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Underskrifter 
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Paragrafer §§ 41-53 
 Markus Fjellsson   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Matheus Enholm   

 Justerare 
 
Digital signering 
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§ 41 Dnr 2021-000039  

Information till nämnd - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
På denna nämnd kommer information om beslut i KF ang ”Anmälan av 
motion från Göran Nyberg (C) om naturreservat i Örekilsälven”, ” 
Utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS)”, ”Fastighetsförsäljning - 
Fiskebo 1:2 och 1:5”, ”Antagande av detaljplan för Vadholmen, Södra” 
beslut i KS ang ”Svar på initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) 
gällande renovering/utbyggnad av Bruksskolan och Munkedalsskolan”, 
”Svar på initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) gällande Vadholmen”, 
inkommen ansökan från DAIK, förvaltningsrättens beslut i Mål 14652-20 
samt länsstyrelsens beslut om avslag ang bygglovsavgift i samband med 
slutbesked.     
   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20210413       
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.   
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 42 Dnr 2021-000038  

Revisionsrapport 2020 - Granskning av roller och 
ansvar i den nya organisationen 
Sammanfattning av ärendet 
EY har genomfört en Revisonsrapport - Granskning av roller och ansvar i 
den nya organisationen av nämnderna i Munkedals kommun på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om styrelse och nämnder säkerställt 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
utifrån den nya organisationen i kommunen. Granskningen omfattar 
kommunstyrelsen och nämnderna och har genomförts genom 
dokumentstudier och nämnddialoger. 
 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och 
grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamhet och 
ekonomi utifrån den nya organisationen i kommunen.  
 
Utifrån granskningen lämnar revisionen rekommendationen till 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att fortsatt verka för 
att tydliggöra och säkerställa efterlevnad av roll- och 
ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. Både kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden inklusive dess förvaltningar måste fortsatt 
jobba med att förbättra processerna och kommunikationen kring 
nuvarande beslutade reglementen.   
  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20210414 
Revisionsrapport Granskning av roller och ansvar i den nya 
organisationen     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen och ställer sig 
bakom revisionens rekommendationer.        
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen och ställer sig 
bakom revisionens rekommendationer.      
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 43 Dnr 2021-000002  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt 2021 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner eller 
medborgarförslag att redovisa.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-14     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.       
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.     
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning. 
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§ 44 Dnr 2021-000040  

Verksamhetsmål 20224 för 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens tidplan för budgetprocessen ska samtliga nämnder 
besluta om nämndens budget 2022 under sammanträdet i maj månad. 
Budgeten och dess beslut ska då innehålla nämndens ramar för 
driftsbudgeten 2022 samt nämndens verksamhetsmål 2022.  
 
Som ett led i detta arbete vill förvaltningen presentera förslag på flera 
eventuella nya verksamhetsmål för 2022 med en koppling till 
kommunfullmäktiges fyra beslutade inriktningsmål. Dessa förslag på 
verksamhetsmål presenterades på nämndens sammanträde i mars för 
möjlighet till diskussion och feedback till förvaltningen och under 
nämndens sammanträde nu i april presenteras ett ytterligare arbetat 
förslag inför kommande budgetbeslut i maj månad.   
 
Förvaltningens förslag till verksamhetsmål framgår enligt nedan:  
 
Inriktningsmål 1 – Alla ska vara anställningsbara  
Verksamhetsmål 1.1 – Vi ska öka antalet praktikanter under året  
Verksamhetsmål 1.2 – Vi ska verka för att egen personal utvecklas och 
utbildas under året  
Inriktningsmål 2 – Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen  
Verksamhetsmål 2.1 – Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet inom våra 
verksamheter och områden  
Verksamhetsmål 2.2 – Vi ska öka barnens inflytande i våra verksamheter 
i enlighet med barnkonventionen  
Inriktningsmål 3 – Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen  
Verksamhetsmål 3.1 – Vi ska bli mer digitalt tillgängliga under året  
Verksamhetsmål 3.2 – Vi ska jobba närmare våra invånare och besökare 
via externa dialoger  
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Inriktningsmål 4 – Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
Verksamhetsmål 4.1 – Vi ska skapa förutsättningar för våra 
verksamheter och invånare att minska sitt klimatavtryck  
Verksamhetsmål 4.2 – Vi ska skapa förutsättningar för våra 
verksamheter och invånare att öka andelen fossilfria transporter  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021041     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen.       
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen.     
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 45 Dnr 2020-000086  

Markanvisning Vadholmen Södra 
Sammanfattning av ärendet 
På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 20210125 beslutade 
nämnden att godkänna en föreslagen arbetsbeskrivning för kommande 
Markanvisning inom detaljplanen Vadholmen. Som ett första moment i 
arbetsbeskrivningens olika delar har nu en digital dialog med Munkedals 
invånare och kommunpolitiker genomförts och presenterats i nämnden 
samt i kommunstyrelsen.  
 
Inkomna synpunkter i dialogen tillsammans med den antagna 
detaljplanens intentioner har bifogat underlag för markanvisningstävling 
tagits fram.   
  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20210413 
Underlag för markanvisningstävling   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen.      
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen.    
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Plan, bygg och MEX chef 
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§ 46 Dnr 2021-000063  

Optionsavtal Bohus-Villan - Nedre Lycke 
Sammanfattning av ärendet 
Nedre-Lycke ligger i norra delen av Munkedal i närheten av 
Sörbygdsvägen och Örekilsälven. Området har gångavstånd till 
Brukskolan och förskolor. Väg och VA till området på Nedre-Lycke 
byggdes ut 2007, ett par år senare togs några tomter bort och andra 
blev större. På senare tid har intresset för tomterna ökat och ett hus har 
byggts och ytterligare en privat intressent finns. 
Bohus-Villan med säte i Hunnebostrand, har inkommit med önskemål om 
att få markoption på resterande lediga tomter. De vill marknadsföra 
området som ett ”konceptboende”, deras idé bygger på mindre 
fristående villor med pris mellan 2-3 miljoner kronor och man vill skapa 
ett enhetligt villakvarter. Bohus-Villan har ett liknande projekt på gång 
utanför Bovallstrand. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-13 
Optionsavtal, 2021-04-12 
Karta   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag om 
markoption. 

      
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtalsförslag om 
markoption. 
    
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef  
Avdelningschef Plan Bygg och MEX 
Bohus-villan: bo@bohus-villan.se 
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§ 47 Dnr 2019-000090  

Fastighetsförsäljning av del av Dingle 4:1, område 1 

SBN 2019-115 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23: Att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avbryta anbudsgivningen och 
öppna anbudsgivningen mellan de kända anbudsgivarna samt att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sälja till högstbjudande. 
Marken är värderad till 0,9-1,1 miljoner kr. Fastighetsbyrån har anlitats 
för att slutföra anbudsgivningen, vilket resulterade i följande högsta bud: 
1.650.000 kr  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-14    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sälja del av Dingle 4:1, skifte nr 
1 till anbudsgivare XXX XXXX för 1.650.000 kr.     
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sälja del av Dingle 4:1, skifte nr 
1 till anbudsgivare XXX XXXX för 1.650.000 kr.   
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Anbudsgivare 1 (inkl. besvärshänvisning) 
Anbudsgivare 2 (inkl. besvärshänvisning) 
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§ 48 Dnr 2021-000013  

Information om pågående detaljplanearbete - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
"[I enlighet med gällande planprocess för detaljplanearbetet kommer 
plankontoret inför varje nämnd delge nämnden muntlig information om 
pågående arbete med specifika planer.  
 
På denna nämnd kommer informationen främst gälla pågående arbete 
med respektive detaljplan för Brudås och Östra Gårvik]"    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-14    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.      
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.    
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planhandläggaren 
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§ 49 Dnr 2021-000050  

Förhandsbesked villatomt - Smedberg 1:4 
Sammanfattning av ärendet 
Beskrivning av ärendet 
Den tänkta fastigheten är placerad cirka 250 meter nordost om 
ladugårdsbyggnaden på Smedbergs gård. 
 
Förutsättningar 
Förhandsbeskedets område är inom område: för buller, förutsättningar 
för skred i finkornig jord, stödberättigad jordbruksmark. Enligt ÖP 14 i 
värdefullt område för jordbruk, på gränsen till område till framtida 
bostadsbebyggelse, se bilaga 1. 
 
Bedömning 
Utgångspunkten i både plan- och bygglagen och miljöbalken är att mark 
som ska exploateras ska användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn tagen till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Rörande jordbruksmark 
följer det av 3 kap. miljöbalken 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. 
 
Sökandes invändning mot att bygga norr om åkermarken, i det område 
som är utmärk som framtida bostadsbebyggelse i ÖP 14, på grund av att 
marken slutar mer. Bör beaktas mot att just i denna del av område för 
framtida bostadsbebyggelse är betydligt flackare än i de övriga delarna. 
Även de geotekniska förutsättningarna i hela området bör beakta i fall 
någon bebyggelse är lämplig. 
 
Bedömningen är att annan mark än åkermark finns för att ta i anspråk 
för bebyggelse som är lämpligare i området. Det finns även 
prejudicerande domar som hänvisar till att bruksvärdig jordbruksmark 
skall skyddas.  
 
Även att området för den tänkta bebyggelsen ligger nära det utpekade 
området för framtida bebyggelse i ÖP 14. Så är den bruksvärdig 
jordbruksmark av större allmänt intresse att bevara, än det enskilda 
intresset att bebygga marken. 
 
Avgift 
Avgiften för avslaget är 6174 kronor (timtaxa 6 timmar), enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, normalt en 
månad efter beslutet. 
Upplysningar 
Grannar har inte hörts.  
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När förvaltningen föreslår avslag men Samhällsbyggnadsnämnden är 
positiva till åtgärden, ska ärendet återremitteras till förvaltningen för 
vidare handläggning, med tex grannehör och/eller remiss.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge ordförande delegation att 
fatta beslut i ärendet efter det varit på grannehör och/eller remiss.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-19 
Ansökan, 2021-03-08 
Kartor     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om 
förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17§ plan- och bygglagen, PBL. 

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 

byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 

      
Yrkanden 
Matheus Enholm (SD) för SD-gruppen: Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för remiss till grannar 
och att ordförande får delegation att fatta beslut i ärendet efter det varit 
på grannehör. 
 
S-gruppen, Lars Östman (M), Thomas Högberg (L), Leif Svensson (C): 
Bifall till Matheus Enholms (SD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Matheus 
Enholms yrkande och finner att Byggnadsnämnden antar Matheus 
Enholms (SD) yrkande. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för remiss till grannar och att ordförande får delegation att 
fatta beslut i ärendet efter det varit på grannehör.    
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 50 Dnr 2021-000055  

Marklov Gläborg 4:23 
Sammanfattning av ärendet 
2020-12-07 inkom en ansökan om marklov på fastigheten Gläborg 4:23. 
Ärendet tilldelades ärendenummer SBFV-2020-222. I ansökan anges att 
syftet med marklovet är att tillskapa en yta för ej miljöstörande 
verksamhet. Syftet har förtydligats av sökande i brev som inkom 2021-
02-16 med att förutsättningarna för att bedriva skogs- och 
jordbruksverksamhet ska förbättras. 
 
Ansökan omfattar ett område på cirka 12 000 m² som ska plansprängas 
ner till cirka 25 meter över havet. Högsta punkten på området är cirka 
41 meter över havet, lägsta punkten cirka 22 meter över havet. Detta 
motsvarar uppskattningsvis 120 000 m³ massor i volym eller 200 000 
ton i vikt. 
 
Då området inte innefattas av någon detaljplan eller 
områdesbestämmelser så finns enligt 9 kap 11, 13 §§ PBL inget krav på 
marklov. Sökande har ändå velat få åtgärden prövad som att den kräver 
lov i enlighet med 9 kap. 14 § PBL. 
 
Vid tidpunkten för när ansökan inkom så pågick detaljplanearbete för 
området, syftet med planarbetet var industriverksamhet. Detta 
planarbete är i samband med marklovansökan avslutat. Före planarbetet 
avslutades hade det varit vilande under flera års tid då det saknas en rad 
utredningar som den sökande inte velat driva vidare. 
 
Sökande har givits möjlighet att bemöta förvaltningens förslag till beslut 
och anför sammanfattningsvis följande: 
Fastigheten är registrerad som skogs- och jordbruksfastighet. Åtgärden 
som planeras är plansprängning av ett område samt uppförande av 
mindre byggnad för att bättre kunna bedriva verksamheten. Kommunen 
har tidigare varit positiv till utveckling av fastigheten och har beviljat 
plantillstånd. Lämpligaste placeringen på fastigheten är ungefär där lov 
har sökts. Med tanke på tidigare kritiska röster från fastighetsägare i 
grannskapet så önskas prövning av åtgärden, om begäran avslås så 
genomförs åtgärden ändå.  
Se bifogad fil för bemötandet i sin helhet. 
 
Förutsättningar 
Markåtgärder utanför detaljplanerat område kräver enligt PBL inte 
marklov. Syftet med marklov i PBL är att hantera marknivåförändringar 
som sker i områden som är eller som är tänkt att bli bebyggda. Vid 
ingrepp i naturmiljön så ska istället samråd hållas med länsstyrelsen som 
gör en prövning mot Miljöbalken, MB, (1998:808) 12 kap. 6 §. Denna 
paragraf i MB ska enligt PBL inte prövas vid ansökan om lov, detta då 
den här typen av åtgärder inte är tänkt att prövas som marklov. Ärendet 
bör därför avvisas och sökande hänvisas istället till länsstyrelsen för att 
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få åtgärden korrekt prövad. 
 
Remisser/Yttranden 
Ärendet har inte varit på remiss eller grannehör. 
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att åtgärden är av en sådan omfattning att 
samråd ska hållas med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB och att 
åtgärden därför inte ska prövas genom marklov.  
 
Åtgärdens omfattning medför en betydande omgivningspåverkan som 
gör att åtgärden inte kan anses medföra en god hushållning eller att 
åtgärden är den mest lämpade med hänsyn till markens beskaffenhet, 
läge eller det föreliggande behovet enligt PBL. 
Inom fastigheten finns mark som kan anses vara mer lämplig för att 
kunna förbättra förutsättningarna för att kunna bedriva skogs- och 
jordbruksverksamhet.  
 
Avgift 
Avgiften för avslag är 2 058 kronor, enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, normalt en månad efter 
beslutet. 
 
Upplysningar 
När förvaltningen föreslår avslag men Samhällsbyggnadsnämnden är 
positiva till åtgärden, ska ärendet återremitteras till förvaltningen för 
vidare handläggning, med tex grannehör och/eller remiss.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-13 
Ansökan, 2020-12-07 
Situationsplan, 2020-12-07 
Information om tänkt markanvändning, 2021-02-16 
Bemötande av förslag till beslut, 2021-03-12    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med stöd av 2 
kap. 2§ i Plan- och Bygglagen, PBL. 

"Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 
och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska 
tillämpas."      
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan med stöd av 2 
kap. 2§ i Plan- och Bygglagen, PBL. 
”Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 
och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska 
tillämpas.”    
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Avdelningschef Plan bygg och MEX  
planbygg@munkedal.se 
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§ 51 Dnr 2021-000051  

Information om pågående tillsynsärenden 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av tillsynsärenden med pågående handläggning.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-14     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen      
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen    
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 52 Dnr 2021-000018  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 2019-01-21 § 2. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-03-01 – 2021-03-31.    
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-07 samt listor över delegationsbeslut 
   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.      
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.    
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 53 Dnr 2021-000045  

Information från förvaltningen SBN 2021 
 

• Pågående projekt 
• Investeringsbudget 
• ÖP40 

 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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