Årligen

Enligt rutin

Styrelsen

8

Personlig kod.kort och
körda antal timmar

Driftschef

Tertial

Enligt rutin

AOC

Verksamhet
Policydokument

Bränsle AO anläggningar
och AO insamling

12
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Dnr: KS 2020-000341

Handläggare:
Inez Rössberg Andersson
Färdtjänsthandläggare

Svar på initiativärende om övergångsbestämmelser
för egenavgift vid arbetsresor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och avslutar ärendet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att skyndsamt göra en uppföljning
om hur övergången från extra subventionerad egenavgift för arbetsresor till
ersättning från Försäkringskassan har fungerat.
Om uppföljningen skulle påvisa att enskilda drabbats ekonomiskt och fått ligga ute
med ökade resekostnader under handläggningstid hos Försäkringskassan skulle
förvaltningen få i uppdrag att lämna förslag på övergångsbestämmelser som kan
gälla fram till beslut hos Försäkringskassan.
Vid uppföljning och kontroll med berörda och med Försäkringskassan framkommer
att det inte finns några pågående ärenden som gäller ansökan om
Handikappersättning eller Merkostnadsersättning för fördyrade reskostnader.
Det kan finnas olika anledningar till att man väljer att inte ansöka om
Merkostnadsersättning eller Handikappersättning hos Försäkringskassan.
Det kan till exempel vara så att man redan har full ersättning och inte kan få
ytterligare ersättning.
Det kan vara så att man inte vill lämna ut den information som Försäkringskassan
kräver för att kunna handlägga ärendet.
Det kan också vara så att man vid granskning kan riskera att få en sänkning på
sedan tidigare beviljad ersättning.
Oavsett, så har den enskilde fortfarande kvar möjligheten att göra avdrag för
resekostnader i sin allmänna självdeklaration.
Det finns alltså i dagsläget ingen som berörs av den långa handläggningstiden hos
Försäkringskassan, utifrån ovan nämnda kriterier.
Därav finns inte heller anledning att lämna förslag på övergångsbestämmelser.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
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Datum

Munkedals kommun

Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Färdtjänsthandläggare
Kommundirektör
Slutarkiv.

2020-12-22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-14

Kommunstyrelsen

§ 202

Dnr 2020-000341

Initiativärende från Socialdemokraterna och
Centerpartiet om uppföljning om hur övergången från
extra subventionerad egenavgift för arbetsresor till
ersättning från Försäkringskassan har fungerat
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj reviderade kommunfullmäktige färdtjänstreglerna.
En av förändringarna som gjordes var att avskaffa extra subventionerad
egenavgift för arbetsresor. I konsekvensbeskrivningen i tjänsteskrivelsen
beskrevs att ”för den enskilde blir resekostnaden högre om arbetsresor
tas bort och istället ersätts med vanlig färdtjänst. Den enskilde har dock
möjlighet, så som alla har, att ansöka om skattereduktion för resor till
och från arbetet via sin självdeklaration. Den enskilde har också
möjlighet att ansöka om Handikappersättning eller
Merkostnadsersättning från Försäkringskassan för fördyrade kostnader
som beror på funktionsnedsättning.
Regelverk behöver ändras ibland och det är rimligt att kommunen slutar
att ta kostnader som andra aktörer eller myndigheter har ansvar för.
Dock är det viktigt att dessa förändringar sker på ett sätt som möjliggör
övergång utan glapp där den enskilde inte drabbas och på grund av det
måste ligga ute med pengar under övergången.
Därför föreslår vi att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt göra en
uppföljning om hur övergången från extra subventionerad egenavgift för
arbetsresor till ersättning från Försäkringskassan har fungerat. Om
uppföljningen visar att enskilda har drabbats ekonomiskt och fått ligga
ute med ökade resekostnader under handläggningstid hos
Försäkringskassan, får förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på
övergångsbestämmelser som kan gälla fram till beslut hos
Försäkringskassan, och innebära att den enskilde slipper ligga ute med
den del av resekostnaderna som tidigare subventionerades av
kommunen.
Yrkanden
Jenny Jansson (S): att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt göra en
uppföljning om hur övergången från extra subventionerad egenavgift för
arbetsresor till ersättning från Försäkringskassan har fungerat. Om
uppföljningen visar att enskilda har drabbats ekonomiskt och fått ligga
ute med ökade resekostnader under handläggningstid hos
Försäkringskassan, får förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på
övergångsbestämmelser som kan gälla fram till beslut hos
Försäkringskassan, och innebära att den enskilde slipper ligga ute med
den del av resekostnaderna som tidigare subventionerades av
kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-14

Kommunstyrelsen

Forts § 202
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jenny Janssons (S) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt göra en
uppföljning om hur övergången från extra subventionerad egenavgift för
arbetsresor till ersättning från Försäkringskassan har fungerat. Om
uppföljningen visar att enskilda har drabbats ekonomiskt och fått ligga
ute med ökade resekostnader under handläggningstid hos
Försäkringskassan, får förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på
övergångsbestämmelser som kan gälla fram till beslut hos
Försäkringskassan, och innebära att den enskilde slipper ligga ute med
den del av resekostnaderna som tidigare subventionerades av
kommunen.
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MUNKEDALS KOMMUN
Förslag inför Kommunstyrelsens sammanträde 20210118

2021 -01- 0 7

Förslag 1
Vi Kristdemokrater föreslår att Kommundirektören tillsammans med Ekonomichefen får i uppdrag att
omgående tillsätta en utredning av investeringskostnaderna för en byggnation av Vadholmens tomt
där regionen visat intresse av att hyra samt den s.k. Örekils tomten. Utredningen skall presenteras för
Ks senast under mars månad.

Förslag 2
Vi Kristdemokrater i Munkedal föreslår att förvaltningen får i uppdrag att omgående arbeta fram
förslag på hur en diskussion och kommunikation med kommuninvånarna angående utformningen av
Vadholmens nya centrum skall kunna startas, genomföras och slutföras. Förslaget skall presenteras för
kommunstyrelsen under februari månad. Och diskussion och kommunikation med kommuninvånarna
skall presenteras för kommunstyrelsen under april månad.

Förslag 3
I väntan på att dessa förslag genomförs och slutrapport av väl genomförda uppdrag presenterats skall
eventuellt arbete med försäljning av tomträtter på Vadholmen pausas.

Förslag 4
Vi Kristdemokrater föreslår att Kommundirektören tillsammans med Ekonomichefen får i uppdrag att
omgående tillsätta en utredning av investeringskostnaderna för renovering/utbyggnad av Bruksskolan
och Munkedals skolan. Utredningen skall presenteras för Ks senast under april månad.

Förslag 5
I väntan på att utredningen av investeringskostnaderna för renovering/utbyggnad av Bruksskolan och
Munkedals skolan presenteras skall eventuellt arbete med anledning av beslutet att bygga en ny skola
vid Munkedals skolan pausas.

\\
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Rolf Jacobsson
Ledamot för Kristdemokraterna i Munkedal
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MUNKEDALS KOMMUN
Förslag inför Kommunstyrelsens sammanträde 20210118
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Förslag 1
Vi Kristdemokrater föreslår att Kommundirektören tillsammans med Ekonomichefen får i uppdrag att
omgående tillsätta en utredning av investeringskostnaderna för en byggnation av Vadholmens tomt
där regionen visat intresse av att hyra samt den s.k. Örekils tomten. Utredningen skall presenteras för
Ks senast under mars månad.

Förslag 2
Vi Kristdemokrater i Munkedal föreslår att förvaltningen får i uppdrag att omgående arbeta fram
förslag på hur en diskussion och kommunikation med kommuninvånarna angående utformningen av
Vadholmens nya centrum skall kunna startas, genomföras och slutföras. Förslaget skall presenteras för
kommunstyrelsen under februari månad. Och diskussion och kommunikation med kommuninvånarna
skall presenteras för kommunstyrelsen under april månad.

Förslag 3
I väntan på att dessa förslag genomförs och slutrapport av väl genomförda uppdrag presenterats skall
eventuellt arbete med försäljning av tomträtter på Vadholmen pausas.

Förslag 4
Vi Kristdemokrater föreslår att Kommundirektören tillsammans med Ekonomichefen får i uppdrag att
omgående tillsätta en utredning av investeringskostnaderna för renovering/utbyggnad av Bruksskolan
och Munkedals skolan. Utredningen skall presenteras för Ks senast under april månad.

Förslag 5
I väntan på att utredningen av investeringskostnaderna för renovering/utbyggnad av Bruksskolan och
Munkedals skolan presenteras skall eventuellt arbete med anledning av beslutet att bygga en ny skola
vid Munkedals skolan pausas.
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Rolf Jacobsson
Ledamot för Kristdemokraterna i Munkedal
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Datum
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Dnr: KS 2020-000054

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 201901-04 § 5.
Förteckning redovisar beslut tagna 2020-12-01 – 2020-12-30.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Akten
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Datum

2020-12-01 – 2020-12-30

Kommunstyrelsen

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2020-12-04

74819

I

Biståndshandläggare

Ansvarig

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 punkt Inez Rossberg
3.3.1 - Besluta om tillstånd till färdtjänst Andersson
för perioden 2020-11-01 -- 2020-11-30.

Diarienummer

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-30

1(2)

Dnr: KS 2020-000142

Handläggare:
Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Reviderade ordningsföreskrifter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad "Allmän lokal ordningsstadga
för Munkedals kommun" samt att översända ordningsstadgan till Länsstyrelsen
samt Polismyndigheten.

Sammanfattning
Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att i de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna även inkludera passiv insamling av pengar på allmänna
platser inom kommunen såsom varande tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har
den 23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, § 12, behandlat ett förslag där det
föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att till sitt sammanträde i april 2020 ta
fram förslag till ny Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals kommun med
följande inriktning:
•
•
•
•
•

Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål.
Tillståndet ska gälla max tre dagar.
Skolklasser, ideella föreningar samt 90-konton omfattas inte av tillståndsplikten.
Vid ansökan ska syftet med insamlingen anges.
Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att ändra uppdraget till
kommunstyrelsen med följande inriktning:
• Ett förbud mot tiggeri på offentliga platser i hela kommunen.
• Kommunstyrelsen ska precisera på vilka platser i kommunen förbudet gäller.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades då det inte överensstämmer med det
beredningsförslag som kommunstyrelsen lämnat till fullmäktige.
Ett förslag till reviderad Allmän lokal ordningsstadga har tagits fram där förbud mot
passiv pengainsamling har inarbetats. Övriga ändringar i förslaget är i huvudsak av
redaktionell karaktär. Kommunstyrelsen behandlade förslaget den 11 maj 2020, §
80, och beslutade att bordlägga ärendet då fullmäktiges beslut var överklagat och
ej hade vunnit laga kraft.
Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter meddelat dom i ärendet där
överklagandet avslås.
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Munkedals kommun

2020-11-30
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KS 2020-000142

Kommunfullmäktige har på nytt behandlat förslaget till reviderad Allmän
ordningsstadga vid sammanträde den 26 oktober 2020, § 107, och beslutade att
återremittera ärendet med anledning av att ärendet behöver kompletteras med
samtliga bilagor och inte bara bilaga 1-8.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 23 november 2020, § 176,
beslutades att återremittera ärendet för revidering av
kartmaterialet avseende privat mark och omfattning av områden.
Föreligger nu förslag reviderade kartor avseende förbud mot passiv
penninginsamling där privat tomtmark för bostäder m m har tagits bort och där
områdenas omfattning har anpassats.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Polismyndigheten Fyrbodal
Länsstyrelsen Västra Götaland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2(2)
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Regler
Lokala ordningsföreskrifter
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Dokumentbeskrivning
Dokumenttyp:

Regler

Antaget av:

Kommunfullmäktige

Antagningsdatum:
Diarienummer:

KS 2020-000142

Gäller till och med:

Gäller tills vidare

Dokumentansvarig:

Samhällsbyggnadschef

Revisionshistorik:

V.1
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkedals
kommun
Munkedals kommun föreskriver följande stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Definitioner
Allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt
behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild
verksamhet. En allmän plats kan vara en gata, ett torg eller en park.
Offentlig plats
Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)

1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet,
om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för
allmän trafik.
En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska
jämställas med offentliga platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för
allmänheten. Om ett område eller utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under
vissa tider, är det offentlig plats under dessa.
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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§

De grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).
Föreliggande ordningsföreskrift innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen ska upprätthållas i Munkedals kommun.

2§

Ordningsföreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycke 1-4 ordningslagen om inte annat
anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandeln gäller särskilda
föreskrifter.

Områden att jämställa med offentlig plats
3§

Följande områden jämställs med offentlig plats vid tillämpning av 3 kap
ordningslagen och dess föreskrifter:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Anläggningar för lek och idrott
Järnvägsområden
Begravningsplatser
Kyrkogårdar
Badplatserna Saltkällan, Gårvik, Kolstorpevattnet och Stenarsbön
Parkområde i detaljplaner
Skolgårdar klockan 18.00-06.00 alla dagar

Kommunens yttrande vid ansökan
4§

Polismyndigheten ska inhämta kommunens yttrande innan beslut fattas om
tillstånd enligt §§ 7-9, 11-12 i denna föreskrift.

Lastning av varor m m
5§

Den som är ansvarig för lastning, transport, lossning eller annan hantering
ska göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Gods får inte lastas av eller läggas upp så att brandpost, brandsläckningsutrustning och utrymnings-/räddningsväg blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m m
6§

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till
att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga
olägenhet.

Störande buller m m
7§

Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete som orsakar störande buller
på offentlig plats.
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Pyrotekniska varor
8§

Polismyndighetens tillstånd krävs för att använda pyrotekniska varor inom
detaljplanelagt område i tätorterna Munkedal, Dingle, Hällevadsholm,
Hedekas och Torreby.

Containrar och andra anordningar
9§

Polismyndighetens tillstånd krävs för uppställning av container eller annan
anordning på offentlig plats. Brandskyddsaspekterna ska beaktas och
hänsyn tas till framkomlighet för gång- och cykeltrafik.
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container eller annan anordning
som ställs upp på offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern eller
anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
10 §

Markiser, flaggor, banderoller, skyltar och liknande anordningar får inte
sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50
meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.

Affischer, skyltar, marschaller m m
11 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för banderoller, flaggor, affischer,
annonser eller liknande anslag på sådana husväggar, staket, stolpar eller
liknade som vetter mot offentlig plats.
Polismyndighetens tillstånd krävs för flyttbara skyltar, brinnande marschaller
och liknande på offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för ändamålet. Det behövs inte heller
för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som
avser näringsidkarens verksamhet på byggnad där verksamheten finns.

Högtalarutsändning
12 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för att sprida information, reklam,
propaganda eller andra budskap genom högtalare eller liknande på offentlig
plats.

Insamling av pengar
13 § Tiggeri, passiv insamling av pengar, är förbjudet på följande platser:
Munkedal Centrum (bilaga 1), Munkedal Munkeland (bilaga 2), Munkedal
Stale (bilaga 3), Dingle (bilaga 4), Hällevadsholm (bilaga 5), Hedekas
(bilaga 6). Skolklasser, ideella föreningar samt 90-konton omfattas inte av
förbudet.
För passiv pengainsamling inom övriga delar av Munkedals kommun krävs
Polismyndighetens tillstånd. Tillstånd krävs inte för insamling av pengar i
samband med framförande av gatumusik eller om den är en del av en
allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
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Förtäring av alkohol
14 §

Det är förbjudet att förtära spritdrycker, vin eller starköl på offentlig plats
och platser som jämställs med offentlig plats. Områdena framgår av
bilagorna 7-13.
Undantag från denna bestämmelse gäller om det finns serveringstillstånd
enligt alkohollagen (2010:1622).

Camping
15 §

Det är förbjudet att campa i Örekilsparken och på de kommunala
badplatserna Gårvik, Saltkällan, Kolstorpevattnet och Stenarsbön och
intilliggande parkeringsplatser.

Hundar
16 §

Den som äger en hund, den som tagit emot en hund för underhåll eller
nyttjande eller den som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i 14-18 §§ nedan.
Bestämmelserna gäller inte för ledarhund, assistanshund, polishund i tjänst
eller hund i tjänst från liknande myndighet.

17 §

Hund får inte medföras eller vistas på följande platser:
A. Allmän lekplats inklusive gräsmatta och område vid plaskdamm som är
upplåten till lek. Det är dock tillåtet att passera lekplatsen med kopplad
hund på genomgående gång- och cykelväg.
B. Områden i direkt anslutning till bad inom badplatser.

18 §

Hund skall hållas kopplad inom tätbebyggelse inom samhällena Munkedal,
Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby enligt bilagorna 14-18. Hund
skall även hållas kopplad på torg, gång- och cykelvägar, parker och
grönytor, anläggningar för lek- och idrott inkluderande utmärkta
motionsspår, skidspår, badplatser samt i anslutning till skolor, förskolor och
fritidshem.
Tik ska under löptid hållas kopplad eller hållas inom inhägnat område.
Hund som inte hålls kopplad på offentlig plats ska bära halsband
med ägarens namn, adress och telefonnummer.

19 §

Förorening efter hund skall plockas upp.

Träd, buskar och andra hinder
20 §

Fastighetsägare ska se till brevlådor, grindar och växtlighet vid tomtgräns
inte hindrar framkomlighet eller sikt för trafikanter. Om inget annat framgår
av följande skrivningar skall fri höjd för växtlighet vara 2,5 meter över
gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana. På tomt,
med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter
över körbanan på en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan om utfarten
och åt vardera hållet utmed fastighetens gräns.
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På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten vara högst
0,8 meter räknat från körbanornas närmaste kant och skärningspunkt och
10 meter åt vartdera hållet.
Med fastighetsägare avses också den som till följd av nyttjanderättsavtal
eller annan grund är i ägarens ställe.

Avgift för att använda offentlig plats
21 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har
beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
22 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-14 §§ samt
16-19 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
Dessa föreskrifter träder i kraft den xx 2020
Bilagor
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Förbud passiv pengainsamling
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Förbud förtäring alkohol
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Förbud förtäring alkohol
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Kartbilaga 17, Hedekas
Krav kopplad hund
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Kartbilaga 18, Torreby
Krav kopplad hund
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Datum

2021-01-07

Dnr: KS 2018-000067

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i kommunfullmäktiges arbetsordning tillägga i
stycket ”Omröstningar” att om omröstning begärs ska kommunfullmäktige
godkänna den av ordförande föreslagna propositionsordningen. Om den inte
godkänns ska ordförande föreslå en ny propositionsordning.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en arbetsordning
där det ska framgå vad som ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggningen av ärenden. Regleringen i arbetsordningen ska komplettera lagens
bestämmelser om fullmäktiges arbetsformer.
Enligt KL 5 kap. 72 § punkt 7 ska arbetsordningen reglera vad som gäller i
förfarandet vid omröstningar.
Enligt KL 5 kap. 53 § framgår att när överläggning har avslutats ska ordförande
lägga fram förslag till beslut. Dessa ska utformas så att de kan besvaras med ja
eller nej. Ordförande ska därefter redovisa sin uppfattning och vad som har
beslutats och bekräfta beslutet med ett klubbslag, om inte omröstning begärs.
Om omröstning begärs (5 kap. 54 §) ska den ske öppet utom i ärenden som avser
val eller anställning av personal.
Vad som därutöver gäller framgår i SKRs (då SKL) doktrin i form av lagkommentar,
sid 380: ”Om tre eller flera yrkanden ställts vid överläggningen måste ordföranden
ange att det yrkande som denne lyssnat bifall på är huvudförslag i omröstningen”.
Då det framgår att arbetsordningen ska vara ett komplement till lagens
bestämmelser kan kommunfullmäktige besluta att införa en regel om att det är
kommunfullmäktige som ska godkänna eller besluta om propositionsordningen.

Jan Hognert (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

Göran Nyberg (L)
Kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande

www.munkedal.se

Liza Kettil (S)
Kommunstyrelsens
2:e vice ordförande
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Dnr: KS 2020-000233

Handläggare:
Eva Kläppe Hellström
Kommunstyrelsens förvaltning

Antagande av Klimat- och miljöstrategi 2030
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimat- och miljöstrategi 2030, som ersätter
”Energiplan för Munkedals kommun” (Dnr KS 2012 388), ”Lokala miljömål” och
”Strategiplan för miljömålsarbetet” (Dnr KS 2012 374) och ”Miljöpolicy för Sotenäs,
Munkedal och Lysekils kommuner” (Dnr KS 2015 360).

Sammanfattning
Kommunen har fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023. De bygger på
kommunens vision, hållbar utveckling och fossilfrihet 2030. Ett av målen handlar
om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska bidra till minskad
klimatpåverkan. Med utgångspunkt i inriktningsmålet beslutade kommunstyrelsen
att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till klimat- och miljöstrategi under 2020
(KS 2019-09-09, § 101).
Målet är att utsläppen av koldioxid från kommunorganisationens egna
verksamheter har minskat med 80 procent, jämfört med 1990. För att nå målet
fokuserar kommunen på fyra områden:
-

Resa miljövänligt
Äta hälsosamt
Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt
Klimatsmarta byggnader.

Vart och ett av dessa fokusområden har koppling till de globala hållbarhetsmålen.
Kommunens energiplan ingår i klimat- och miljöstrategin.

Bakgrund
De 17 globala hållbarhetsmålen är en sammanfattning av de samhällsutmaningar
som vi står inför, utmaningar som måste lösas gemensamt eftersom de påverkar
varandra. Hållbar utveckling innebär att man tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det
handlar om livskvalitet, för alla – nu och i framtiden.
Kommunens inriktningsmål att bidra till minskad klimatpåverkan innebär att vi
framför allt arbetar med det globala hållbarhetsmålet 13. Bekämpa
klimatförändringarna. Eftersom de globala målen är integrerade och odelbara
berörs dock samtliga mål.
För att begränsa klimatförändringarna behöver klimatutsläppen minska. Därför
prioriterar kommunen det strategiska klimat- och miljöarbetet på löftet om att vara
en fossiloberoende 2030.
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
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Kommunen har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Strategin
gäller för hela kommunorganisationen och dess helägda bolag, som ska vara en
förebild för alla som bor och verkar i kommunen.
De åtgärder som vi avstår ifrån idag riskerar att bli dyrare att genomföra senare.
Det gäller både offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och enskilda invånare.
Klimatåtgärderna innebär även goda möjligheter till positiva effekter, som till
exempel för hälsa, miljö och sysselsättning.
En hållbar energiplanering minskar ohälsa, negativa miljökonsekvenser och
ekonomiska kostnader. Strategiskt klimat- och miljöarbete är således viktigt för
utvecklingen och i förlängningen för ett gott liv i Munkedal.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Alla förändringar som genomförs för att bidra till måluppfyllelsen ska genomföras
inom befintliga budgetramar. Det kan innebära att omprioriteringar måste göras.
Realiserandet av strategin kan innebära positiva effekter för ekonomin på lång sikt.
De åtgärder som vi avstår ifrån idag riskerar att bli mer omfattande och dyrare att
genomföra senare.
Miljö
Strategin tydliggör kommunens mål och behov av insatser inom klimat- och
miljöområdet, inklusive energiplanering. Strategins fokus att resa miljövänligt, äta
hälsosamt, förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt samt klimatsmart har tydlig
positiv effekt på miljön. Förslaget är helt i linje med kommunens vision och
inriktningsmål att minska klimatpåverkan.
Barnkonventionen
Barnkonventionen handlar om att barn ska få möjlighet att känna sig trygga och
kunna utveckla sin fulla potential, genom sina rättigheter. Med en tydlig styrning
för ett miljömässigt hållbart Munkedal skapas förutsättning för både trygghet och
möjlighet för barn att utveckla sin fulla potential i en god miljö.
Folkhälsa
Det finns en tydlig koppling mellan miljö och folkhälsa. Strategins fokus att resa
miljövänligt, äta hälsosamt, förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt samt
klimatsmart har tydlig positiv effekt på folkhälsan.
Bilaga
Förslag till Klimat- och miljöstrategi 2030

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Verkställande direktör helägda kommunala bolag
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Klimat- och miljöstrategi
2030
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Inledning
Klimatförändringarna är de mest allvarliga miljöhoten – både lokalt och
globalt. Vi får allt mer nederbörd, fler och mer kraftfulla stormar, torka,
översvämningar och höjda havsvattennivåer. Olika sorters extremväder
påverkar kommunens möjlighet att utföra sitt uppdrag, vilket får
konsekvenser för både invånare och medarbetare. Klimatförändringarna
minskar den biologiska mångfalden, som är ett av de största globala
miljöproblemen. Förlusten av biologisk mångfald förvärrar i sin tur effekterna
av klimatförändringarna ännu mer. Klimatförändringarna är också ett stort
säkerhetspolitiskt hot, med risk för ökade motsättningar och konfliktrisker
som framför allt handlar om färskvatten, förnyelsebara naturresurser och
migration.
Denna klimat- och miljöstrategi gäller för hela kommunorganisationen och
dess helägda bolag, som ska vara en förebild för alla som bor och verkar i
kommunen.
Kommunens energiplan ingår i denna klimat- och miljöstrategi.

Kommunen – den lokala klimatanpassaren
Ett hållbart Munkedal ur ett klimat- och miljöperspektiv innebär att vi är
klimatsmarta. Arbetet med hållbar utveckling ska därför integreras i det
dagliga arbetet – det är inte ett projekt som sköts vid sidan om ordinarie
verksamhet.
Det kostar att ställa om för att rädda miljön och för att minska effekterna av
klimatförändringarna, som är en av de utmaningar som Agenda 2030delegationen har konstaterat ”inom en nära framtid är förenade med så stora
kostnader för samhället att Sverige inte har råd att inte agera”.
Det behöver läggas större vikt vid klimatansvar i exempelvis beslut om
lokalisering av och logistik inom verksamheter. Ju mindre klimatpåverkan,
desto lägre kostnader för klimatanpassningar. Ökade temperaturer innebär
ökad avrinning med risk för översvämningar, skred, skadeorganismer och
smittbärare, men även risk för ökad torka. Med ökad nederbörd riskerar
vattentäkter att förorenas och ledningsbrott att inträffa i va-nät, medan
torrare perioder ökar risken för torka och vattenbrist. Klimatförändringarna
leder till nya risker och sårbarheter. För att minska konsekvenserna av
klimatförändringarna behöver all samhällsplanering fokusera på hållbarhet,
energianvändningen effektiviseras samt användningen av förnyelsebara
bränslen och förnyelsebar el öka.
En hållbar energiplanering minskar ohälsa, negativa miljökonsekvenser och
ekonomiska kostnader. Strategiskt klimat- och miljöarbete är således viktigt
för utvecklingen och i förlängningen för ett gott liv i Munkedal.
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De åtgärder som vi avstår ifrån idag riskerar att bli dyrare att genomföra
senare. Det gäller både offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och enskilda
invånare. Klimatåtgärderna innebär även goda möjligheter till positiva
effekter, som till exempel för hälsa, miljö och sysselsättning.

Vår omvärld
FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling, som en del av Agenda
2030. Agendan är en sammanfattning av de samhällsutmaningar som vi står
inför, utmaningar som måste lösas gemensamt eftersom de påverkar
varandra. Hållbar utveckling innebär att man tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov. Det handlar om livskvalitet, för alla – nu och i framtiden. Det sker
utifrån tre perspektiv: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social
hållbarhet handlar om välbefinnande, behov och rättigheter samt rättvisa och
makt. Miljömässig hållbarhet handlar om att hålla oss inom de gränser som
ekosystemen klarar av, och att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt.
Den ekonomiska utvecklingen är till för att skapa förutsättningar för ekologisk
och social utveckling, och får inte innebära negativa konsekvenser för social
eller miljömässig hållbarhet. Ekonomin är därför bara ett medel, en
möjliggörare, för att nå den hållbara utvecklingen. Utvecklingen är hållbar när
dessa tre stämmer överens med varandra.

Utvecklingen är hållbar när de tre perspektiven är i balans

FN:s klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, handlar om att världens länder
ska arbeta för att inte medeltemperaturen på jorden ökar mer än 2 grader,
och att man ska anstränga sig för att ökningen ska stanna på 1,5 grad. Det
ska göras genom att minska klimatutsläppen.
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för Europeiska unionen (EU) och
Sverige. 2050 ska Europa vara klimatneutralt, enligt EU:s strategiska vision.
2030 ska den svenska fordonsflottan vara fossilfri. 2045 ska Sverige inte ha
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
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Det är bråttom att bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa.i
Därför har EU tagit fram ett nytt miljöhandlingsprogram. Syftet är att skynda
på klimatneutralitet, resurseffektivitet och att organisera ekonomin så att de
skador som människan har orsakat miljön kan läka. Programmet fokuserar på
att minska utsläppen av växthusgaser till 2030, klimatneutralitet 2050,
minska sårbarhet för klimatförändringar, cirkulär ekonomi, noll utsläpp av
föroreningar, biologisk mångfald samt minska miljö- och klimatpåverkan i
produktion och konsumtion.
Målet för Sveriges miljöpolitik är att nästa generation ska få ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att det påverkar människor utanför
Sveriges gränser negativt (generationsmålet). För att nå generationsmålet
har det tagits fram 16 miljökvalitetsmål. Dessa beskriver det tillstånd som ska
nås, bland annat begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ett rikt odlingslandskap
och ett rikt växt- och djurliv. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen
mot en hållbar utveckling och Agenda 2030.
Näringslivet har i många fall kommit mycket längre än offentlig sektor. Bland
annat genom att anpassa sin produktion och konsumtion.
Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen har tagit
fram strategin Klimat 2030, med målet att vara en fossiloberoende region till
år 2030. Det innebär att de totala utsläppen av växthusgaser i Västra
Götaland ska minska med 80 procent till år 2030, jämfört med 1990.
Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i
världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Arbetet för ett
fossiloberoende fokuserar på fyra områden:
-

Hållbara transporter
Klimatsmart och hälsosam mat
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Alla kommuner i Västra Götaland har skrivit på Klimat 2030, och därmed ställt
sig bakom klimatmålet att vara fossiloberoende 2030.
Utsläppen av koldioxid är 9 ton per person och år i Sverige. Dessa är
fördelade på 6 ton inom privat konsumtion och 3 ton inom offentlig
konsumtion. Utsläppen från privat konsumtion kommer framför allt från
transporter, livsmedel och boende. Utsläppen från det offentliga kommer från
konsumtion och investeringar, exempelvis byggnader och maskiner. För att
nå 2-gradersmålet bör utsläppen totalt sett inte vara mer än 1 ton koldioxid
per person och år.
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Munkedal – vision och mål
Munkedal – mer av livet. En hållbart
växande kommun med engagerade
invånare. Här tar vi oss an framtidens
utmaningar tillsammans!
Vision 2025

Visionen innebär att Munkedal ska vara en hållbart växande kommun med en
kreativ och spännande miljö där människor känner sig välkomna, trivs med
livet, är delaktiga, handlingskraftiga och stolta. Munkedal har skrivit under
Klimat 2030 och att vara en fossilfri gränsregion 2030, tillsammans med
övriga kommuner i Fyrbodal och de norska länen Östfold och Follo.
Munkedal har tagit fram fyra inriktningsmål för 2020-2023. De bygger på
kommunens vision, hållbar utveckling och fossilfrihet 2030. Ett av
inriktningsmålen berör miljöperspektivet av hållbar utveckling:
Munkedal ska bidra till minskad
klimatpåverkan
Inriktningsmål 2020-2023,
miljöperspektivet

Inriktningsmålet innebär att vi framför allt arbetar med det globala
hållbarhetsmålet (globalt mål) 13. Bekämpa klimatförändringarna. Eftersom
de globala målen är integrerade och odelbara berörs samtliga mål, men fokus
ligger på mål 13.
För att begränsa klimatförändringarna behöver klimatutsläppen minska.
Därför har vi valt att prioritera det strategiska klimat- och miljöarbetet på
löftet om att vara en fossiloberoende 2030ii, med inriktning på det som
orsakas av kommunorganisationens verksamheter.
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Munkedals miljömål 2030
Utsläppen av koldioxid från kommunorganisationens egna verksamheter har
minskat med 80 procent, jämfört med 1990.iii

Fokusområden
Klimatsmarta val behöver underlättas för att vi ska nå vårt miljömål.
Kommunen har därför valt att fokusera på fyra områden:
-

Resa miljövänligt
Äta hälsosamt
Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt
Klimatsmarta byggnader.

Vart och ett av fokusområdena har koppling till de globala hållbarhetsmålen.
Fokusområde

Koppling till de globala
hållbarhetsmålen

Resa miljövänligt
-

Minimera antal resor.
Undvik resor med motordrivna
fordon.
Välj cykel eller promenera när du
kan.
Samåk eller åk med kollektivtrafik.
Samordna transporter.
Kommunens fordon är fossilfria.
Effektivt nyttjande av kommunens
fordon.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Äta hälsosamt
-

Minskat matsvinn.
Mer närodlat på tallriken.
Mer vegetariskt på tallriken.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 12. Hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15. Ekosystem och biologisk
mångfald
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Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt
-

Flergångsprodukter istället för
engångsprodukter.
Förebygg och minimera mängden
avfall.
Återbruka och återanvänd, hyr och
samäg inom och mellan
förvaltningar.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 12. Hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Klimatsmarta byggnader
-

Energieffektivisera.
Producera sol-el.
Beräkna klimatbelastning över
livscykeln vid byggnation.
Planera för en hållbar
samhällsstruktur.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Sammanställning av fokusområden och kopplingen till de globala hållbarhetsmålen.
Inspiration till fokusområdena är hämtad från Klimat 2030.

Önskade effekter
De positiva effekterna av att vårt miljömål uppnås kan ses i samtliga tre
perspektiv av hållbar utveckling:

Resa
miljövänligt

Miljömässig
hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Energieffektivt

Förbättrad hälsa

Minskade
kostnader för resor

Minskad
klimatpåverkan

Äta
hälsosamt

Energieffektivt

Minskade
kostnader för
transporter
Förbättrad hälsa

Minskade
matkostnader

Minskat matsvinn
Minskade utsläpp från
transporter

Minskade
kostnader för
transporter

Minskad
klimatpåverkan
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Förbruka
sparsamt,
förnybart och
cirkulärt

Färre naturresurser
förbrukas

Förbättrad hälsa

Minskade
investeringskostna
der

Förbättrad hälsa

Minskade
energikostnader

Minskade utsläpp från
transporter
Minskad
klimatpåverkan

Klimatsmarta
byggnader

Energieffektivt
Närproducerad energi
Minskad
klimatpåverkan

Minskade
förvaltningskostna
der

Effekter av uppnått miljömål i Munkedals kommun

Aktiviteter
Alla nämnder och helägda kommunala bolag ska ta fram aktiviteter som går
att följa upp, för minskade koldioxidutsläpp från transporter, med fokus på
resa miljövänligt, äta hälsosamt, förbruka sparsamt och cirkulärt samt
klimatsmarta byggnader. Aktiviteterna ska kunna mätas och följas upp
årligen. Förvaltningarnas aktiviteter ska skrivas in i aktivitetsplanen, enligt
nedan.
Varje år tar nämnderna fram verksamhetsplaner för kommande år. Dessa
beskriver de verksamheter som nämnderna är ansvariga för och är ett stöd
för planering, styrning och ledning för att nå verksamhetsmålen. Utifrån
verksamhetsplanen tar förvaltningen fram en aktivitetsplan där arbetet
specificeras. I aktivitetsplanen lyfts aktiviteter som ska leda till att nå
verksamhetsmål och vad som framgår av andra beslutade styrdokument.

Energiplan
Varje kommun ska ha en aktuell energiplan, både för den egna organisationen
och för det geografiska området. Den ska innehålla frågor om försörjning,
distribution och användning av energi. Planen ska underlätta samordning av
olika aktörers insatser, för en hållbar energisituation i Munkedal. Energiplanen
visar kommunens viljeinriktning i samverkan med näringsliv och invånare på
de områden där den kommunala organisationen bara delvis är ansvarig för
frågorna.
Energiplanens koppling till de globala målen är framför allt mål 7. Hållbar
energi för alla.
Munkedal ska ha ett hållbart och säkert system för tillförsel, distribution och
användning av energi. På så sätt skapar vi en trygg och attraktiv kommun
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med minskad klimatpåverkan. Energiförsörjningen ska vara tillräcklig och
säker samt ha en målsättning om att vara regionalt oberoende av omvärlden.
Energianvändningen per invånare behöver minska. Det kan ske genom en
målmedveten samhällsplanering och ett aktivt arbete med energihushållning
samt information om miljö och energi.
Energiplaneringen är en del av underlaget i kommunens översiktsplanering.
Det innebär att vi kopplar samman strategisk bebyggelseutveckling och
energianvändning i ett tidigt skede. Energiplaneringen även underlag för
detaljplanering för om- och nybyggnation. På så sätt bidrar kommunen till den
om ställning som krävs för att leva klimatsmart för dem som bor och verkar i
vår kommun.
Fastighetsägare är ansvariga att se till att värmedistributionen i fastigheterna
fungerar vid exempelvis elavbrott och behöver därför en beredskap för
eventuellt reservsystem för värmedistribution och reservkraftsystem. Inom
omsorgens verksamheter är personalen extra viktig vid ett el- eller
värmeavbrott. Därför ska det finnas en tydlig prioriteringsordning för insatser
som är viktigast för brukarna.
Kommunen har en viktig roll för energianvändningens inverkan på miljö, hälsa
och hushållning av resurser. All personal har ansvar för kommunens
energianvändning.

Uppföljning
Klimat- och miljöstrategin följs upp varje år, i samband med årsbokslutet.
Fördjupad uppföljning sker per 2024 och 2029.

Revidering
Klimat- och miljöstrategin ska aktualiseras för eventuell revidering när nya
inriktningsmål har fastställts för perioderna 2024-2027 respektive 2028-2031.

Koppling till målprocess och styrande
dokument
Klimat- och miljöstrategin är ett styrande dokument som utgör underlag för
övergripande planer, budget samt nämndernas och de helägda bolagens
verksamhetsplanering. Strategin ersätter ”Energiplan för Munkedals kommun”
(Dnr KS 2012-388), ”Lokala miljömål” och ”Strategiplan för miljömålsarbetet”

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 11 av 12

93

(Dnr KS 2012-374) och ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils
kommuner” (Dnr KS 2015-360).
De aktiviteter som konkretiseras utifrån klimat- och miljöstrategin ska in i
nämndernas aktivitetsplaner för verksamhetsåret, i enlighet med
målprocessen. De helägda kommunala bolagen ska samla sina aktiviteter på
motsvarande sätt.
Kommunfullmäktige antar en budget med flerårsplan varje år. Budgeten är
överordnad andra kommunala styrdokument. Det finns flera andra
kommunala styrdokument som har en tydlig koppling till klimat- och
miljöstrategin, utöver budgeten. Det handlar exempelvis om översiktsplan,
bostadsförsörjningsplan, vindbruksplan, va-strategi, avfallsplan,
upphandlingspolicy, lokalförsörjningsplan och beredskapsplaner.

i

Strategisk agenda antagen av Europeiska rådet 2019-06-20.
Fossiloberoende innebär en minskning med 80 procent av utsläppen jämfört med år 1990.
iii Egentligen koldioxidekvivalenter, som är en summering av olika växthusgaser som omräknats
till ett gemensamt mått.
ii
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-04

1(2)

Dnr: KS 2020-000305

Handläggare:
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten
på Fjällberg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten för Fjällberg i enlighet med styrelsebeslut av Munkedal Vatten AB.

Sammanfattning
Området är beläget i sydöstra delen av Fjällberg i nära anslutning till Torreby
golfbana och utgörs av tre obebyggda fastigheter. Fastigheterna som föreslås ingå i
det utökade verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är Torreby 3:242,
Torreby 3:243 och Torreby 3:244.
Spill och vattenledningarna är framdraget i nära anslutning till fastigheterna men
avsatt servis saknas i dagsläget. Fastigheterna är i dagsläget obebyggda och
ansluts till ledningarna i samband med byggnation.
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli
avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).
Samråd har skett med Västvatten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20210104
Protokoll nr 4 för Styrelsemöte 20200924 – Munkedal Vatten AB
Tjänsteskrivelse Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 20200924

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

94

Datum

Munkedals kommun

2021-01-04

Sida

KS 2020-000305

2(2)

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen effekt för kommunen. Munkedal Vatten AB får in anläggningsavgifter för del
av området och årliga brukningsavgifter för hela i samband med byggnation.
Miljö
Ingen effekt eftersom fastigheterna i dagsläget är obebyggda
Barnkonventionen
Ingen påverkan

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Munkedal Vatten AB
Västvatten, Martin West
Samhällsbyggnadschefen
Miljöchefen
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1 (1)
Datum: 2020-09-24
Dnr: 2020/122

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

Tjänsteskrivelse

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Sammanfattning
Området som utgörs av tre obebyggda fastigheter är beläget i sydöstra delen av
Fjällberg i nära anslutning till Torreby golfbana. Fastigheterna som föreslås ingå
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är Torreby 3:242, Torreby 3:243 och
Torreby 3:244.

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

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av
allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och
förteckning.
Västvatten AB
Martin West
VA-ingenjör

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se
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BILAGA 1

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

Fjällberg, Torreby verksamhetsområde VoVS

Totalt tre fastigheter skall ingå i det nya verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Fastighet

Del av fastighet, gäller adress

Nr i kartan

TORREBY 3:242

Fjällberg 41, 455 93 MUNKEDAL

1

TORREBY 3:243

Fjällberg 43, 455 93 MUNKEDAL

2

TORREBY 3:244

Fjällberg 45, 455 93 MUNKEDAL

3

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se
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Bilaga 2

2

3
1
Verksamhetsområde Fjällberg
Datum: 2020-08-27
Skala: 1:700
15
0

30 m
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BILAGA 3

Översiktskarta
Fjällberg

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

§ 128

Dnr: SBFV 2015–0124

Detaljplan för Vadholmen, Södra – Antagande
Utredningar och handlingar har efter granskningen uppdateras och förtydligas för
att kunna bemöta de synpunkter som inkommit till kommunen. Kommunen avser
att utföra en tryckbank i den östra delen av planområdet, vilket den geotekniska
utredningen föreslagit. Efter granskningen har också huvudmannaskapet gjorts till
kommunalt, då särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap saknas.
De ändringar som har genomförts i planförslaget inför antagande är av mindre
betydelse och innebär inte att någon ny granskning behöver genomföras.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Antagandehandlingar 2020-12-04
Förvaltningens förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Vadholmen Södra, enligt 5
kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900).
 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner antagandehandlingarna.
Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Vadholmen Södra, enligt 5
kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900).


Samhällsbyggnadsnämnden godkänner antagandehandlingarna.

Expedieras
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadschefen
Planhandläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

104
2020-12-07
Kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elin Tibell

Detaljplan för Vadholmen, Södra - Antagande
Ärendenummer: SBFV-2015-0124
Ärendet avser: Antagande av detaljplan för Vadholmen

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

Sammanfattning
Utredningar och handlingar har efter granskningen uppdateras och förtydligas för att
kunna bemöta de synpunkter som inkommit till kommunen. Kommunen avser att
utföra en tryckbank i den östra delen av planområdet, vilket den geotekniska
utredningen föreslagit. Efter granskningen har också huvudmannaskapet gjorts till
kommunalt, då särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap saknas.
De ändringar som har genomförts i planförslaget inför antagande är av mindre
betydelse och innebär inte att någon ny granskning behöver genomföras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20201207
Antagandehandlingar 2020-12-04

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

Elisabeth Linderoth
Förvaltningschef
Samhällbyggnadsförvaltningen

Henrik Gustafsson
Enhetschef

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschefen
Planhandläggaren

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Detaljplan för

Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl
Munkedal, Munkedals kommun

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

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

Övriga handlingar:
• Naturmiljöbeskrivning, Rådhuset Arkitekter AB, maj 2020
• PM geoteknik, Detaljplan för Vadholmen, Munkedal kommun, Tyréns,
2016-04-15, Rev D 2020-11-12
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Tyréns, 2016-04-15
• Dagvattenutredning för Vadholmen, Munkedal, Melica, 2019-05-27
• Dagvattenutredning Vadholmen-Örekilsparken, Munkedals
kommun, Aqua Canale, 2020-06-25
• Buller- och vibrationsutredning; Foss 2:81, 2:82, Munkedal, Brekke
& Strand Akustik AB, 2020-05-31
• Riskbedömning för ny detaljplan, del av Vadholmen, Foss 2:81,
2:82 m fl, Bengt Dahlgren, Rev C 2020-09-15
• PM Foss 281, 2:82, Ensucon, 2020-08-28.

Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & Miljö
Box 114
451 16 Uddevalla
Tel: 0522 - 65 66 67
www.radhuset.se
Uppdragsnummer: 15003

Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB
där inget annat anges.
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INLEDNING
Bakgrund
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i centrala Munkedal. Den centralt
belägna byggvaruhandeln XL Bygg (tidigare Sohlbergs) har flyttat
verksamheten till Säleby norr om Munkedal. Kommunen har förvärvat
marken vid Vadholmen och önskar genom detaljplan pröva möjligheterna
för bostadsutbyggnad på platsen.
Beslut om att ett program till detaljplan skulle tas fram fattades av Kommunfullmäktige 2015-02-26 § 4. 2016-06-15 § 24 beslutade byggnadsnämnden om att med programmet som grund upprätta en detaljplan.

Planförslagets syfte och huvuddrag
Planförslagets syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra cirka 100
lägenheter i flerbostadshus. Därutöver inrymmer planen möjlighet till bland
annat handel och kontor i den västra delen av planområdet och mindre
verksamheter, exempelvis ett café, i områdets östra delar. Områdets två
delar nås via Kviströmsvägen respektive Vadholmsvägen.
För att genomföra planen behöver Vadholmsvägen flyttas närmre
järnvägsområdet. En ny väg som ansluter till Kviströmsvägen behöver
byggas för att angöra den östra delen av planområdet.

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

Planområdets lokalisering i centrala Munkedal.

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

Den östra delen av planområdet. Planområdets ungefärliga avgränsning redovisas med vitstreckad linje.
Foto taget från nordost.
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Markägoförhållanden
Marken inom Bohusbanans spårområde, Foss 2:16, ägs av Trafikverket och
marken utmed industrispåret inom Munkedal 5:1 ägs av Arctic Paper. Foss
2:81 och 2:82 förvärvades i oktober 2015 av Munkedals kommun genom
aktiebolaget ”Vadholmen Foss 2:81 mfl. AB”. Bostadsfastigheterna norr om
planområdet är i privat ägo liksom Foss 2:45 i den sydöstra delen av
området. Fastigheten Foss 2:45 är exkluderad från planområdet och
omfattas därför inte av detaljplanen. Foss 10:1 ägs av Munkedals kommun.
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.

Planprocessen
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen.
Detaljplanen har samråtts och granskats tillsammans med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som
är berörda av de åtgärder som föreslås i planen.
Samråd och granskning har genomförts med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen.
Utökat förfarande
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Planarbetet är påbörjat efter årsskiftet 2014/2015 och bedrivs med ett så kallat
utökat förfarande, eftersom planförslaget bedöms vara av betydande intresse
för allmänheten och i övrigt av stor betydelse.
Utökat förfarande innebär att underrättelse, samråd, samrådsredogörelse,
underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft
ingår i planprocessen.

Planprocesspilarna visar ett så kallat utökat förfarande. I det aktuella skedet ligger det
framtagna granskningsutlåtandet till grund för ett antagandebeslut. Vinner detaljplanen
laga kraft kan planen sedan ligga till grund för bygglovprövning.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner
För Munkedals kommun gäller översiktsplan Framtidsplan 2014 (antagen
2014-12-17). Arbete med framtagande av en ny översiktsplan pågår och ett
nytt förslag, Översiktsplan 2018, har varit ute på granskning.
I förslaget till översiktsplan är planområdet markerat som ”Område för utveckling av bostäder”. För utbyggnad inom områden för framtida bebyggelse gäller krav på av detaljplan.
Planförslaget överensstämmer i huvudsak med den gällande översiktsplanen.

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

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

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

Utdrag ur ”Detaljplan för Vadholmen”, laga kraft 2008-02-28. Skrafferat område undantogs
från antagande.
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”Detaljplan för Vadholmen, Foss 10:1 m fl”, laga kraft 2011-07-26”

2011 togs en detaljplan fram för delar av det område som i den tidigare detaljplanen undantagits från fastställelse. Syftet med planen var att säkerställa
byggrätter för tre bostadsfastigheter samt skapa förutsättningar för en etablering av parkeringsplats i planområdets västra del. En mindre del av detta
planområde ingår i det aktuella planförslaget. Planens genomförandetid har
gått ut.
För Kviströmsvägen samt anslutning av Vadholmsvägen gäller detaljplanen
för Foss 2:16 m.fl. (Vägport och genomfartsled i Munkedals centrum), laga
kraft 1996-02-26.

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

Geoteknisk utredning inkl. vibrationsutredning
Bullerutredning
Riskutredning
Dagvattenutredning

Behovsbedömning
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan.
Under framtagandet av planprogrammet till detaljplanen utfördes en så kallad behovsbedömning för att bedöma om planförslaget kunde komma att
medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning
genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Sammanfattning av behovsbedömningen
Utbyggnaden utgör en komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och överensstämmer i huvudsak med intentionerna i kommunens
översiktsplan.
Förslaget medför att en mindre del av område som utgör riksintresse för naturvård tas i anspråk men kommunens bedömning är att riksintresseområdets värden inte påtagligt kommer att skadas. Inga övriga riksintressen bedöms komma att påverkas. Ett genomförande av förslaget bedöms heller
inte komma att påverka Natura 2000-området eller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.
Under exploateringsskedet kan konsekvenserna bli buller, vibrationer och
damm samt tung trafik. Störningarna för omgivningen bedöms dock som
marginella.
Ställningstagande
Kommunen anser att planen inte innebär betydande påverkan på miljön,
hälsan, säkerheten och hushållningen med naturresurser och att en särskild
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver göras.
Länsstyrelsen har vid programsamrådet och samrådet getts tillfälle att yttra
sig över behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning
att förslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.
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Naturvårdsprogram
Kommunen har tagit fram ett samlat naturvårdsprogram som pekar ut och
prioriterar de värdefulla naturmiljöer som kräver ett långsiktigt skydd i kommunens planering. Planområdet innehåller inte någon sådan utpekad naturmiljö.

Centrumplanering
En översiktlig planstudie av centrumområdet gjordes 2007/2008, det ordnades med en information/dialog med företagarna om planstudiens innehåll i
centrum.
Målsättningen med arbetet var att möjliggöra ett fortsatt levande centrum,
bland annat genom att skapa ytterligare boende i centrum i ett bra kommunikationsläge och nära ett brett serviceutbud. Det konstateras också att det
behövs en helhetssyn när det gäller utformning av byggnader, platser och
grönytor för att göra centrum attraktivt. Utdrag ur planstudien redovisas
nedan.
Det aktuella planförslaget överensstämmer delvis med planstudien.

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

BESTÄMMELSER ENLIGT
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser,
3 kap MB
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt som möjligt
ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Genomförandet av planförslaget och nödvändiga åtgärder, exempelvis geotekniska åtgärder inom planområdet, som är beläget cirka 100 meter från
Örekilsälven, bedöms inte påverka riksintresset för friluftsliv (FO49), som i
huvudsak är begränsat till älven, Örekilsälvens nedre del. Örekilsälven utgör
även Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet. Åtgärder bedöms
inte påverka Natura-2000 området negativt. Riksintresset för naturvård
(NRO 14025), Örekilsälven med Kärnsjön, omfattar ett vidsträckt område som
sträcker sig mellan Dals Ed i norr och Saltkällefjorden i söder.
I höjd med planområdet når riksintresseområdet fram till slänten mot Gatesandsvägen, vilken leder till minigolfbanan i Örekilsparken. Utbyggnad öster
om Gatesandsvägen kommer att medföra intrång i den yttre delen av riksintresseområdet men bedöms inte komma att medföra någon påtaglig skada
på riksintresseområdets kärnvärden. Det berörda området utgör inget naturlandskap då området sedan tidigare är omformat genom avschaktningar som
genomförts i skredriskförebyggande syfte.
Bohusbanan utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3
kap 8 §. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt vid ett genomförande
av planförslaget.

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

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som anger en viss lägsta
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft,
olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Öster om planområdet ligger Örekilsälven, vilken
omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten.
Miljökvalitetsnormerna anger den miljökvalitet som ska uppnås i vattenförekomsterna och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. Den ekologiska
statusen för Örekilsälven har klassats till måttlig, vilket beror på rådande problem med övergödning och fysisk påverkan som orsakats av människan. Vattenförekomsten har en tidsfrist till år 2027 för att nå kvalitetskravet om god
ekologisk status. Den kemiska statusen i Örekilsälven uppnår ej god status med
avseende på kvicksilver då halterna i fisk överskrider EU:s gränsvärde. På grund
av fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att
avgöra inom vilken tid det är möjligt att nå god kemisk ytvattenstatus. Ingen
tidsram att nå kvalitetskravet är därför satt.
Planen föreslår bostadutbyggnad inom ett område som till stora delar redan är
ianspråktaget för tätortsbebyggelse. Det finns inget som tyder på att genomförandet av planen skulle påverka vare sig den ekologiska eller kemiska statusen
i Örekilsälven i negativ riktning. I samband med planens genomförande kommer åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten som avrinner till älven
att genomföras.
Planförslagets genomförande bedöms således inte medföra överskridande av
gällande miljökvalitetsnormer, eller att möjligheterna att uppnå god ekologisk
status till 2027 försvåras.

Skydd av områden, 7 kap MB
I miljöbalkens sjunde kapitel redovisas områden med värdefull natur som
ska skyddas från exploatering eller andra ingrepp.
Strandskydd råder enligt 7 kap 13–18 §§ miljöbalken i land- och vattenområdet
vid havet, insjöar och vattendrag. Örekilsälven, som rinner cirka 100 meter öster
om planområdet, omfattas till större delen av strandskydd enligt 7 kap MB,
dock inte på den sträcka av älven som angränsar planområdet då strandskyddet
här är upphävt. Planförslaget berör inte strandskyddat område.
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PLANFÖRSLAGET –
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
OCH KONSEKVENSER
Natur

Industrispåret och Gatesandsvägen väster
om Örekilsparken

Vy mot Örekilsparken från Gatesandsvägen

Örekilsälven

Mark, terräng och vegetation
Förutsättningar
Vadholmen är centralt beläget i Munkedal, direkt öster om centrum.
Bebyggelsen i det omkringliggande området består i huvudsak av
enfamiljshus belägna på ett klart avgränsat höjdparti direkt norr om planområdet. Söder om villaområdet ligger ett före detta verksamhetsområde
där byggvaruhandeln XL Bygg var lokaliserat fram till 2015. Nivåskillnaden
mellan villaområdet och verksamhetsområdet är cirka 15 meter och Örekilsälven rinner ytterligare cirka 10 meter lägre. Slänten mellan
bostadsområdet och verksamhetsområdet är i huvudsak relativt öppen med
inslag av sly och mindre lövträd medan växtligheten tätnar i den östra delen
mellan bostadsområdet och bruksjärnvägen. Schaktningar och anläggande av
en tryckbank har utförts bakom byggvaruhandeln i syfte att förbättra släntstabiliteten.
Cirka 100 meter öster om Vadholmen rinner Örekilsälven. Mellan Vadholmenområdet och Örekilsparken går ett järnvägsspår (industrispår) till
Arctic Paper. Parallellt med industrispåret går en mindre väg, Gatesandsvägen, som leder fram till två bostadshus och till bangolfbanan i Örekilsparken. Från Gatesandsvägen sluttar terrängen kraftigt ner mot Örekilsparken.
Sluttningen är delvis bevuxen med lövvegetation. Området karaktäriseras
bland annat av höga och delvis mycket branta slänter mot omgivande terräng.

Föreslagen ny
bebyggelse

Vy mot Örekilsparken och planområdet från Uddevallavägen nordost om planområdet.
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Längst i väster, gränsar planområdet till spårområdet för Bohusbanan. Bohusbanan är i dagsläget avskild från verksamhetsområdet med häckar och staket.
Inom planområdet finns inga kända naturvärden, biotoper eller liknande. Dock
omfattas Örekilsälven och Örekilsparken av riksintresse för naturvård.
En naturmiljöbeskrivning, ”Naturmiljöbeskrivning, Rådhuset Arkitekter AB, maj
2020”, har tagits fram och bifogas planhandlingarna. Nedan redovisas en sammanfattning av naturmiljöbeskrivningen.
Stora delar av området utgörs av ytor som tidigare har varit bebyggda samt
av ytor som tidigare har anlagts som parkområde. Endast mindre delar av
området utgörs av naturmark.

Planområdet gränsar i väster mot Bohusbanans spårområde

I den norra gräsbevuxna slänten har inslag av rosor och hallon hittats. Området innehar ett mycket lågt naturvärde.
I den gräsbevuxna slänten i nordost finns buskar och enstaka träd. Den
södra delen av slänten består främst av öppen jord med inslag av gräs. I
området finns åtta träd, varav fyra utgörs av ekar, där den grövsta eken har
en diameter på cirka 40 centimeter i brösthöjd. Bland övriga träd finns sälg
och ask. Bland förekommande buskar kan nämnas hägg, häggmispel, rosor,
hassel och vide. Området har ett lågt naturvärde som med tiden kan få ett
högre naturvärde om träden skulle åldras.
Den gräsbevuxna slänt som återfinns i sydost består främst av öppen jord
med inslag av gräs. Området har ett mycket lågt naturvärde.
Befintliga naturvärden i planområdet är i dagsläget låga till mycket låga. Det saknas också lämpliga naturmiljöer (habitat och strukturer) som i regel gynnar
rödlistade arter, skyddade arter, naturvårdsarter, signalarter m fl. Eftersom
hela området mer eller mindre består av markområden som är starkt påverkade av mänskliga ingrepp, saknas i dagsläget lämpliga förutsättningar för att
området ska hysa några skyddade arter.
Planförslaget
Mark som tas i anspråk utgörs i huvudsak av tidigare ianspråktagen mark
och parkmark. Den bebyggelse som planeras öster om Gatesandsvägen
kommer att innebära ett intrång i miljön runt Örekilsälven. Kommunen gör
dock bedömningen att intrånget är så pass begränsat att riksintresset för
naturvård inte påtagligt påverkas negativt. Denna inställning delades av länsstyrelsen under plansamrådet.
Geoteknik
Förutsättningar
De geotekniska frågorna inom delar av planområdet har utretts tidigare.
Bristande stabilitet i slänten mot bostadsfastigheterna på Vadholmen var
orsaken till att en del av det nu aktuella planområdet undantogs från antagande vid tidigare planläggning. Stabiliseringsåtgärder, i form av anläggandet
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av en tryckbank, direkt söder om slänten mot bostäderna lokaliserade på
höjden norr om planområdet har senare vidtagits.
Som underlag för detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram. Utredningen har reviderats och utökats sedan granskningen. Utredningen, som bifogas planhandlingarna, redovisas i slutrapporten ”PM geoteknik, Detaljplan för Vadholmen, Munkedals kommun, Tyréns, 2016-04-15 Rev D 2020-11-12”. Undersökningar och analyserade prover redovisas i tillhörande markteknisk undersökningsrapport (MUR) daterad 2016-04-15. Syftet med utredningen är att redovisa de geotekniska förutsättningarna och rekommendera planbestämmelser avseende grundläggning och maximal markbelastning.
Geotekniska markförhållanden
Marknivåerna inom området varierar mellan +6 i den östra delen av aktuellt
område och upp till +20 i den västra delen. Området består av svagt lutande terrasser som sammanbinds av en brant slänt nedåt i östlig riktning mot Örekilsälven. Den västra delen av området utgörs huvudsakligen av hårdgjorda asfalterade ytor. Den östra delen av området består av en slänt ned mot Örekilsälven
som är gräs- och trädbevuxen. Området närmast Örekilsälven utgörs troligtvis
av fyllnadsmassor en bit ned i jordprofilen med tanke på att älvens sträckning modifierats österut under 80-talet. I samband med detta anlades även
ett erosionsskydd längs den västliga stranden.
Jordlagren består från markytan av en siltig torrskorpelera ned till cirka 2 meter
under markytan. I området som är exploaterat påträffas dock fyllning som innehåller trä, mulljord och gödsel. Under torrskorpeleran återfinns främst siltig lera
och lerig silt med sandskikt ned till bottenfriktion på berg. Det förekommer
även lager med högförmultnad torv på cirka 11–13 meters djup i en borrpunkt.
Sonderingsstopp har erhållits mellan 13–30 meter under markytan.
Vattenkvoten för upptagna jordprover varierar mellan 25–64 % där de lägre
värdena erhålls i de mer siltrika jordlagren. Konflytgränsen varierar mellan
43–56 %.
Skjuvhållfastheten, för områden belägna ovanför nivå +10, har utvärderats till
13 kPa med ökning mot djupet. Från nivå +10 och nedåt har skjuvhållfastheten
utvärderats till 25 kPa med ökning mot djup.
Jordprofilen samt stabilitetsförhållandena i slänten upp mot de i norr angränsande fastigheterna Foss 7:62, 7:64, 7:65 m fl har tidigare undersökts av
Bohusgeo AB. Denna slänt samt ovanliggande fastigheter är belägna på nivåer mellan ca +20 och +35. Vattenkvoten uppmättes till ca 40–50 %, konflytgräns till mellan 35–55 % och sensitivitet till mellan ca 10–20. Lerans
odränerade skjuvhållfasthet i detta område uppvisar en spridning med värden på mellan cirka 25 och 80 kPa.
Utifrån CRS-försök har jordens överkonsolideringsgrad (OCR) utvärderats till
mellan 1,2 och 1,8.
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Förekomsten av kvicklera har studerats med hjälp av SGI:s excelverktyg för
att bedöma kvickleraförekomst utifrån sondering- och laboratorieresultat.
Eftersom total matningskraft ej registrerats i samband med utförda CPTsonderingar kan dessa ej nyttjas för analys av förekomsten av kvicklera. Däremot har trycksonderingar utförda i sex punkter analyserats. Trycksonderingarna i fem av dessa punkter indikerar att kvicklera kan förekomma ner
till lite drygt tre meter under markytan. Dessa indikationer sammanfaller
med övergången från torrskorpeleran till det lösare underliggande lerlagret,
vilket leder till en snabb minskning av matningskraften som troligen misstolkas vid utvärdering av kvickleraförekomsten. Även enstaka djupare nivåer i
två av de analyserande punkterna har utvärderats som kvicklera. Detta beror
på lokala ”pikar” i registrerad matningskraft vilket leder till att lutningen på
utvärderad kurva direkt under ”piken” blir mindre än 1 kPa/m och nivån
utvärderas därför troligen felaktigt som kvicklera.
Vid analys av utförda laboratorieanalyser av ostörda prover i fyra undersökningspunkter indikerade resultatet av dessa ingen kvickleraförekomst. Troligtvis förekommer det således ingen kvicklera inom området.
Grundvattenytan har mätts i öppna undersökningspunkter och konstaterats
till mellan 1,3 till 1,5 meters djup under markytan. Inom området bedöms
hydrostatiskt vattentryck råda med en fri grundvattenyta på 1,5 meter under
markytan.
Stabilitetsberäkningar
Kontroll av totalstabiliteten har utförts i fyra olika sektioner. Flera olika fall/förhållanden har analyserats för tre av sektionerna. Beräkningar har genomförts för
sju olika scenarier i sektion A-A, fyra olika fall för sektion B-B och i tre olika fall
för sektion D-D. En beräkning har genomförts för sektion C-C.

Redovisning av 3 av 4 sektioner (A-A, B-B, D-D) från den geotekniska utredningen.
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Redovisning av den fjärde sektionen (C-C).

Resultatet från beräkningen av sektion C-C visar att erforderlig säkerhet mot
totalstabilitetsbrott erhålls för planerad vägbank.
Resultatet från de 14 olika beräkningarna av sektionerna A-A, B-B och D-D
visar att erforderlig säkerhet råder för befintliga förhållanden samt vid en
ytterligare markbelastning på 15 kPa inklusive eventuell last från byggnader.
15 kPa motsvarar en fyllning på cirka 0,7 meter. Undantaget är för fyra av
fallen gällande sektion A-A, där erforderlig säkerhetsfaktor inte uppnås.
I utredningen föreslås därför en geoteknisk åtgärd i form av en tryckbank/motfyllning av krossmaterial med en tjocklek på 1,2 meter placeras vid
släntfoten ner mot Örekilsälven så att erforderlig säkerhet i sektion A-A kan
uppnås.

Illustrationen visar utbredningen på den tryckbank/motvikt som ska anläggas i slänten ned mot
Örekilsälven. Hela tryckbanken lokaliseras inom planområdet.

Vid byggnation inom motfyllningens utbredning kan schakt/skärning i utfyllningen utföras, förutsatt att stabiliteten säkras i samband med arbetet
samt att påförd last i efterföljande permanentskede minst motsvarar den
bortschaktade motfyllningens tyngd. Motfyllningens utbredning i plan motsvarar cirka 600 m².

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04
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Rekommendationer
Grundläggning av lättare hus (1 våning) kan utföras med platta på mark. För
tyngre byggnader (2 våningar eller fler) bör grundläggning ske med pålar ned
till bottenfriktion eller berg. Längd på pålarna ska undersökas i projekteringsskedet.
Tillfälliga schakter för suterränghus, beroende på hur stort ingrepp som erfordras i befintliga slänter, kan kräva förstärkningsåtgärder i form av exempelvis spont.
Ledningsanslutningar till byggnader med pålgrundläggning måste utföras
flexibla så att differenssättningar mellan byggnad och omgivande mark kan
tas upp utan risk för brott.
Byggnader inom blå streckad linje (se illustration nedan) bedöms kunna utföras
som suterränghus. Byggnader inom röd streckad linje (se illustration nedan)
bedöms kunna utföras med källare.

Illustration från den geotekniska utredningen som redovisar ytor där suterrängvåning respektive
källare kan anläggas.
Inför byggnation i urban miljö behöver en riksinventering utföras som innefattar bedömning av känsliga anläggningar i omgivningen med hänsyn till
geoteknik, exempelvis järnväg och ledningar. För att sedan verifiera att inte
oacceptabel omgivningspåverkan uppstår upprättas ett kontrollprogram för
geoteknik. I detta program verifieras till exempel att erforderlig stabilitet
säkras samt att inte skadliga markrörelser eller grundvattensänkningar uppkommer under byggnation och permanentskedet. Kontrollprogrammet skall
upprättas innan byggstart.
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Planförslaget
Med tanke på att den geotekniska utredningen har visat att erforderlig säkerhetsfaktor inte kan uppnås i sektion A-A om inte en tryckbank/motvikt anläggs i den östra delen av planområdet kommer Munkedals kommun att utföra denna geotekniska åtgärd innan detaljplanen antas. Ett geotekniskt utlåtande som bekräftar att den geotekniska åtgärden är utförd ska finnas framtaget innan planen antas.
Med avseende på de ytterligare rekommendationerna i den geotekniska utredningen har en planbestämmelse införts som innebär en maxbelastning på
maximalt 15 kPa för kvartersmarken där bebyggelse föreslås. Lovplikten
ändras också inom hela planområdet genom en generell planbestämmelse,
vilket innebär att uppfyllnader som överstiger 0,7 meter kräver marklov.
För de områden där suterrängvåning kan uppföras men källare inte kan tillåtas införs en bestämmelse om att källare inte är tillåtet.
De geotekniska förhållandena i slänten mot bostadsområdet i norr har resulterat i en tidigare genomförd säkerhetsåtgärd i form av en tryckbank. Tryckbanken innebär att området idag är stabilt. Byggrätt införs i planförslaget för
området där tryckbanken är lokaliserad. För att säkerställa att de geotekniska
frågorna inom området där tryckbanken tidigare har anlagts behandlas på ett
adekvat sätt har en administrativ planbestämmelse införts inom detta område. Bestämmelsen innebär att marklov alltid krävs vid förändring av markens nivå i området där tryckbanken är lokaliserad. En bestämmelse reglerar
även att markens nivå i slänten lokaliserad ovanför den befintliga tryckbanken inte får förändras.
En upplysning har även lagts in på plankartan som informerar om att i de
områden där bebyggelse föreslås så ska en geoteknisk utredning utföras för
att säkerställa stabilitet vid grundläggningsarbeten som kräver schaktning.
En ytterligare upplysning om att ett kontrollprogram för geoteknik ska upprättas i samband med byggnation har införts på plankartan.
Bostadsbebyggelsen på Vadholmen ligger
på höjden ovanför verksamhetsområdet.
Observera att byggnader inom planområdet numera är rivna.

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

Bebyggelse
Observera att byggnader inom planområdet
numera är rivna.

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04

Förutsättningar
Bostadsbebyggelsen i anslutning till planområdet är främst belägen inom ett
avgränsat höjdparti norr om planområdet. I detta område finns tre hyreshus
medan övrig bebyggelse är enfamiljshus. Karaktären på bebyggelsen är skiftande med hus uppförda från tidigt 1900-tal fram till 1960-talet.
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Inom planområdet har framtill 2015 byggvaruhandeln XL Bygg varit lokaliserat.
Byggnader som ingått i verksamheten ligger norr om Vadholmsvägen. Byggnaderna har inrymt butik, kontor och lager. Sedan några år tillbaka har de byggnader som låg söder om Vadholmsvägen rivits. Företaget har flyttat till Säleby norr
om Munkedal.
Mitt i området ligger en bostadsfastighet, Foss 2:45, som inte ingår i planområdet.
Planförslaget
Området bedöms totalt kunna inrymma cirka 100 nya bostäder beroende på
vilka bostadsformer som byggs. De nya bostäderna får ett centralt läge i
tätorten med god tillgänglighet till service och kommunikationer samt direkt
anslutning till parkområdet vid Örekilsälven. Användningen i den största
delen av planområdets kvartersmark anges till ”Bostäder och centrum, ej
hotell” vilket innebär att bostäder och diverse olika verksamehter kan
uppföras inom planområdet men att hotell inte tillåts.
Totalt tillåts cirka 4600 m² byggnadsarea (BYA) inom planområdet, det vill
säga ytan som byggnadernas utbredning på marken upptar. Den tillåtna
byggnadsarean fördelar sig så att cirka 1600 m² får byggas i planens
nordvästra del, cirka 1800 m² i den sydvästra delen samt cirka 1200 m² i den
östra delen. Observera att planen skapar en teoretisk möjlighet att bygga ut
en maximal byggnadsarea på cirka 4600 m² men att hänsyn naturligtvis ska
tas till att ytor för exempelvis parkering med mera kan innebära att
byggnadsarean inte alltid kan nyttjas fullt ut.

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

Kommunen har studerat visuella effekter av olika hög bebyggelse. Resultatet
av studierna är att man vill begränsa höjden på nya byggnader till maximalt
fyra-fem våningar med hänsyn till närliggande bebyggelse och till områdets
nuvarande karaktär.
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I den nordvästra delen tillåts fyra våningar och i den sydvästra delen tillåts
tre våningar. I den östra delen tillåts bebyggelse i upp till fem våningar i
sutteräng.
För att säkerställa dessa hushöjder införs planbestämmelser som reglerar
högsta tillåtna totalhöjd respektive nockhöjd över grundkartans nollplan.
Takvinkeln för föreslagna byggnader föreslås vara 18-38 grader.
Med det tillåtna våningsantalet skapas en total byggrätt ovan mark uttryckt i
bruttoarea (BTA), som utgör en sammanräkning av samtliga våningsplan,
på cirka 16 000 m². I det västra området medger planen möjlighet till
centrumanvändning vilket innebär exempelvis kontor, butiker och liknande.
Den maximalt tillåtna bruttoarean för centrumanvädning regleras till totalt
4500 m² i planens västra del. Den maximala bruttoarean för handelsändamål
regleras till maximalt 1000 m² i den sydvästra delen.

Fotomontage som redovisar exempel på byggnadsvolymer inom den västra delen av planområdet.
Foto taget från nordost. Observera att ett flertal olika sätt att bebygga planområdet finns inom
ramen för detaljplanens bestämmelser. Montagen har tagits fram med syfte att illustrera
byggnadernas föreslagna höjder.

I den sydvästra delen införs en bestämmelse som innebär att i entréplan ska
det fria måttet till ovanliggande bjälklag vara minst 3,6 meter. Med denna
reglering kan man i ett initialt läge uppföra bostäder på entréplanet, men
möjligheten till verksamhets/butikslokaler byggs inte bort.
I den östra delen av planområdet tillåts, utöver bostäder,
centrumanvändning med en maximal bruttoarea på 300 m² för att tillåta
mindre verksamheter, exempelvis i form av ett café.
Komplementbyggnader såsom återvinningsbyggnader etc förutsätts
inrymmas inom den maximalt angivna byggnadsytan för respektive byggrätt.
Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,75 meter inom
hela planområdet.
Placeringsbestämmelser införs. Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5
meter från fastighetsgräns.Komplementbyggnader ska placeras minst 1,5
meter från fastighetsgräns.

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04
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Fotomontage som redovisar exempel på byggnadsvolymer inom planområdets västra delar. Foto
taget från bostadsområdet norr om planområdet. Observera att ett flertal olika sätt att bebygga
planområdet finns inom ramen för detaljplanens bestämmelser. Montaget har tagits fram med syfte
att illustrera byggnadernas föreslagna höjder.

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

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

Friytor och rekreation

Bangolfklubben i norra delen av Örekilsparken

Förutsättningar
Området ligger i direkt anslutning till Örekilsparken som är ett stort grönområde med naturmarkskaraktär i anslutning till Örekilsälven. Örekilsälven
är känt för sitt laxfiske. I parkområdet finns anlagda gångvägar, lekplats och
bangolfbana. Golfbanan kan nås med bil via Gatesandsvägen. I parken finns
även en plats med utemotionsredskap.
Örekilsparken kan nås via gångbana utmed Kviströmsvägen och gångvägsanslutningar in i parken söder om planområdet.

Lekytor i norra delen av Örekilsparken

Planförslaget
Örekilsparken påverkas av planförslaget genom att delar av det som idag är
allmänt tillgängliga ytor tas i anspråk för bostadsutbyggnad och gata. Parkens
värde för rekreation bedöms inte påverkas i någon betydande negativ omfattning. Det kommer även efter genomförandet att finnas stora rekreationsytor
tillgängliga. Utbyggnaden berör inte älvens närområde.
I direkt anslutning till den östra delen av planområdet ligger Örekilsparkens
lekytor. Inom den västra bostadsgruppen finns goda möjligheter att anordna
en närlekplats.

Trafik

Vadholmsvägen idag

GC-tunnel mellan Vadholmsvägen och
Strömstadsvägen

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04

Vägar/Gator, parkering/järnväg
Förutsättningar
Planområdet nås via Kviströmsvägen som utgör huvudtillfart till Munkedals
centrum från söder. Cirka 100 meter öster om Bohusbanan ansluter Vadholmsvägen till Kviströmsvägen. Kviströmsvägen belastas av trafik som
uppgår till cirka 2450 fordon (årsdygnstrafik). Antalet tunga fordon är cirka
190 (mätning år 2009).
Planområdet är sedan tidigare ianspråktaget och har idag ett fungerande vägnät.
Två lokalgator löper genom området, dels Vadholmsvägen som sträcker sig från
Kviströmsvägen och vidare fram till bebyggelsen på Vadholmen samt Gatesandsvägen som leder från Vadholmsvägen och vidare fram till norra delen av
Örekilsparken och två bostadsfastigheter. Vadholmsvägen ingår i gemensamhetsanläggningen Foss ga:4 som förvaltas av Vadholmens vägförening. Båda
vägarna ingår i det område som inom tätorten har hastighetsbegränsats till 50
km/tim.
Gatesandsvägen går inom planområdet nära spårområdet för industrispåret
till Arctic Paper. Industrispåret passerar genom planområdet. Spåret trafikeras av två tågset per vardag. Säkerheten får trots närheten till
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Gatesandsvägen och passagen över Vadholmsvägen anses som god. Tågens
hastighet uppgår till cirka 5–10 km/tim och observeras lätt av trafikanter.
Vid passage av Vadholmsvägen stannar tågen samtidigt som tågpersonal
stoppar trafiken, varefter tåget tillåts köra över vägen.
Bohusbanan passerar genom samhället väster om planområdet. Järnvägen
utgör riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken. Mellan Bohusbanan och planområdet finns idag ett stängsel.
Munkedals kommun arbetar utefter en parkeringsnorm där normtalet uttrycks i ett antal bilplatser per 1000 m² bruttoarea alternativt antal parkeringsplatser per bostad. För flerbostadshus anger normen att 1,1 bilplatser
per lägenhet ska anordnas. För butiker anges ett tal på 40 platser per 1000
m² bruttoarea.
Planförslaget
Vadholmsvägen föreslås få en ändrad sträckning och anslutningen till
Gatesandsvägen flyttas cirka 30 meter söderut. Vadholmsvägen flyttas
söder-västerut så att den följer utmed gränsen mot spårområdet för
Bohusbanan. Vid planområdets gräns i väster ansluter den nya
gatusträckningen till Vadholmsvägen i befintlig sträckning. För den nya
bostadsgruppen i västra delen ansluter en ny gata till Vadholmsvägen.

Vadholmsvägen idag

Vy mot spårområdet vid Bohusbanan

Bostadsgruppen i Örekilsparken nås via en ny gata som ansluter till
Kviströmsvägen cirka 100 meter öster om Vadholmsvägens anslutning till
Kviströmsvägen som är en statlig väg med Trafikverket som väghållare.
Siktförhållandena vid den föreslagna anslutningen är goda. Den nya gatan
går i en mjuk sväng mot parken och svänger därefter av mot norr och följer
slänten mot byggrätten cirka 150 meter längre norrut. Gatan avslutas med
vändyta i nära anslutning till bostadshusens entréområde.
En förprojektering av alla gator har tagits fram i samband med planarbetet. Nya Industrispåret
gator föreslås utföras med 5,5- 6 meters bredd.
Parkering för det västra området förutsätts lösas inom kvartersmark. Olika
lösningar för parkering inom kvarteret kan anordnas. Planen styr inte
placeringen av parkeringsplatser. Parkering för det östra området förutsätts först
och främst att kunna lösas inom kvartersmark för bostäder tillsammans med
kvartersmark avsedd för parkering, som har placerats utmed den nya föreslagna
tillfartsvägen.
Den befintliga parkeringsytan direkt utanför planområdets västligaste del,
föreslås få en ny tillfart från södra änden av parkeringsytan. För att
möjliggöra detta ingår en del av parkeringen i planområdet och gångvägen
ner mot gångtunneln måste justeras.
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Gång- och cykeltrafik
Förutsättningar
Vadholmsvägen har idag en gångförbindelse mot centrum under järnvägsviadukten, i planområdets västligaste del, men det finns ingen gångbana utmed
Vadholmsvägen. Utmed Kviströmsvägen finns en gångbana som leds under
järnvägsviadukten för Bohusbanan.
Planförslaget
När området byggs ut med bostäder behöver det befintliga gång- och cykelnätet kompletteras så att de nya bostäderna får säkra vägar för gång- och
cykeltrafik.
Gång- och cykelbana föreslås byggas utmed Vadholmsvägens ändrade
sträckning och föreslås kopplas samman med gångbanan utmed
Kviströmsvägen. En gångförbindelse ska även anläggas mellan Gatesandsvägen och bostadsgruppen i öster. På grund av höjdskillnaden kan denna
väg komma att behöva utformas som en trappväg.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken passerar dagligen på Kviströmsvägen och Bohusbanan i
direkt anslutning till södra och västra delen av planområdet. Busshållplats
finns vid järnvägsstationen. Stationen, med regionpendlingstrafik, ligger
strax söder om planområdet. Nya bostäder inom planområdet kommer att
få god tillgänglighet till kollektivtrafiken. Gångavståndet till buss- och tågstationen är cirka 350 meter.

Service
Munkedals centrum med kommunkontoret, torget och flera butiker, matvaruaffär, post, apotek med mera ligger 200 meter från området.
Vårdcentralen ligger cirka 400 meter norrut, utmed Centrumvägen.
Förskola finns vid Östra Jonsängsvägen cirka 400 meter söderut. Grundskola ligger cirka 500–600 meter norrut, vid Strömstadsvägen.
Inom den västra delen av planområdet föreslås inslag av centrumverksamhet, vilket kan innebära att verksamheter kan inrymmas i centralt lokaliserade lokaler i Munkedal. I den östra delen skapas byggrätt för mindre
verksamheter, exempelvis i form av ett café.

Teknisk försörjning

Munkedals centrum ligger i nära anslutning
till planområdet

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04

VA och dagvatten
Förutsättningar
Idag är samtliga verksamheter och fastigheter för bostads- och handelsändamål
inom Vadholmenområdet anslutna till det kommunala va-nätet. Genom planområdet anläggs i dagsläget ett större ledningspaket med bland annat en
större dagvattenledning som transporterar vatten österut från Munkedals
centrala delar.
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Den naturliga avrinningen går mot Örekilsälven i öster. Örekilsälven omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten och är klassat som ett Natura 2000område. Området runt Örekilsälven är även av riksintresse för naturvård
och friluftsliv.
Jordarterna i området utgörs till största del av glacial lera. En liten bit med
berg i dagen kan återfinnas i nordväst. Väster om denna och ner mot stickspåret till bruket ligger ett område med fyllnadsmaterial. Även nere vid älven
har det fyllts med erosionsskyddande material.
Det är mycket viktigt att dagvattenhanteringen löses på ett tillfredsställande
sätt så att vattenkvaliteten i Örekilsälven inte försämras. I sammanhanget
behöver även ökade framtida nederbördsmängder beaktas för att dimensionera kapaciteten i lösningar för dagvattenhantering.
Dagvatten från befintliga vägar och bebyggelse har nyligen anslutits till en
större nyanlagd dagvattenledning som leder ned mot Örekilsälven i öster.
En större dagvattendamm med en fördröjningskapacitet på cirka 240 m³ har
anlagts direkt öster om planområdet under 2019. Dammen fördröjer ett 30årsregn. Dammens flöde, 0–15 liter per sekund styrs av en ledning som
mynnar i ett nybyggt dike anlagt strax söder om dammen. Dammen är anlagd för att klara rening och fördröjning av dagvattnet från den planerade
bebyggelsen inom planområdet.
Planförslaget
All tillkommande bebyggelse skall anslutas till kommunens va-nät.
Ledningspaketet som nyligen har anlagts har i planen säkerställts genom att
en administrativ bestämmelse på kvartersmark har införts. Bestämmelsen innebär att marken reserverats för allmännyttiga underjordiska ledningar.
En dagvattenutredning har tagits fram i ett tidigt skede av planarbetet.
Utredningen redovisas i rapporten ”Dagvattenutredning för Vadholmen, Munkedal, Melica, 2019-05-27” som bifogas planhandlingarna. De lösningar för
dagvattenhantering som presenteras i den tidigt framtagna utredningen har
delvis korrigerats och redovisas i rapporten ”Dagvattenutredning VadholmenÖrekilsparken, Munkedals kommun, Aqua Canale, 2020-06-25” som också bifogas planhandlingarna. För exakta flödesberäkningar hänvisas till ovanstående utredning. Nedan följer en schematisk redovisning av den planerade
dagvattenhanteringen.
Området innehåller idag både hårdgjorda ytor och gräsytor på lerbotten. En
exploatering enligt planförslaget kommer därför inte att märkbart förändra
avrinningen från området till det sämre.
Dagvattenhanteringen inom området efter utbyggnad ska hanteras genom
att vattnet från kvartersmarken leds till dräneringsmagasin i form av makadamdiken. I makadamdiken fördröjs vattnet och renas för att sedan, via dagvattenledningar, rinna till en nyanlagd dagvattendamm i anslutning till Örekilsälven, se illustration på följande sida.
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Schematisk bild över den planerade dagvattenhanteringen inom och utom planområdet. Blå linjer
redovisar makadamdiken, grönstreckad linje illustrerar dagvattenledningar. En nyanlagd dagvattendamm återfinns direkt öster om planområdet. Från dammen leder en ledning till ett dike som
för vattnet österut och mynnar i Örekilsälven. Dagvatten från Vadholmsvägen avvattnas västerut
till ett makadamdike och ansluts till en befintlig dagvattenledning.

I utredningen görs dagvattenberäkningar baserat på både 30- och 100-årsregn. Konsekvensen av ett 30-årsregn är att en vattenvolym på cirka 210 m³
genereras från planområdet. Den nyanlagda dagvattendammen öster om
planområdet har en kapacitet på cirka 240 m³ och klarar således av att fördröja ett 30-årsregn.
Vid ett 100-årsregn uppgår den genererade vattenvolymen till cirka 380 m³.
Ett 100-årsregn inom det aktuella området bedöms inte medföra några olägenheter då dagvattnet kommer att rinna på markyta och vägyta ned mot öster till Örekilsälven.
El, tele och datakommunikation
Befintliga verksamheter och lokaler är anslutna till el- och telenät (Ellevio respektive Skanova). Området förbereds för fiberanslutning. Inom planområdet
finns jordkabelledningar för hög- och lågspänning som kommer att behöva
flyttas. Direkt söder om planområdet finns en transformatorstation belägen
inom fastigheten Foss 2:45. Om en högre kapacitet på elnätet krävs efter utbyggnad kan den befintliga stationen ersättas med en ny i samma läge.
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Värme och avfall
Området förbereds genom anläggande av fjärrvärmeledningar och i vissa delar
tomrör, för att möjliggöra för en eventuell framtida ytterligare anslutningsmöjlighet till fjärrvärmenätet.
Regeringen har beslutat att innan år 2025 ska alla hushåll ha fastighetsnära
insamling av returpapper och förpackningsavfall. Målet är att alla inom 400
meter ska kunna bli av med sina förpackningar och tidningar. Där det är
möjligt för hämtningsfordonen att ta sig fram och vända erbjuds hämtning
av hushållsavfall, förpackningar och tidningar vid fastighetsgräns.
Munkedals kommun är tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums
kommuner delägare i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB
(Rambo AB).
Vid byggnation ska byggaren planera för att avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun följs och att vägar anpassas enligt "Anvisningar för transportvägar, bilaga 2".

Hälsa och säkerhet
Risk för bergras
Inom området har varken berg i dagen eller block påträffats vilket gör att
stabilitetsrisk för block eller blocknedfall ej föreligger inom området (”PM
geoteknik, Detaljplan för Vadholmen, Munkedals kommun, Tyréns, 2016-04-15 Rev D
2020-11-12”.)
Radon
Boverkets krav på maximalt tillåten radonhalt i inomhusluft, 200 Bq/m³, ska
uppfyllas.
En upplysningstext om att ”Byggnader avsedda för stadigvarande vistelse
ska utföras radonsäkra om inte kompletterande utredning visar att enklare
utförande kan accepteras” har införts på plankartan.
Buller
Förutsättningar
Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, SFS 2015:216. Förordningen innehåller riktvärden för
trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar
enligt plan- och bygglagen och enligt miljöbalken.
Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och
flygtrafik vid bostadsbyggnader. Riktvärdena berör endast ljudnivåer
utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer
inomhus. Förordningen reviderades med korrigeriade riktvärden genom SFS
2017:359.
Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.
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Gällande riktvärden för trafikbuller, enligt bullerförordningen.

Planförslaget
En bullerutredning har tagits fram som underlag för planarbetet. Utredningen redovisas i rapporten ”Buller- och vibrationsutredning; Foss 2:81, 2:82,
Munkedal, Brekke & Strand Akustik AB, 2020-05-31”. Bullerutredningen, bifogas planhandlingarna.
Ekvivalenta och maximala ljudnivåer på fasader och uteplatser är beräknade
för den byggnadsplacering som redovisas i illustrationskartan. Resultatet
från bullerberäkningarna redovisas i form av bullerspridnings- och fasadbullerkartor för väg och spårbunden trafik.
Trafiktalen för vägtrafiken är beräknade för år 2040 och baserade på dokumentet ”Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060 enligt vilket uppräkningstalet är 1,14 % per år för lätt trafik och 1,64 % per år för tung trafik.
Trafikdata har hämtats från trafikverkets databas NVDB.

Vägtrafikdata som har använts som beräkningsgrund för vägtrafiken.

Antalet persontåg och godståg för år 2040 är hämtat från Trafikverkets trafik- och bullerprognoser, i dokumentet ”Trafikuppgifter järnväg T20 och
bullerprognos 2040”.

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

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

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

Fasadbullerkarta som redovisar maximal värden för person- och godstågstrafik. Fasader riktade
mot tågspåren har värden som tydligt överstiger 70 dBA.

Beräkningar visar vidare att de ekvivalenta värdena inom hela planområdet
med avseende på att kunna lokalisera en uteplats är mycket goda. Inom hela
planområdet ligger de ekvivalenta bullernivåerna under 50 dBA. De maximala värdena från både person- och godståg överstiger dock riktvärdet för
uteplats på 70 dBA. Inom delar om planområdet ligger de maximala värdena
över 80 dBA, se illustrationer på nästa sida.
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Bullerutbredningskartor som redovisar maximala värden från person- respektive godstågstrafik.
Riktvärdet för uteplats på 70 dBA överskrids inom stora delar av de planerade gårdsmiljöerna.

Den maximala nivån på 70 dBA får överskridas med max 10 dBA högst fem
gånger per timme mellan 06.00 och 22.00. Då antalet tåg som går passerar
området per dag är 51 stycken så blir medelantalet tåg per timme som passerar under tidsperioden (06:00 till 22:00) 3 stycken. Stora delar av de planerade gårdsmiljöerna klarar alltså riktvärden på ekvivalent- och maximal ljudnivå vid uteplats.
Den del av innergården som ej lämpar sig till att anordna som uteplats är
mellan husen i öster mot godsrälsen där det maximala värdet överstiger 80
dBA. Det är dock möjligt att anordna uteplats på denna del av tomten, men
då som komplement till de andra uteplatserna.
Slutsatsen av bullerutredningen är att gällande riktvärden för trafikbuller
uppfylls för såväl fasader som uteplatser, dock finns ett mindre område i direkt anslutning till industrispåret där uteplats inte bör anordnas på grund av
de höga maximala värdena.
En bestämmelse om bullerriktvärden för uteplats, i linje med bullerförordningens riktvärden, har införts på plankartan för att säkerställa att minst en
uteplats kan anordnas som klarar förordningens riktvärden.
Vibrationer
Förutsättningar
Förekomst av djupa lerlager i anslutning till vägar eller spårbunden trafik
kan ge upphov till problem med vibrationer. För bedömning av komfort i
byggnader vid nyetablering tillämpas riktvärden enligt SS 4604861, se nedan.

Mycket få människor upplever vibrationer under skiktet ’Måttlig störning’
som störande varför 0,4 mm/s vanligtvis tillämpas som riktvärde.
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Planförslaget
En vibrationsutredning har tagits fram av som underlag för planarbetet.
Utredningen redovisas i rapport ”Buller- och vibrationsutredning; Foss 2:81, 2:82,
Munkedal, Brekke & Strand Akustik AB, 2020-05-31”.
Till grund för utredningen av förutsättningarna för vibrationsutbredning och
förstärkning ligger en geoteknisk rapport samt erfarenheter från tidigare vibrationsutredningar. Särskilt fokus läggs på berggrundens utformning och
djup samt jordlagrens deformationsegenskaper.
Alla genomförda mätningar ligger under gränsvärdet för sannolik störning
(1 mm/s). Den tredje mätningen överskrider knappt gränsvärdet för måttlig
störning (0,4 mm/s). Vibrationer avtar normalt med avståndet. Mätningarna i
en punkt gjordes på cirka 3 meters avstånd från spåret och vid en låg hastighet.
Vibrationsnivåerna mer än 3 meter från spåret kan därmed antas ha minskat till
under gränsen för måttlig störning.
Genomgång av geotekniska data tyder på att vibrationer från godståg skulle
kunna leda till olägenheter för boende i de planerade husen. Mätresultat visar dock att vibrationsnivåerna på 3 meters avstånd från industrispåret endast tangerar riktvärdet för måttlig störning och således bör det inte föreligga
risk för störning vid större avstånd. Vid uppförande av byggnader över 1 våning så rekommenderar den geotekniska utredningen att grundläggning genomförs genom pålning till fast berg, detta minskar ytterligare risken för
vibrationer.
Sammantaget bedöms risken för störande vibrationer i bostadsbyggnader
vara försumbar.
Risker - skyddsavstånd
Förutsättningar
Planområdet gränsar till Bohusbanans spårområde. Bohusbanan är av riksintresse för kommunikationer samt utgör transportled för farligt gods.
Enligt Trafikverkets uppgifter (våren 2017) uppgår dimensionerande trafik
på Bohusbanan förbi Munkedal upp till 12 persontåg varje dygn. Godstrafiken är mer oregelbunden men höjd bör tas för att det kan gå 1 godståg per
dygn på järnvägen. Av mängden transporterat gods antas 5 % utgöra farligt
gods.
Planområdet korsas av industrispår till pappersbruket Arctic Paper Munkedal AB. Spåret trafikeras av ett tåg per vardag. Inget farligt gods fraktas på
spåret. Säkerheten är god trots närheten till Gatesandsvägen och passagen
över Vadholmsvägen. Tågens hastighet uppgår till ca 5–10 km/h och observeras lätt av trafikanterna. Vid passage av Vadholmsvägen stannar tågen
samtidigt som tågpersonal stoppar trafiken, varefter tåget tillåts köra över
vägen.
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För att bedöma vilka risknivåer som föreligger längs den aktuella sträckan av
Bohusbanan samt för att utreda lämpligheten av den föreslagna markanvändningen har en riskbedömning tagits fram i samband med planarbetet.
Riskutredningen redovisas i rapporten ”Riskbedömning för ny detaljplan, del av
Vadholmen, Foss 2:81, 2:82 m fl”, Bengt Dahlgren, 2020-09-15”. Utredningen har
kompletterats och reviderats sedan granskningen. Revideringen avser att bemöta Räddningstjänstens granskningsyttrande avseende tåg som antänder i området och leder till brandspridning till tågvagn.
Riskerna med avseende på transporter av farligt gods analyseras utifrån frekvens- samt konsekvensberäkningar utifrån olycksscenarier som innefattar
brandfarliga gaser, giftiga gaser, oxiderande ämnen och organiska peroxider
samt brandfarliga vätskor. Utredningen har avgränsats och behandlar uteslutande risker förknippade med farligt gods-transporter som sker på den aktuella sträckan av Bohusbanan. Utredningen innefattar både en riskanalys och
en riskvärdering.
De risker som identifierats för järnvägen och som kan uppträda för sig eller
i kombination är:
- Urspårning, mekanisk påverkan
- Påkörning (tåg på samma spår)
- Kollision mellan tåg
- Brand
- Förskjuten last
- Olycka med farligt gods
En urspårning som ger mekanisk påverkan kan bero på en mängd olika faktorer som exempelvis spårlägesfel, vagnfel och solkurvor. Urspårade tåg
hamnar mycket sällan mer än 25 meter från spåret.
Det finns en risk för att exempelvis gnistor från passerande tåg antänder något i omgivningen. Risken för att branden leder till omkomna anses dock
vara minimal. Det finns också en risk att en brand sprider sig till en vagn
med farligt gods. Att tåg som antänt stannar på olycksplatsen och att branden därefter sprids till tågvagn bedöms därför utgöra ett försumbart riskbidrag, men inkluderas i riskbedömningen.
Påkörning av annat tåg, samt kollision med tåg, kan ske om de olika varningssystemen på banan inte fungerar och ett tåg av någon anledning inte
hinner bromsa för ett framförvarande tåg. Tredje man drabbas endast om
påkörningen leder till urspårning eller om något av tågen transporterar farligt gods. Baserat på uppgifter från Trafikverket från 2016 (faktisk trafik), är
individ- och samhällsrisken lägre än det nedre kriteriet för acceptabel risk
som antagits i denna bedömning. Därmed krävs inga åtgärder enligt resultatet av grundberäkningarna.

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04

Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl
Munkedal, Munkedals kommun

139

33

För att även ta höjd för uppgifter presenterade av Trafikverket år 2012 (prognostiserad trafik), där andra trafikflöden på sträckan har uppgivits har även
en känslighetsanalys genomförts. För den prognostiserade trafiken ökar riskerna och individrisken hamnar delvis inom det så kallade ALARP-området.
Inom detta område ska rimliga åtgärder genomföras. Utredningen rekommenderar en markanvändning i enlighet med tabellen som presenteras
nedan.
Avstånd från järnvägen
<15 meter
15–30 meter
30–60 meter
>60 meter

Markanvändning
Oexploaterad
Endast parkering, trafik, friluftsområden etc. under förutsättning att åtgärder vidtas
Parkering, trafik, friluftsområden etc.
Bostäder under förutsättning att ev. erforderliga åtgärder vidtas
Valfri markanvändning

Åtgärder som bedöms vara rimliga ur ett kostnad-/nyttoperspektiv är dels
restriktioner avseende markanvändning, och dels tekniska åtgärder.
Inom området närmast järnvägen, fram till 30 meter, ska ingen bebyggelse
uppföras, i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer. Om marken
ändå används ska endast parkeringar, trafik, friluftsområden etc. förekomma, och ej närmare än 15 meter från järnvägen.
Mellan 30 och 60 meter från järnvägen är risknivåerna inom den nedre delen
av ALARP-området. Vid markanvändning såsom parkering, trafik och friluftsområden krävs inga särskilda åtgärder mot risken för farligt godsolycka.
Vid bebyggelse motsvarande planförslaget bör skyddsåtgärder utifrån rimlighetsprincipen implementeras. Följande åtgärder rekommenderas:
- Friskluftsintag placeras på skyddad sida (riktas bort från Bohusbanan) eller
på tak för att minska risken för att gas sprids in i byggnader (inom 60 meter
från närmaste spårmitt)
- Utrymningsmöjlighet ska finnas på skyddad sida (i riktning bort från Bohusbanan) för att möjliggöra utrymning (gäller endast de byggnader/kvarter
som ligger närmast Bohusbanan)
- Fasader (som vetter mot Bohusbanan) utförs i obrännbart material eller
lägst brandteknisk klass EI 30 (gäller endast de byggnader/kvarter som ligger närmast Bohusbanan). Fönster behöver inte skyddas.
Anledningen till att fönster inte behöver skyddas är att avståndet mellan led
för farligt gods och bostäder har satts till 30 meter istället för 25 meter.
Denna konservativa rekommendation innebär att riskutredaren gör bedömningen att det är rimligt att frångå andra krav som skulle vara aktuella om
bostäder skulle byggas på kortare avstånd från riskkällan, vilket i detta fall
rör sig om bl.a. skyddade fönster.

Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl
Munkedal, Munkedals kommun

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04

140

34

Planförslaget
Ingen bebyggelse planeras inom ett avstånd av 15 meter från närmsta spårmitt. En mindre del av marken (cirka 135 m²) avsedd för bostäder och centrumanvändning i planområdets sydvästra del ligger inom 30 meter från
närmsta spårmitt. Placeringsbestämmelserna som reglerar att huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns innebär att endast komplementbyggnader i form av exempelvis garage kan placeras inom 30 meter
från spårmitt.
Användningen inom kvartersmarken har under planprocessen reviderats för
att inte möjliggöra hotelletablering inom kvartersmark.
Planförslaget tillåter uppförande av bostadsbyggnader med inslag av verksamheter på ett avstånd av 30–60 meter från närmsta spårmitt. Med anledning av detta krävs säkerhetshöjande åtgärder, i enlighet med rekommendationerna i riskutredningen. Dessa åtgärder har säkerställts genom att en planbestämmelse anger att ”friskluftsintag ska riktas bort från Bohusbanan. Utrymningsmöjlighet ska finnas i riktning bort från Bohusbanan. Fasader som
vetter mot Bohusbanan ska utföras i obrännbart material eller lägst brandteknisk klass EI30”.
Med denna planbestämmelse i de områden som ligger i anslutning till Bohusbanan säkerställs att de säkerhetsåtgärder som rekommenderas i riskutredningen genomförs.
Mellan den västra bostadsgruppen och industrispåret föreslås att stängsel
ska finnas. Detta regleras med planbestämmelse.
Förorenad mark
Förutsättningar
En markteknisk undersökning och historisk inventering har tagits fram som
underlag till planarbetet. Utredningen redovisas i ”PM Foss 281, 2:82, Historisk inventering, Ensucon, 2020-08-28”. Syftet med utredningen, som bifogas
planhandlingarna, är att presentera nyligen utförda miljötekniska analyser på
fastigheterna Foss 2:81 och 2:82. Syftet är också att sammanställa alla miljötekniska markundersökningar som finns utförda sedan tidigare. Utredningen
har kompletterats sedan granskningen med anledning av Länsstyrelsens
granskningsyttrande. Nedan redovisas en sammanfattning av utredningen.
Planområdet ligger i anslutning till ett industrispår samt Bohusbanan. Tidigare har två huskroppar varit uppförda inom området men dessa är idag
rivna. Verksamheten som har bedrivits har omfattat producering av trämaterial för byggnadsindustrin och det går inte utesluta att verksamheter
som inkluderat hantering av vissa oljeprodukter förkommit inom området.
Den tidslinje som redovisas i utredningen visar att de tidigaste ägaruppgifterna för området hos lantmäteriet härstammar från 1947, då företaget Erax förvärvade en fastighet. Här tros företaget har drivit en trävarufabrik för byggindustrin.
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2007 köptes fastigheten av Munkedals snickerifabrik AB. Det antas att fastighetens huvudfunktion förblev att vara en byggvaruhandel (XL Bygg) fram
till år 2015 då Munkedals kommun förvärvade marken.
Provtagningar och analyser samt geotekniska utredningar har genomförts ett
flertal gånger inom planområdet. En sammanställning redovisas nedan:
-

-

-

-

-

2014 utförde Entropi SAB en miljöprovtagning i form av fyra jordprover mellan XL Bygg och järnvägen som skickades till labbanalys.
Proverna togs ytligt, inte djupare än 50 centimeter, och analysresultaten visar att de uppmätta parametrarna är under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).
2016, i samband med borrningar till underlag för geotekniska
undersökningar, observerade fältteknikerna oljedoft på cirka 3 meters djup i en av borrpunkterna. Inga miljöanalyser gjordes dock vid
tillfället.
2019 utförde Entropi SAB tre kompletterande provtagningar i
samma område som 2014. I en provpunkt påträffades halter av arsenik över känslig markanvändning (KM) samt PAH M och PAH
H över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig
markanvändning (MKM).
2020 uttogs fem samlingsprover samt ett asfaltsprov av Entropi
SAB. Analysresultaten av samlingsproverna visar att samtliga parametrar ligger under känslig markanvändning (KM). Asfaltsprovet
påvisar dock halter av cancerogena PAH över bedömningsgrunderna för farligt avfall (FA). Detta visar att asfalten ska hanteras
som farligt avfall.
I juli 2020 genomförde Ensucon fältarbete i planområdet och skickade sedan fem jordprover tagna från fastigheten för analys till ett
ackrediterat laboratorium.

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

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

Karta som redovisar lokalisering av prover tagna i juli 2020.

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

Planförslaget
Eftersom förhöjda nivåer av PAH:er har påträffats i asfalten i området är
asfalten på fastigheten klassad som tjärasfalt. Analysen på asfalten visar att
cancerogena PAH:er är över gränsen för farligt avfall. För detta fall är asfalten på fastigheten inte lämplig för den markanvändning som krävs för boende. Rekommendationer i utredningen gör gällande är att asfalten ska
schaktas bort innan exploatering och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. I utredningen rekommenderas även att jorden under asfalten analyseras på ytlig nivå för föreningar kopplat till tjärasfalten. Det är sannolikt att föroreningen från jordprovet ”6158 NR1” som visas ha förhöjda
PAH nivåer är kopplat till tjärasfalten. Ytlig jord nära tjärasfalt kan ofta bli
kontaminerad och ha förhöjda nivåer av PAH: er.
Munkedals kommun kommer att sanera marken innan planen antas genom
att ta bort tjärasfalten och transportera den till en godkänd mottagningsanläggning. Ett intyg/utlåtande på att saneringsåtgärden är genomförd ska finnas framtaget innan planen antas.
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Utifrån alla andra jordprovtagningarna har inga anmärkningsvärda halter av
föroreningar påträffats. Det finns enligt utredningen inga motiv till ytterligare åtgärder inom fastigheten. Detaljplanearbetet bedöms i utredningen
kunna fortgå utan vidare kompletterande undersökningar.
I samband med schakt i områden som tidigare varit bebyggda skall dock alltid schaktning utföras med försiktighet och vid okulära misstankar eller massor med avvikande lukt skall en ny bedömning alltid göras i fält.
Då den mark som har kunnat konstaterats innehålla ämnen där riktvärden
överskrids ska åtgärdas innan planen antas så krävs inga planbestämmelser
som innebär krav på sanering. De två planbestämmelser gällande sanering
av mark som återfanns i plankartan under granskningsskedet har därför utgått ut planförslaget inför antagande, i enlighet med länsstyrelsens granskningsyttrande.

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

Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft:

+ Utbyggda gång- och cykelvägar med mindre än 500 meter till busshållplats
för ny bebyggelse gynnar långsiktigt en minskad trafik.
– Något ökad trafikbelastning med lokalt ökade utsläpp
– Ökade behov av uppvärmning ger ökade klimatgasutsläpp

Grundvatten av god kvalitet:

+ Genom anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät orsakas ingen
ökad miljöbelastning
+ En genomtänkt dagvattenhantering kommer att bidra till minskade
utsläpp av föroreningar till Örekilsälven
+ Krav på sanering av marken.

God bebyggd miljö:

+ Långsiktigt hållbar planering och hushållning med naturresurser genom
utbyggnad inom redan tätbebyggt område
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+ Den föreslagna exploateringen medverkar till ett ökat utbud av lägenheter
inom tätorten vilket ger ett ökat underlag för samhällsservice
+ Boende med tillgång till närrekreation och naturmiljö
+ Tillgång till säkra gång- och cykelvägar.
– Ökad andel bebyggd mark resulterar i något minskad naturmark

Ett rikt växt- och djurliv:

+ Inga biotopskyddade eller andra naturmiljöer med höga värden förstörs
eller tas bort.
– Ökad andel bebyggd mark resulterar i något minskad naturmark och något
minskad vegetation.

Sammanfattning miljömål

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse med de nationella och lokala miljömålen.

GENOMFÖRANDE
Allmänt
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras.
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 från det datum detaljplanen vinner
laga kraft.
Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”.
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.
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Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser.
Huvudmannaskapet i detaljplanen ska vara kommunalt. Detta har angivits i
plankartan genom en generell administrativ bestämmelse.
Ansvarsfördelning
Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan kommande exploatör (alternativt flera exploatörer), Munkedals kommun och Munkedals
vatten AB.
Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i tabellen nedan.
Avsikten med planens genomförande är att en eller flera exploatörer uppför
och förvaltar bostadshusen inom planområdet.
Anläggning

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

GATA1 - Gata

Munkedals kommun

Munkedals kommun

GATA2 - Lokalgata

Munkedals kommun

Munkedals kommun

GC-VÄG – Gång- och cykel-

Munkedals kommun

Munkedals kommun

P-PLATS - Parkeringsplats

Munkedals kommun

Munkedals kommun

PARK - Park

Munkedals kommun

Munkedals kommun

Spill- och dricksvattennät

Munkedals vatten AB

Munkedals vatten AB

Dagvattenanläggningar

Munkedals vatten AB

Munkedals vatten AB
(ledningar och damm utanför planområdet)

El och Tele

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

Ledningsägare

B - Bostäder

Exploatör

Fastighetsägare

C1 – Centrum, ej hotell

Exploatör

Fastighetsägare

P - Parkering

Munkedals kommun

Munkedals kommun

Allmän platsmark:

trafik

Kvartersmark:
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T1 - Järnvägstrafik

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Spill- och dricksvattennät

Respektive fastighetsägare
från en anvisad förbindelsepunkt.

Fastighetsägare

Dagvattenanläggningar

Exploatör

Fastighetsägare

El och Tele

Ledningsägare
(Munkedals kommun
bekostar flytt av befintlig
teleledning)

Ledningsägare

Allmän platsmark
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningar GATA1,
GATA2, GC-VÄG, P-PLATS och PARK.
För utbyggnad av gator med beteckningen ”GATA1 - Gata” (Vadholmsvägen och Gatusandsvägen) och ”GATA2 - Lokalgata” ansvarar Munkedals
kommun. Huvudmannaskapet är kommunalt och Munkedals kommun ansvarar för driften av gatorna.
För användningsområden betecknade med ”GC-VÄG - Gång- och cykeltrafik” och ”P-PLATS - Parkeringsplats” ansvarar Munkedals kommun. Huvudmannaskapet är kommunalt och Munkedals kommun ansvarar för driften.
För utbyggnad av området betecknat ”PARK - Park” i detaljplanen ansvarar
Munkedals kommun. Huvudmannaskapet är kommunalt och Munkedals
kommun ansvarar för driften.
Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks-, spilloch dagvatten. Kommunen/Munkedals vatten AB ansvarar för anläggande,
drift och underhåll av VA-ledningar på allmän platsmark. Munkedals vatten
AB anvisar förbindelsepunkter för anslutning till va-nätet.
Kvartersmark
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna ”B – Bostäder”,
”C1 - Centrum, ej hotell”, ”P - Parkering” och ”T1 - Järnvägstrafik”.
Exploatören (alternativt exploatörerna) ansvarar för uppförande av byggnader och diverse anläggningar inom kvartersmark betecknat med ”BC - Bostäder och centrum”. Respektive kommande fastighetsägare ansvarar för
skötsel inom kvartersmarken. Munkedals kommun ansvarar för att anlägga
och sköta kommunala ledningar inom användningsområdet med beteckningen ”BC - Bostäder och centrum, ej hotell”. Inom detta område har åtkomst till allmänna ledningar säkerställts genom en administrativ bestämmelse.
Munkedals kommun ansvarar för att anlägga och sköta parkeringsytan inom
de två användningsområdena med beteckningen ”P - Parkering”.
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Fastighetsägaren, i dagsläget Arctic Paper Munkedals AB, ansvarar för eventuella åtgärder och drift av användningsområdet betecknat ”T1 - Järnvägstrafik”.
För utbyggnad inom egen fastighet ansvarar respektive fastighetsägare för
va- och dagvattenanläggningar. Förbindelsepunkter för vatten och spillvatten till tomterna anvisas av Munkedals vatten AB.
Markanvisning
Den mark som planeras att exploateras ägs i dagsläget av Munkedals kommun. Kommunen planerar att sälja marken till en eller flera byggherrar som
ska ansvara för exploateringen inom kvartersmark.
För att välja ut den exploatör eller de exploatörer som kommer att få bebygga området kan Munkedals kommun välja att anordna en markanvisningstävling. I tävlingen får intressenter redovisa sina idéer om utbyggnad
för kommunen.
I praktiken så innebär en kommunal markanvisning att en byggherre tilldelas
en ensamrätt (en option) att under en viss tid och på givna villkor förhandla
med kommunen om förutsättningarna för att uppföra bebyggelse inom ett
visst markområde som kommunen äger. En intressent som tilldelas markanvisning får alltså en rätt att ensam förhandla med kommunen om överlåtelse
eller upplåtelse av den kommunala marken, dvs i praktiken en rätt att köpa
den kommunala marken.
Se mer info gällande markanvisning under rubrikerna ”avtal avseende markanvisning” respektive ”marköverlåtelseavtal med genomförandefrågor”.
Avtal
Avtal avseende markanvisning
Munkedals kommun är ägare av den mark som genom detta planförslag föreslås exploateras för bostäder och centrumverksamhet. Munkedals kommun upprättar på eget initiativ detaljplanen med syfte att utreda vilken omfattning på exploateringen som är lämplig på den aktuella platsen.
Kommunen planerar att markanvisa ett eller flera områden till en eller flera
byggherrar. I samband med att markanvisning sker så ska ett avtal upprättas
mellan kommunen och byggherren. Avtalet ger en rätt, en slags option, för
byggherren att under en begränsad tid förhandla med kommunen om ett
markförvärv.
Avtalet ska, förutom köpeskillingen, redovisa de förutsättningar och krav
som kommunen ställer på köparen. Kraven kan omfatta en lång rad frågor,
bland annat ansvar för dagvattenhantering, flytt av ledningar, eventuell etappindelning med mera.
Marköverlåtelseavtal med genomförandefrågor
De förutsättningar som har specificerats i tidigare upprättat avtal avseende
markanvisningen realiseras sedan i praktiken genom upprättandet av ett
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marköverlåtelseavtal med genomförandefrågor. Detta avtal reglerar den faktiska överlåtelsen av mark från kommunen till byggherren.
Ett marköverlåtselsavtal med genomförandefrågor kan, utöver köpeskillingen, reglera bland annat tidpunkt för tillträde, ansvarsfördelning av genomförande, fastighetsbildning, tillstånd och avgifter samt krav på tekniskt
utförande med mera.

Fastighetsrättsliga frågor

Markägoförhållanden
I planområdet ingår fastigheterna Foss 10:1, Foss 2:44, Foss 2:81, Foss 2:82
samt Munkedal 5:1. De fyra förstnämnda ägs direkt eller indirekt av Munkedals kommun. Munkedal 5:1 ägs av Arctic Paper Munkedals AB.
Fastigheten Foss 2:45 ligger centralt i planområdet, men detaljplanens
avgränsning har anpassats så att fastigheten inte omfattas av detaljplanen.
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.
Servitut och rättigheter
Fastigheterna Foss 2:81 och 2:82 som ingår i planområdet belastas av
nedanstående tre servitut och rättigheter.
-

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

Ytterligare information om befintliga servitut och rättigheter inom eller i anslutning till planområdet framgår av upprättad fastighetsförteckning. Se även
avsnittet fastighetskonsekvensbeskrivning.
Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter
Inom planområdet finns i dagsläget en befintlig gemensamhetsanläggning,
Ga:4. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Vadholmens vägförening
och omfattar skötsel av vägar och grönområden. Inom planområdet förvaltar vägföreningen Vadholmsvägen och Gatesandsvägen.
Den befintliga gemensamhetsanläggningen Ga:4 ska omprövas då Munkedals kommun, i form av huvudman för detaljplanen, ska överta ansvaret för
driften av Vadholmsvägen och Gatesandsvägen. Munkedals kommun är
ägare av den aktuella marken.
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom kvartersmark kan det bli aktuellt att bilda gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Förvaltningen av en anläggning verkställs genom bildandet
av en samfällighetsförening. Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten.
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Vid förrättningen fattas bland annat beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. Kommande fastighetsägare föreslås ansvara för att ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning.
Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastigheters gränser och upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs
för genomförande av planen söks av kommunen.
Planförslaget innebär att en rad fastighetsregleringar blir aktuella. Nedan
redovisas en karta som schematiskt visar de föreslagna fastighetsregleringarna inom planområdet.
Observera att planerade fastigheters omfattning beslutas av lantmäteriet vid
förrättningen. Se även avsnittet fastighetskonsekvensbeskrivning på följande
sida.

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

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom och i anslutning till planområdet. Konsekvenser för fastigheterna
inom planområdet kan till exempel vara avstående eller upplåtande av mark,
förändrad byggrätt, marklösen med mera.
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I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna
inom planområdet. Numreringen hänvisar till numreringen på fastighetsregleringskartan som finns på sidan 44.
Observera att de redovisade fastighetsregleringarna endast är förslag på hur
en reglering inom planområdet skulle kunna genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning.
Fastighetsbeteckning

Bedömd konsekvens av planen

Övriga
kommentarer

Foss 10:1

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

Munkedals kommun äger
fastigheten.

Cirka 1950 m² (15) ska regleras till fastigheten från
fastigheten Foss 2:82.
Cirka 757 m² (2) ska regleras från fastigheten till
Foss 2:81.
Cirka 470 m² (3, 4) ska regleras från fastigheten till
Foss 2:82.
Cirka 4417 m² (5) ska avstyckas till en ny bostadsfastighet.
Cirka 705 m² (6, 7) ska avstyckas till parkeringsfastigheter.
För cirka 3037 m² (8) av
fastigheten ska en ny gemensamhetsanläggning
bildas för en ny lokalgata.
Foss 2:44

Fastigheten (14) ska regleras till den kommunägda
fastigheten Foss 10:1.

Munkedals kommun äger
via bolag fastigheten. Delar av fastigheten är lokaliserad utanför planområdet.

Foss 2:81

Cirka 458 m² (9) ska regleras till fastigheten från fastigheten Munkedal 5:1.

Munkedals kommun äger
via bolag fastigheten.

Cirka 602 m² (10) ska regleras till fastigheten från
Foss 2:82.
Cirka 757 m² (2) ska regleras till fastigheten från
Foss 10:1.
Cirka 738 m² (11) ska regleras från fastigheten till
Foss 2:82.
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Foss 2:82

Cirka 808 m² (12, 13) ska regleras till fastigheten från fastigheten Munkedal 5:1.

Munkedals kommun
äger via bolag fastigheten. Delar av
fastigheten är lokaliserad utanför planområdet.

Cirka 470 m² (3,4) ska regleras
till fastigheten från Foss 10:1.
Cirka 1950 m² (15) ska regleras
från fastigheten till Foss 10:1.
Munkedal 5:1

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

Arctic Paper äger
fastigheten.

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

Kvarstående utrymme av fastigheten omfattar 3
meter på vardera sidan om ytterkant på
befintligt spår.

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

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04

Anläggningsbeteckning

Bedömd
konsekvens
av planen

Övriga
kommentarer

Ledningsrätt
1430–677.1

Berörd ledning kommer att flytttas och förläggas inom u-område alternativt gata inom allmän
platsmark. Flytt bekostas av
Munkedals kommun. Eventuell
korrigering av ledningsrätten.

Ledningsrätt berörande ”telekanalisation mellan telestationerna
Munkedal och Hedekas, inklusive tillbehör”.

Avtalsservitut 14-IM493/12403.1

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

Avser kommunal
ledning för spill- och
dagvatten.

Officialservitut 14-IM424/5.1

Kraftledningen kommer att läggas i gatan inom allmän plats.
Flytt bekostas av Munkedals
kommun. Eventuell korrigering/borttagande av servitutet.

Avser en kraftledning.

Foss ga:4

Omprövning av gemensamhetsanläggningen. Munkedals kommun ska överta driftansvaret för
Vadholmsvägen och Gatesandsvägen. Vadholmens vägförening
ska inte längre ansvara för förvaltningen av dessa vägar.

Ändamålet för gemensamhetsanläggningen är
”Vägar, grönområde”. Anläggningen förvaltas i
dagsläget av Vadholmens vägförening.

Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl
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Ekonomiska frågor
Allmänt, plankostnader
Plankostnaderna bekostas av Munkedals kommun. Bygglovsavgift kommer
att tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande taxa.
Exploateringskostnader
Eventuell fördelning av kostnader och ansvar mellan av kommunen utsedd
byggherre och Munkedals kommun regleras i ett marköverlåtelseavtal.
Allmän platsmark
Munkedals kommun bekostar anläggande och drift av all allmän platsmark
inom planområdet
Munkedals kommun bekostar eventuell säkerhetsanordning vid ny korsning
mellan Vadholmsvägen och industrispår mot Arctic Paper.
Kvartersmark
Inom kvartersmark bekostar respektive fastighetsägare samtliga åtgärder,
uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar, exempelvis dagvattenhantering.
Fastighetsbildning/servitut
Munkedals kommun ansöker om och bekostar lantmäterikostnader för fastighetsbildning, fastighetsreglering, förändrade ledningsrätter och eventuella
servitut för att möjliggöra byggnation i enlighet med planförslaget. Kommunen ansvarar även för att ansöka och bekosta omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning inom planområdet.
Kommande fastighetsägare ansvarar för och bekostar inrättande av eventuella gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark.

Tekniska frågor
Kvartersmark
Geoteknik
Inom byggrätter gäller att om grundläggning kräver schakt ska fördjupad
geoteknisk utredning avseende stabilitet utföras.
Ett kontrollprogram avseende geoteknik ska även upprättas innan byggstart.
Dagvatten
För hantering av dagvatten inom kvartersmark hänvisas till framtagen utredning, Dagvattenutredning Vadholmen-Örekilsparken, Munkedals kommun, Aqua
Canale, 2020-06-25”.

Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Fortsatt arbete

Inkomna synpunkter på förslaget under granskningen har sammanställts och
bemötts i ett granskningsutlåtande. De ändringar som har genomförts sedan
granskningen bedöms vara av mindre betydelse och ingen ny granskning bedöms behöva genomföras. Kommunen kan därför i detta skede besluta om
att anta detaljplanen Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga
kraft cirka en månad efter antagandet.

Preliminär tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för det kommande
planarbetet och planens genomförande:
1 kv. 2021
Marksanering, anläggande av tryckbank
1/2 kv. 2021 Antagande av detaljplan
2 kv. 2021
Laga kraft

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

Justeringar inför antagande
De ändringar som har genomförts i planförslaget inför antagande är av
mindre betydelse och innebär inte att någon ny granskning behöver genomföras.
På följande sida följer en kortfattad redovisning av de ändringar, utöver redaktionella ändringar, som har genomförts i planhandlingarna inför antagande.
Plankarta:
- Bestämmelserna gällande delat huvudmannaskap, tidigare a1 och a2, utgår.
En generell administrativ bestämmelse som innebär kommunalt huvudmannaskap har införts.
- Bestämmelsen gällande ändrad lovplikt, tidigare a3, har ändrat beteckning
till a.
- Två planbestämmelser avseende krav på sanering av förorenad mark har
utgått då sanering ska ske innan antagande av detaljplanen.
- Bestämmelsen m3 har fått en ändrad innebörd på grund av att bestämmelsen tidigare avsåg krav på sanering.

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04
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Illustrationskarta:
- Inga ändringar.
Planbeskrivning:
- Texten gällande markanvisning på sidan 2 har tagits bort.
- Texten gällande 3 och 4 kap MB på sidorna 10 och 11 har kompletterats
gällande bedömd påverkan på Natura 2000-området.
- Texten gällande den uppdaterade geotekniska utredningen på sidan 14–17
har reviderats. Texten på sidan 18 gällande den geotekniska åtgärd som ska
utföras innan planen antas samt de bestämmelser avseende geoteknik som
införs i planförslaget har uppdaterats.
- Texten på sidan 32 gällande förutsättningarna för beräkningarna gällande
risker har kompletterats. Texten gällande förslagen på åtgärder och rekommendationer i enlighet med den reviderade riskutredningen på sidan 33 har
utökats.
- Texten på sidorna 34–37 gällande den utökande marktekniska undersökningen och tillhörande utredning har kompletterats. Text på sidan 37–38
gällande de marktekniska åtgärderna som ska utföras innan planen antas har
adderats.
- Texten gällande huvudmannaskapet på sidan 40 har korrigerats för att
överensstämma med ett kommunalt huvudmannaskap.
- Informationen gällande driftansvar har korrigerats i tabellen på sidan 40.
- Texten gällande driftansvar för allmän platsmark på sidan 41 har reviderats.
- Texten gällande markanvisning och tillhörande avtal på sidan 42-43 har
justerats.
- Texten gällande gemensamhetsanläggningar på sidan 43 har omarbetats.
- Texten gällande de ekonomiska frågorna avseende allmän platsmark på
sidan 47 har reviderats.
- Texten avseende ansvar för fastighetsbildning på sidan 47 har förtydligats.

Lisa Gunnarsson
Planhandläggare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Munkedals kommun

Detaljplan för Vadholmen Södra, Foss 2:81, 2:82 m fl
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Kalle Gustafsson
Planeringsarkitekt
Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & Miljö

Planbeskrivning
Antagandehandling 2020-07-02, justerad 2020-12-04

156

157

158

159

160

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-06

1(2)

Dnr: KS 2020-000344

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Yttrande från kommunstyrelsen förvaltning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte medge en utökning aktieägarkapitalet om 495
tkr i Västvatten AB.

Sammanfattning
Västvatten AB har i en skrivelse till kommunfullmäktigen 2020-09-24 (dnr
2020/187) föreslagit att aktiekapitalet utökas till 7 mnkr. Munkedals kommuns
andel av utökningen uppgår till 495 tkr. Syftet är att förbättra likviditeten i bolaget.
Ekonomicheferna i ägarkommunerna har haft ett möte med Ekonomichefen i
Västvatten AB för att få mer information i ärendet.
Ekonomicheferna i ägarkommunerna är överens om att förorda en fortsatt
användning av nuvarande kredit för att hantera likviditeten. Krediten hanteras
genom Uddevalla kommun och innebär inte några större kostnader för bolaget.
Räntevillkoren är snitträntan på Uddevalla kommuns externa låneskuld (fn 1,48%)
med en marknadsmässig marginal på 3 punkter, dvs en räntekostnad på 1,51%
på utnyttjat saldo. Ingen avgift tas ut för att ha krediten.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser för kommunen. För Västvatten AB gäller Uddevalla kommuns
räntevillkor enligt ovan i de fall krediten utnyttjas.

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Västvatten AB
Ekonomiavdelningen
KS diarie

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

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

Munkedal kommun
Kommunfullmäktige

Utökning av aktiekapital i Västvatten AB

Sammanfattning
Västvatten AB är i behov av att förbättra likviditeten genom en utökning av
aktiekapital. Likvida variationer samt framtida investeringar medför att det vissa
månader inte finns tillräcklig täckning på banken. En utökning av aktiekapitalet från
2 500 tkr till 7 000 tkr i Västvatten AB behövs. Utökningen finansieras förslagsvis
via aktuella fördelningsnycklar till ägarkommunerna.
Bolag
Färgelanda kommun
Munkedal kommun
Sotenäs kommun
Uddevalla kommun
Summa

Fördelningsnyckel
7%
11 %
29 %
53 %
100 %

Utökning
aktiekapital
315 tkr
495 tkr
1 305 tkr
2 385 tkr
4 500 tkr

Ägarandel
7%
11 %
29 %
53 %
100 %

Bakgrund
Västvatten AB är ett driftbolag som gemensamt ägs av vattenbolagen Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla Vatten AB. Bolaget svarar för drift, underhåll,
kompetens och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Detta
görs på uppdrag av ägarbolagen.
Västvatten AB är ett personalintensivt bolag och har inga direkta tillgångar (resurser
som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags
förmögenhet). Detta gör att en upplåning från kreditinstitut inte är möjlig utan borgen
från alla ägarna.
Västvatten AB har idag ett aktiekapital på 2 500 tkr som är fördelat på ägarbolagen
enligt ägarandel. Det likvida behovet medför en utökning av aktiekapitalet till 7 000
tkr.
Västvatten ABs alla inkomster och utgifter under en månad faktureras i början av
kommande månad för att varje månad ha ett resultat på 0 kr. Västvatten AB gör alltså
ingen vinst eller förlust. Om månaden efter har högre utgifter än månaden innan
innebär det att medlen inte räcker till. Investeringar som sker/har skett i Västvatten
AB, så som systemförändringar, servrar och lokaler, minskar Västvatten ABs likviditet

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se
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Datum: 2020-09-24
Dnr: 2020/187

vilket påverkar utrmmet som finns för att betala våra leverantörer. Detta är
anledningen till patt det behövs en utökning av aktiekapitalet.

Övrig information
Ett paket med olika åtgärder för att hantera Västvatten ABs likviditet diskuterades
med ekonomicheferna i respektive kommun hösten 2018. Beslutet blev att avvakta
nytt anläggningsbolag som då var aktuellt och utöka aktiekapitalet i den processen.
Inget nytt anläggningsbolag tillkom under åren 2019-2020. Därmed togs frågan upp
igen och på ägarsamråd i Västvatten AB våren 2020 beslutades det att gå vidare med
frågan angående utökningen av aktiekapital.

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

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

2020-12-16

Barn- och utbildningsnämnden

§ 101

Dnr 2020-000174

Äskande hos Kommunfullmäktige om utökad ram för
Barn och Utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Barn och Utbildningsförvaltningen har ett skarp uppdrag i att höja
måluppfyllelsen för alla elever i kommunen. Med den skolstruktur som
finns i Munkedals kommun behöver Barn och Utbildningsnämnden större
ram för att huvudmannen ska kunna skapa förutsättningar för att
bemanna timplanen med legitimerade lärare på Hällevadsholms skola
och Centrumskolan.
Skoldagen är längre på dessa enheter och möjligheten för
vårdnadshavare att välja fritidshem skapar merkostnader för att
verksamheten ska gå i linje med Skollagens krav för
fritidshemsverksamhet.
Behov av flexgrupp finns på samtliga grundskoleenheter. Som en del av
strategisk plan och en följd av det systematiska kvalitetsarbetet har
verksamheten skapat ett mer kvalitativt och samtidigt ekonomiskt
effektivt stöd genom att organisera dessa flexgrupper. Flexgrupperna
bemannas med pedagogiskt utbildad personal. Under hösten har det
funnits i Svarteborg och på Kungsmarksskolan, delvis finansierat av
statsbidrag. Utvärderingar visar på väldigt goda resultat som t.ex. elever
med långvarig hög frånvaro som numera går till skolan och trivs med
det.
För att kunna bemanna flexgrupperna på alla enheter krävs antingen fler
resurser eller att klasstorlekarna blir större inom hela grundskolan. Göra
större klasser är inget alternativ på grund av platsbrist på vissa enheter
och den låga måluppfyllelsen över lag och att på de mindre skolorna blir
det årskursblandningar med flera årskurser.
På Kungsmarksskolan måste upplägget med 20 elever per klass
omorganiseras till fler elever per klass för att finansiera en flexgrupp
vilket riskerar att påverka skolresultaten negativt. De skulle även
resultera i att väldigt många lärare skulle undervisa i flexgruppen del av
sin tjänst vilket inte skulle gynna den kategorin elever. Den modul som
planeras att sättas ovanpå befintlig modul på Bruksskolan kommer att
erbjuda lösning för några elever.
Enligt Skollagen 2010:180 kap1§10 tar upp att utbildningen ska
utformas till med hänsyn till barnets bästa. Kap2§8b tar upp
huvudmannens skyldighet att följa Skollagen. Kap3 tar upp elevernas
utveckling mot målen. Kap 3 §2,7,10-11 handlar specifikt om elevens
rätt till stöd. Kap 5 §3 tar upp att utbildningen ska utformas på ett
sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-12-16

Barn- och utbildningsnämnden

Forts § 101
Fritidshemmen i Munkedals kommun har lägre personaltäthet än
jämförbara kommuner. Det är många elever på fritidshemmen som går
långa dagar. Verksamheten är öppen 06.00-18.00. Då eleverna vistas
stor del av dagen på fritidshemmen krävs det att verksamheten kan
arbeta utifrån fritidshemmens läroplan för att stödja arbetet mot högre
måluppfyllelse. Arbetsmiljön och kvaliteten behöver förbättras för goda
lärmiljöer och för att attrahera legitimerade fritidspedagoger.
Nämndens beslut om budget för 2021 den 27 maj Dnr:2020-19 §40
innebar att två tjänster inom grundskolan skulle överföras till
fritidshemmen. Efter avvecklingen av de 22 tjänsterna inom grundskolan
under 2020 finns inget mer utrymme att förskjuta medel från
grundskolan till fritidshemmen.
Personalen på fritidshemmen tjänstgör morgon och eftermiddag, kväll på
fritidshemmen och under dagen på grundskolan. En utökning av antal
personer på fritids innebär samtidigt motsvarande ökning inom
grundskolan. Vi har heltidsresan att beakta och delade turer får
kommunen inte erbjuda. Det är först efter sommaren som
konsekvenserna blir helt tydliga inför nästa läsår. Då har oftast
förutsättningarna ändrats. Personal som har sagt upp sig eller är borta
av andra skäl medför att rektor behöver tjänstefördela på annat sätt för
att eleverna ska undervisas av behörig personal i de olika ämnena.
Dilemmat för verksamheten är också att budgetåret inte
överensstämmer med läsåret.
I Skollagen 2010:800 Kap 14 §2 och §9 beskrivs huvudmannens
skyldighet att organisera med lämplig storlek och så att eleverna kan
erbjudas en god miljö utifrån helhetssyn på varje elev och elevens
behov.
Ökade kostnader för anropsstyrd trafik, städ och lokalkostnader har
förvaltningen inte kompenserats för inom tilldelad ram vilket är en del i
den ekonomiska obalans som finns under 2020. Resurstilldelningen
räcker inte till att täcka timplanen i Svarteborg och Hedekas. Dessa
kostnader urholkar kärnverksamheten och dess huvuduppdrag.
De minskade intäkterna motsvarande 1,4 mkr i form av bidrag från
Migrationsverket medför att resurstilldelningen inte räcker till
modersmålsundervisning samt studiehandledningen. Skolförordningen
2011:185 5 kap §4 reglerar elevens rätt modersmålsundervisning och
studiehandledning förutom rätten till stöd och särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Underlag till äskande hos kommunfullmäktige
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Barn- och utbildningsnämnden

Forts § 101
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om
1,2 mkr till åtgärder inom grundskolan och fritidshemmen för högre
måluppfyllelse.
Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om
3,29 mkr till opåverkbara kostnader.
Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om
1,4 mkr för minskade externa intäkter.
Yrkanden
Louise Skaarnes (SD): Vi yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut
med ett tilläggsyrkande som följer att man vid årsbokslut går till KF i det
fall man går minus för att eventuellt kunna få avskrivet en del av
minusresultatet i förhållande till verkliga kostnader, som man haft som
man inte kunnat undvika inom egen ram då det i så fall skulle fått
förödande konsekvenser. Detta i enlighet med kommunens
styrdokument.
Olle Olsson (KD): Äska 2.90 miljoner kronor för åtgärder för ökad
måluppfyllelse, därutöver skall vi äska 2.890 miljoner kronor för
städkostnaderna samt för att täcka timplanerna.
Ajournering begärs och verkställs, 11:40 - 12:20.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) och Louise Skaarnes
(SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Olle Olssons (KD)
yrkande.
Votering begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja: Olle Olssons (KD) yrkande
Nej: Louise Skaarnes (SD) yrkande
Ja
Nej
Anna Höglind (L)
X
Christoffer Rungberg (M)
X
Mathias Johansson (SD)
X
Louise Skaarnes (SD)
X
Pontus Reuterbratt (SD)
X
Caritha Jacobsson (S)
Yvonne Martinsson (S)
Leif Karlsson (S)
Lars-Göran Sunesson (C)
Olle Olsson (KD)
X
Karin Blomstrand (L), ordförande
X
Resultat
4
3
Forts § 101
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avstår

X
X
X
X

4
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Barn- och utbildningsnämnden

Omröstningsresultat
Ja-röster: 4
Nej-röster: 3
Avstår: 4
Nämnden beslutar enligt Olle Olssons (KD) yrkande.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller Barn- och utbildningsnämnden äskande om
2.90 miljoner kronor för åtgärder för ökad måluppfyllelse.
Kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildningsnämndens äskande om
2.890 miljoner kronor för städkostnaderna samt för att täcka
timplanerna
Reservation/Protokollsanteckning
S-gruppen och Lars-Göran Sunesson (C) deltar inte i beslutet utan
återkommer i fullmäktige.
Skriftlig reservation från SD-gruppen, reservationen bifogas till
paragrafen.

Justerandes sign
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Skriftlig reservation ärende 3
Äskande hos kommunfullmäktige om utökad ram för Barn och Utbildningsnämnd.

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot beslutet på grund av att nämnden måste följa de gällande
styrdokumenten.
I Munkedals kommuns styr och ledningssystem går det att läsa:
”I riktlinjerna anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som gäller över
planeringsperioden. Avstämning av dessa mål ska genomföras inför den årliga budgetprocessen och
uppföljning/analys ske i bokslut samt vid planeringsperiodens slut.”
” Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att
finansieringen är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (t ex utbyggnader
eller beslut om förändrad verksamhet) skall kostnaderna redovisas i beslutsunderlag både för
innevarande år och på längre sikt, t ex helårseffekt av driftkostnader.

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

Vårt yrkande från nämndsmöte 16/12-2020 till ärende 3
Vi yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut med ett tilläggsyrkande som följer att man vid
årsbokslut går till KF i det fall man går minus för att eventuellt kunna få avskrivet en del av
minusresultatet i förhållande till verkliga kostnader, som man haft som man inte kunnat undvika
inom egen ram då det i så fall skulle fått förödande konsekvenser. Detta i enlighet med kommunens
styrdokument.

Louise Skaarnes
Mathias Johansson
Pontus Reuterbratt
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Dnr: KS 2020-000359

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Yttrande från Ekonomiavdelningen
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att avslå äskandet om utökad budgetram från Barn- och
Utbildningsnämnden

Sammanfattning
Barn- och Utbildningsnämnden har i ett beslut 2020-12-16 §116 begärt utökad
budgetram med 5,79 mnkr.
2,90 miljoner kronor för åtgärder för ökad måluppfyllelse.
2,89 miljoner kronor för städkostnaderna samt för att täcka timplanerna
I skrivelsen finns inga förslag på finansiering av utökningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 att utöka ramen för Barn- och
utbildningsnämnden med 4,5 mnkr. 2,8 mnkr ska gå till vuxenutbildningen och 1,7
mnkr för att genomföra de projektsatsningar som föreslogs i S och C:s
budgetförslag för 2021. (Närvaroprojekt, Läsprojekt, Extra SYV).
Det kan konstateras att det inte finns utrymme i kommunens budget att utöka
budgetramen för Barn- och Utbildningsnämnden ytterligare. Om det görs minskar
kommunens budgeterade resultat i motsvarande grad och då skulle inte det
beslutade finansiella resultatmålet uppnås.
Barn- och Utbildningsnämnden har ansvaret att, inom sin tilldelade budgetram,
fördela anslagen och göra nödvändiga prioriteringar så att verksamheten kan
bedrivas med så hög kvalitet som möjligt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Om fullmäktige beslutar om att utöka barn- och utbildningsnämndens budgetram
kommer kommunen budgeterade resultat minska i motsvarande grad. Då uppfyller
inte kommunens budget det av fullmäktige beslutade resultatmålet. Kommunens
ekonomiska ställning försvagas.

Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Dnr: BOUN 2020-000174

Äskande hos Kommunfullmäktige om utökad ram för
Barn och Utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om 1,2 mkr till
åtgärder inom grundskolan och fritidshemmen för högre måluppfyllelse.
Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om 3,29 mkr
till opåverkbara kostnader.
Kommunfullmäktige bifaller Barn och Utbildningsnämndens äskande om 1,4 mkr för
minskade externa intäkter.

Sammanfattning
Barn och Utbildningsförvaltningen har ett skarp uppdrag i att höja måluppfyllelsen
för alla elever i kommunen. Med den skolstruktur som finns i Munkedals kommun
behöver Barn och Utbildningsnämnden större ram för att huvudmannen ska kunna
skapa förutsättningar för att bemanna timplanen med legitimerade lärare på
Hällevadsholms skola och Centrumskolan.
Skoldagen är längre på dessa enheter och möjligheten för vårdnadshavare att välja
fritidshem skapar merkostnader för att verksamheten ska gå i linje med Skollagens
krav för fritidshemsverksamhet.
Behov av flexgrupp finns på samtliga grundskoleenheter. Som en del av strategisk
plan och en följd av det systematiska kvalitetsarbetet har verksamheten skapat ett
mer kvalitativt och samtidigt ekonomiskt effektivt stöd genom att organisera dessa
flexgrupper. Flexgrupperna bemannas med pedagogiskt utbildad personal. Under
hösten har det funnits i Svarteborg och på Kungsmarksskolan, delvis finansierat av
statsbidrag. Utvärderingar visar på väldigt goda resultat som t.ex. elever med
långvarig hög frånvaro som numera går till skolan och trivs med det.
För att kunna bemanna flexgrupperna på alla enheter krävs antingen fler resurser
eller att klasstorlekarna blir större inom hela grundskolan. Göra större klasser är
inget alternativ på grund av platsbrist på vissa enheter och den låga
måluppfyllelsen över lag och att på de mindre skolorna blir det årskursblandningar
med flera årskurser.
På Kungsmarksskolan måste upplägget med 20 elever per klass omorganiseras till
fler elever per klass för att finansiera en flexgrupp vilket riskerar att påverka
skolresultaten negativt. De skulle även resultera i att väldigt många lärare skulle
undervisa i flexgruppen del av sin tjänst vilket inte skulle gynna den kategorin
elever. Den modul som planeras att sättas ovanpå befintlig modul på Bruksskolan
kommer att erbjuda lösning för några elever.
Enligt Skollagen 2010:180 kap1§10 tar upp att utbildningen ska utformas till med
hänsyn till barnets bästa. Kap2§8b tar upp huvudmannens skyldighet att följa
Skollagen. Kap3 tar upp elevernas utveckling mot målen. Kap 3 §2,7,10-11 handlar
specifikt om elevens rätt till stöd. Kap 5 §3 tar upp att utbildningen ska utformas på
ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och
studiero.
Fritidshemmen i Munkedals kommun har lägre personaltäthet än jämförbara
kommuner. Det är många elever på fritidshemmen som går långa dagar.
Verksamheten är öppen 06.00-18.00. Då eleverna vistas stor del av dagen på
fritidshemmen krävs det att verksamheten kan arbeta utifrån fritidshemmens
läroplan för att stödja arbetet mot högre måluppfyllelse. Arbetsmiljön och
kvaliteten behöver förbättras för goda lärmiljöer och för att attrahera legitimerade
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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fritidspedagoger.
Nämndens beslut om budget för 2021 den 27 maj Dnr:2020-19 §40 innebar att två
tjänster inom grundskolan skulle överföras till fritidshemmen. Efter avvecklingen av
de 22 tjänsterna inom grundskolan under 2020 finns inget mer utrymme att
förskjuta medel från grundskolan till fritidshemmen.
Personalen på fritidshemmen tjänstgör morgon och eftermiddag, kväll på
fritidshemmen och under dagen på grundskolan. En utökning av antal personer på
fritids innebär samtidigt motsvarande ökning inom grundskolan. Vi har heltidsresan
att beakta och delade turer får kommunen inte erbjuda. Det är först efter
sommaren som konsekvenserna blir helt tydliga inför nästa läsår. Då har oftast
förutsättningarna ändrats. Personal som har sagt upp sig eller är borta av andra
skäl medför att rektor behöver tjänstefördela på annat sätt för att eleverna ska
undervisas av behörig personal i de olika ämnena. Dilemmat för verksamheten är
också att budgetåret inte överensstämmer med läsåret.
I Skollagen 2010:800 Kap 14 §2 och §9 beskrivs huvudmannens skyldighet att
organisera med lämplig storlek och så att eleverna kan erbjudas en god miljö
utifrån helhetssyn på varje elev och elevens behov.
Ökade kostnader för anropsstyrd trafik, städ och lokalkostnader har förvaltningen
inte kompenserats för inom tilldelad ram vilket är en del i den ekonomiska obalans
som finns under 2020. Resurstilldelningen räcker inte till att täcka timplanen i
Svarteborg och Hedekas. Dessa kostnader urholkar kärnverksamheten och dess
huvuduppdrag.
De minskade intäkterna motsvarande 1,4 mkr i form av bidrag från
Migrationsverket medför att resurstilldelningen inte räcker till
modersmålsundervisning samt studiehandledningen. Skolförordningen 2011:185 5
kap §4 reglerar elevens rätt modersmålsundervisning och studiehandledning
förutom rätten till stöd och särskilt stöd.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Sammanlagt äskar nämnden 10,29 mkr.
Barnkonventionen
Två av Barnkonventionens grundprinciper:
Alla barn är lika mycket värda och alla rättigheter i barnkonventionen gäller för alla
barn. Inga barn får bli sämre behandlade, oavsett var de kommer ifrån, hur de ser
ut, hur de pratar, vad de tror på, om de är fattiga eller rika, vilket kön de har eller
om de har en funktionsnedsättning.
När vuxna ska bestämma något som handlar om eller påverkar barn måste de alltid
tänka på vad som är bäst för barnet. Ibland går andra saker före, men politiker och
andra måste kunna visa att de har tänkt på barnen.
Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef BoU
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Opåverkbara kostnader, tkr

Verksamhet

Öppen
Förskolan förskola Fritids Grundskola Särskolan

Lokalkostnader Brudås, hyra + städ

220

Ny modul Bruksskolan, hyra + städ
"Utökad" städ, höjd mtrl kostnad

200
290

Städ öppna förskola

450
190

Anropsstyrd trafik

400

Täcka timplan på 3 skolor
Summa

1 540
290

190

0

2 590

220

3 290

Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Åtgärd

Antal tjänst

Kostnad, tkr

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

1,7

830

Flexgrupp

0,6

370

Summa

2,3

1 200

175

Sammanfattning

176

(5,89 mnkr)

• Opåverkbara kostnader


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

• Åtgärder för högre måluppfyllelse


1 200 tkr

• Dessutom lägre externa intäkter Migrationsverket


1 400 tkr
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Välfärdsnämnden

§ 105

Dnr 2019-000054

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Avdelningschef Stöd
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsnämnden

§ 81

Dnr 2019-000054

Utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Sammanfattning av ärendet
I tidigare återrapportering gällande nybyggnation av LSS gruppbostad
VFN 2019-54 fastställde förvaltningen att de två tidigare prognoserna
över behovet av platser inte längre är aktuella i den formen som
beräknades 2018. Det behov som prognosen i återrapporteringen visar
är att den gruppen barn och unga som skulle kunna söka plats på
gruppbostad enligt LSS efter 18 års ålder och redan bor i kommunen är
fem kommande under åren 2024-2028. Däremot kan förvaltningen inte
förutsäga hur många personer som skulle kunna hamna i ett
sjukdomstillstånd som ger ett behov av gruppbostad. Förvaltningen kan
inte heller förutsäga inflyttning av nya kommunmedborgare i behov av
gruppbostad enligt LSS.
I dagsläget finns det 18 platser fördelat på tre befintliga LSS
gruppbostäder. Det finns 17 boende, vilket ger en tom plats som är
avsedd för att ta hem en köpt plats under 2021.
Förvaltningen såg ett behov av en mer omfattande genomlysning, som
delvis sker utifrån samverkansmöjligheter kring boenden och behov i
SML. Efter kartläggning mellan kommunerna i SML fanns inte behovet av
gruppbostad enligt LSS. Däremot fick avdelningscheferna ett uppdrag
från förvaltningscheferna att kartlägga behovet av ett boende enligt SOL
för målgruppen med samsjuklighet, det vill säga psykiatri och beroende
för att undvika externa placeringar. Denna kartläggning kommer vara
klar i mitten av oktober.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-10-09
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att skjuta fram nybyggnation av LSS
gruppbostad årsvis och begär samtidigt löpande rapport årsvis från
förvaltningen för att följa behovet om det förändras.
Yrkanden
Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olsson (KD): Bifall till förvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Christoffer
Wallin (SD) och Fredrik Olssons (KD) bifall till förvaltningens förslag, och
finner att välfärdsnämnden beslutar anta förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)

179

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22

Välfärdsnämnden

forts. § 81
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att skjuta fram nybyggnation av LSS
gruppbostad årsvis och begär samtidigt löpande rapport årsvis från
förvaltningen för att följa behovet om det förändras.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef välfärd
Samhällsbyggnadschef
Avdelningschef
Biståndshandläggare LSS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: VFN 2019-54

Handläggare:
Clarie Engström
Avdelning IFO/Stöd/Bistånd

Utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt
Lag om service till vissa funktionshindrade (LSS)
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att skjuta fram nybyggnation av LSS gruppbostad årsvis
och begär samtidigt löpande rapport årsvis från förvaltningen för att följa behovet
om det förändras.

Sammanfattning
I tidigare återrapportering gällande nybyggnation av LSS gruppbostad VFN 2019-54
fastställde förvaltningen att de två tidigare prognoserna över behovet av platser
inte längre är aktuella i den formen som beräknades 2018. Det behov som
prognosen i återrapporteringen visar är att den gruppen barn och unga som skulle
kunna söka plats på gruppbostad enligt LSS efter 18 års ålder och redan bor i
kommunen är fem kommande under åren 2024-2028. Däremot kan förvaltningen
inte förutsäga hur många personer som skulle kunna hamna i ett sjukdomstillstånd
som ger ett behov av gruppbostad. Förvaltningen kan inte heller förutsäga
inflyttning av nya kommunmedborgare i behov av gruppbostad enligt LSS.
I dagsläget finns det 18 platser fördelat på tre befintliga LSS gruppbostäder. Det
finns 17 boende, vilket ger en tom plats som är avsedd för att ta hem en köpt plats
under 2021.
Förvaltningen såg ett behov av en mer omfattande genomlysning, som delvis sker
utifrån samverkansmöjligheter kring boenden och behov i SML. Efter kartläggning
mellan kommunerna i SML fanns inte behovet av gruppbostad enligt LSS. Däremot
fick avdelningscheferna ett uppdrag från förvaltningscheferna att kartlägga behovet
av ett boende enligt SOL för målgruppen med samsjuklighet, det vill säga psykiatri
och beroende för att undvika externa placeringar. Denna kartläggning kommer vara
klar i mitten av oktober.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser
Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef välfärd
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Avdelningschef Stöd

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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§ 124

Dnr: SBN 2020–147

Medborgarförslag – funktionsanpassning/handikappanpassning Gårviks
badplats
Paula Wassberg och Annika Olsson, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag
daterat 2020-06-16, att Gårviks badplats förses med ytterligare en till två
handikappanpassade parkeringsplatser i närhet till toaletten då trafiken under
sommarmånaderna gör den befintliga parkeringen svåråtkomlig för
funktionsnedsatta.
Medborgarförslaget beskriver att de är väldigt nöjda med den tillfälligt placerade
tillgänglighetsanpassade toaletten som under sommaren 2020 placerades
tillsammans med de befintliga toaletterna på området och föreslår samtidigt att en
tillgänglighetsanpassad toalett permanentas på den platsen, vid de befintliga
toaletterna.
Vidare beskriver förslaget hur dessa åtgärder skulle innebära en bättre livskvalitet
för dem som både människor och medborgare i Munkedals kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för nyttig och positiv information kring
upplevelsen om situationen och de åtgärder som testades under säsongen 2020.
I nuvarande beslutade investeringsbudget 2021 med plan för 2022–2023 finns det
upptagen en plan för investering om 0,5 mkr för Gårvik toalett under år 2022.
Utöver dessa medel finns utpekade investeringsmedel för handikappanpassning av
badplatser i Munkedal om 200 tkr per år under 2021 samt även inom plan för
2022–2023.
En sammanhållen satsning i Gårvik planeras in under 2022 vad gäller toaletter och
eventuellt övriga större åtgärder. Införandet av ytterligare en till två
tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser kan givetvis ske mer omgående och
vara klart till säsongen 2021.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Expedieras
Samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsen
Paula Wassberg (efter beslut i KF)
Annika Olsson (efter beslut i KF)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Kommunstyrelsen
Munkedals kommun
45580 Munkedal

2020-06-16

Medborgarförslag angående funktionsanpassning /handikappanpassning av Gårviks badplats

Vi vill börja med att säga att den tillfälliga toaletten för oss med funktionsnedsättning är ett
välkommet tillskott för oss som behöver extra hjälp. Vi är också tacksamma för att dagens
placering innebär att vi inte känner oss särbehandlade. Vi föreslår istället att den så kallade
handikapptoaletten permanentas j anslutning till befintliga toaletter.
Vi är självklart även tacksamma för den befintliga så kallade, handikappanpassade
parkeringsplatsen, men vi önskar även att få en till två ytterligare parkeringsplatser, i
närheten av toaletterna, då trafiken under sommarmånaderna gör den befintliga
parkeringen för oss som är funktionsnedsatta svåråtkomlig.
Det här är åtgärder-som skulle innebära en bättre livskvalite för oss både som människor och
som medborgare av Munkedals kommun.

Med vänlig hälsning,

Paula Wassberg
Vadholmsvägen 35
455 30 Munkedal

Annika Olss
Vadholmsvägen 9
455 30 Munkedal
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§ 125

Dnr: SBN 2020–160

Svar på motion – Graderad jordbruksmark
Centerpartiet har, via Carina Thorstensson, Karl-Anders Andersson,
Christer Nilsson och Lars-Göran Sunesson, inkommit med en motion daterad 202009-28 där man önskar utreda gradering av jordbruksmark.
I motionens attsats yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra gradering av jordbruksmark
och att implementera arbetet i ÖP 2040.
I kommunens gällande översiktsplan, Framtidsplan ÖP14 Munkedal Del 2 s. 54–55,
delas den brukningsbara marken in i tre klasser, där klass A är särskilt värdefull
åkermark, klass B är värdefull åkermark och klass C är svårbrukad åkermark.
Planeringsunderlaget togs fram av lantbruksnämnden, gissningsvis på 80–90-tal.
Mycket har hänt inom området på senare år tillämpningen av miljöbalkens lagrum 3
kap 4 § skärpts avseende begränsningar kring byggnation på värdefull
jordbruksmark. Även klimatförändringar i form av färre men kraftigare nederbörd
samt längre tider av torka är en påverkande faktor. Den pågående pandemin
förstärker ytterligare behov av nationell och lokal matförsörjning.
En modern genomlysning av kommunens brukningsbara mark bedöms vara ett
värdefullt planeringsunderlag att ta fram i kommande arbete med ÖP40. En
gradering av jordbruksmark är vägledande för fysisk planering och
bygglovsprövning. Planeringsunderlaget tas med fördel fram i samverkan med
Lantbrukarnas riksförbund.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Motion
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.



Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av arbetet med motionen
skall ingå i kommunstyrelsens finansiering av ÖP2040.

Yrkande
Leif Svensson (C): Dialog ska ske med LRF-Munkedal när det gäller klassningen av
jordbruksmarken.
Per-Arne Brink (S), Matheus Enholm (SD), Lars Östman (M) yrkar bifall till Leif
Svenssons (C) yrkande.
Förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.



Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av arbetet med motionen
skall ingå i kommunstyrelsens finansiering av ÖP2040.



Kommunfullmäktige beslutar att Dialog ska ske med LRF-Munkedal när det
gäller klassningen av jordbruksmarken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Expedieras
Carina Thorstensson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Christer Nilsson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Samhällsbyggnadschef
Översiktsplanerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dingle 2020-09-28

Frågan om exploatering av mark är inte helt enkel. När kommuner expanderar
finns ett ökat behov av mark, både för bostäder och företagande. Att använda
jordbruksmark för detta ändamål är problematiskt. Å ena sidan är det viktigt att
vi har bra mark att odla vår mat på, å andra sidan är det viktigt att få bra
förutsättningar för byggande.
I Miljöbalken står att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
Jordbruksmark ska vara jordbruksmark, men det kan finnas tillfällen när man
behöver ta sådan mark i anspråk. Då är det viktigt med en graderad
jordbruksmark. Detta för att göra det tydligt vilken mark som inte får
exploateras, och vilken mark som inte har lika stort värde. Vi vill att Munkedals
kommun genomför en sådan gradering och att det arbetet implementeras i
översiktsplanen. För att kvalitetssäkra processen är det viktigt att graderingen
görs i samverkan med LRF lokalt.
Koppling till barnkonventionen – t.ex.
artikel 4: Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att
uppfylla barns rättigheter...
I det, menar vi, ingår t.ex. att använda våra markresurser så att de bevaras
även för framtiden.
Centerpartiet yrkar
att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
genomföra gradering av jordbruksmark och att implementera arbetet i
ÖP 2040.
Carina Thorstensson
Karl-Anders Andersson
Christer Nilsson
Lars-Göran Sunesson
Centerpartiet

