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Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(13) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Lokalen Sporren i Dingle, måndagen den 25 oktober 2021 
kl. 09.00-14.30  Ajournering kl. 12.35-13.10 

 Beslutande Lars Östman (M), 1:e vice ordförande 
Ulla Gustafsson (M) 
Matheus Enholm (SD), Ordförande 
Anders Persson (SD) tjänstgör §§ 107-114 
Mathias Johansson (SD) ersätter Anders Persson (SD) §§ 115-117 
Per-Arne Brink (S), 2:e vice ordförande, tjänstgör §§ 107-111 
Rolf Berg (S) ersätter Per-Arne Brink (S) §§ 112-117 
Jenny Jansson (S) 
Leif Svensson (C) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Thomas Högberg (L) 
Mathias Johansson (SD) ej tjänstgörande ersättare §§ 107-114 
Rolf Berg (S) ej tjänstgörande §§ 107-111 
Rolf Hansson (C) ej tjänstgörande ersättare §§ 107-115 

Justerare Jenny Jansson (S) 

Justeringen sker Digital justering, 27 oktober 2021 

Underskrifter 
Sekreterare Digital signering Paragrafer §§ 107-117 

Monica Nordqvist 

Ordförande Digital signering 
Matheus Enholm 

Justerare Digital signering 
Jenny Jansson (S) 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 107 Dnr 2021-000039 

Information till nämnd oktober 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Efter mötets öppnande presenterar sig Munkedals kommuns nya 
kommundirektör Ylva Morén för nämnden och hälsas välkommen. 

Därefter beger sig nämnden och ut på rundvandring i området kring 
Utvecklingscentrum och dess byggnader och informeras av medföljande 
tjänstepersoner om pågående verksamheter och lokaler. 

Efter rundvandringen informeras nämnden om: 

Beslut i Kommunstyrelsen angående;  

* Initiativärende från Sverigedemokraterna om passersystem på
Hästesked.

Beslut i Kommunfullmäktige angående; 

* Budget (MRP) 2022, plan 2023-2024 Munkedals kommun.
* Kompensation för kostnader för förstudie med två alternativ gällande
bygge av ny 4-6 skola på Kungsmarksområdet eller renovering och
utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal.
* Initiativärende från Rolf Jacobsson Kristdemokraterna att ge
kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig i frågan om
vindkraftsetablering på Skottfjället.
* Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om naturreservat i Örekilsälven.
* Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand,
Liberalerna om tillgänglighet för alla.
* Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand,
Liberalerna om Naturbruksutbildningen i Dingle.

Underlag för information 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 samt presentation. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 108 Dnr 2021-000037 

Redovisning av budgetavvikande investeringsprojekt 
Sammanfattning av ärendet 
På nämndens sammanträde 2021-09-24 fick förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med särskild redovisning av de investeringsprojekt som 
överstigit budgeterat anslag mer än 10%. De berörda projekten är 
Utvecklingscentrum Munkedal, Hällevadsholms skola samt Vadholmen, 
vilka redovisas på samhällsbyggnadsnämnden.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Bilaga 2021-10-15     

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen. 

Yrkanden 
Matheus Enholm (SD): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra 
åt förvaltningen att ta fram en rutinbeskrivning kring handläggning av 
budgetavvikelser och återkomma med upprättad rutin till nämnden.  

Rolf Berg (S) och Lars Östman (M): Bifall till Matheus Enholms (SD) 
förslag.    

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Matheus Enholms (SD) yrkande, med 
bifall av Rolf Berg (S) och Lars Östman (M), och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden antar förslaget.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram en rutinbeskrivning kring handläggning av budgetavvikelser och 
återkomma med upprättad rutin till nämnden.     

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef för vidare handläggning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 109 Dnr 2019-000006 

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd, ledamot, 
ersättare, presidiet eller utskott att besluta på nämndens vägnar. 
Delegering innebär att nämnden ger delegaten rätt att på nämndens 
vägnar fatta beslut i vissa ärenden.  
En del beslut kan endast delegeras till utskott men inte till tjänsteman, 
medan andra beslut inte får delegeras utan måste fattas av nämnden i 
sin helhet. Detta regleras i kommunallagen och de olika 
verksamhetsområdenas specifika lagstiftning.  
Med anledning av detta har förvaltningen upprättat förslag till 
delegationsordning utifrån nämndens ansvarsområden.  
I och med den nya organisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
så behöver delegationsordningen uppdateras. Bifogat förslag på 
delegationsordning är uppdaterad vad gäller nya titlar som 
överensstämmer med organisationen. Även vissa ändringar av delegater 
samt borttagande av delegation finns med.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-14  
1A. SBN Försättsida register  
2A. SBN Omarbetad delegationsordning 
3A. SBN sista sidan delegater     

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till revidering i 
delegationsordning. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 
förslaget.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till revidering i 
delegationsordning. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
Nämndsekreterare för redigering, expediering och publicering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 110 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. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett obesvarat medborgarförslag att 
redovisa. Detta planeras tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens möte i 
november.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-14 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för november 2021.     

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen.     

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 

Comfact Signature Referensnummer: 1206083
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§ 111 Dnr 2021-000114 

Förstudie gällande bygge av skola 4-6 
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. 

Barn och utbildningsnämnden kommer på sitt sammanträde fatta beslut 
om att eventuellt starta rubricerad förstudie samt nämndens 
representanter i den tillhörande politiska styrgruppen. Förslag till beslut 
från barn och utbildningsförvaltningen är att nämndens presidium ska 
utgöra nämndens representanter i denna politiska styrgrupp.   

Då förstudien och framtida skolprojekt är av omfattande storlek bör 
representationen i den politiska styrgruppen från samhällsbyggnads-
nämnden utgöras av nämndens presidium. Detta ger möjlighet för en 
bredare politisk förankring.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15 
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor, Barn och utbildningsförvaltningen 
daterad 2021-10-11  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillsätta nämndens presidium som 
representanter i den politiska styrgruppen.    

forts. 
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forts § 111 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar förslaget.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillsätta nämndens presidium som 
representanter i den politiska styrgruppen.    

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, för vidare hantering 
Barn- och utbildningschef, för kännedom 
Samhällsbyggnadschef, för kännedom 
Fastighetschef, för kännedom 
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§ 112 Dnr 2021-000013 

Information om pågående detaljplanearbete - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Information ges främst om pågående arbete med respektive detaljplan 
för Gårvik Västra och Gårvik Lökeberg. 

Förslag till kommande prioriteringsordning för påbörjade detaljplaner 
visas. Prioriteringsordningen kommer att tas upp för beslut i nämnden 
innan årsskiftet. 

Underlag för information 
Tjänsteskrivelse 2021-10-08 samt presentation 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Planhandläggare för vidare hantering 
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§ 113 Dnr 2021-000090 

Planbesked Jonsäng - Foss 12:21 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan inkom till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-04-24. I samband med ansökan 
inkom till Munkedals Bostäder AB en förfrågan om markköp, vilket är en 
förutsättning för planen. Exploatören har sedan dess kompletterat 
ansökan med ett utformningsförslag och en redogörelse för hur befintliga 
parkeringar för intilliggande bostäder kan ersättas. Munkedals Bostäder 
AB har godkänt förslaget.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan kommer 
att krävas för exploateringen. Förvaltningen gör bedömningen att den 
markanvändning som exploatören begär planbesked för är lämplig för 
platsen och området. En ändrad markanvändning är förenligt med 
gällande översiktsplan. Inga riksintressen eller skyddsvärda områden 
bedöms påverkas negativt av planläggningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ett positivt 
planbesked kan ges och att markens förutsättningar för 
bostadsbebyggelse kan prövas genom detaljplan.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 samt bilagor 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna positivt planbesked för ny 
detaljplan vid Västra Jonsäng gällande fastigheterna Foss 12:21 och 
12:28.    

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar förslaget.    

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna positivt planbesked för ny 
detaljplan vid Västra Jonsäng gällande fastigheterna Foss 12:21 och 
12:28.   

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planhandläggaren 
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§ 114 Dnr 2021-000134 

Planbesked Hedekas - Krokstads-Sandåker 1:23 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till Krokstads-Sandåker 1:23 ansökte 2021-06-04 om 
bygglov för att uppföra ett bostadshus där marken i Byggnadsplan för 
Hedekas är planlagd med allmän plats, PARK. Bygglov kunde ej beviljas. 

Fastighetsägaren ansökte 2021-09-29 om planbesked för att upphäva 
del av Byggnadsplan för Hedekas. Marken som avses att upphävas 
består i dag av avverkad skogsmark och tillhör sökande, fastighetsägare 
för Krokstads-Sandåker 1:23. Då den allmänna platsen inte nyttjas 
bedöms konsekvenserna av upphävandet vara försumbara för 
allmänheten. 

Förslag på planavtal har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 samt bilagor 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna ett positivt planbesked 
för upphävande av del av Byggnadsplan för Hedekas.    

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar förslaget.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna ett positivt planbesked 
för upphävande av del av Byggnadsplan för Hedekas. 

Beslutet skickas till 
Planhandläggare Fredrik Karnström för vidare handläggning 
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§ 115 Dnr 2021-000051 

Information om pågående tillsynsärenden 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ges en redovisning av tillsynsärenden med pågående 
handläggning.    

Underlag för information 
Tjänsteskrivelse 2021-10-14 samt presentation 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef för kännedom 
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§ 116 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 2021-09-01 – 2021-0. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Förteckning     

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att Samhällsbyggnadsnämnden beviljar det.     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.    

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 117 Dnr 2021-000045 

Information från förvaltningen oktober 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om; 

-Pågående projekt

-Investeringsprojekt 2022

-ÖP 2040

Underlag för information 
Presentation 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
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