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KS § 84 Antagande av detaljplan för Näsudden,
Höganäs 1:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterat 2021-02-18 och
antagandehandlingar daterade 2021-01-26.

Jäv
Peter Stenberg (L) anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-28 § 148 att ge
samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
Näsudden, Höganäs 1:1.
Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av
ej ändamålsenliga planbestämmelser.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18, § 51, att godkänna samrådshandlingar
och undersökning om betydande miljöpåverkan för rubricerad detaljplan och att
den kan sändas ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL. Under samrådsskedet inkom
13 yttranden. Samhällsbyggnadsenheten arrangerade även ett samrådsmöte med
närboende på Näsudden där flera synpunkter inkom. Planen har justerats inför
granskningsskedet, och vilka justeringar som gjorts framgår av
samrådsredogörelsen.
Kommunstyrelsen godkände granskningshandlingarna 2020-12-02, § 268, och de
ställdes ut för granskning och fanns tillgängliga på kommunens hemsida under
tiden 2020-12-11 - 2021-01-15. Under granskningsskedet inkom 8 yttranden.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 42
- Tjänsteskrivelse från Frida Roth och Ludvig Johansson den 18 februari 2021
- Antagandehandlingar daterade 2021-01-26 (plankarta och planbeskrivning)
- Granskningsutlåtande daterat 2021-02-18
- Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2019-11-01

Beslutet skickas till
Björn Wennerström, enhetschef Samhällsbyggnadsenheten
Frida Roth, plan- och bygglovsingenjör
Ludvig Johansson, plan- och GIS-ingenjör
__________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Frida Roth & Ludvig Johansson

Datum

Diarienummer
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2021-02-18
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Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs
1:1 - antagandehandlingar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet daterat 2021-02-18 och
antagandehandlingar daterade 2021-01-26.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-28 § 148 att ge
Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
Näsudden, Höganäs 1:1.
Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av
ej ändamålsenliga planbestämmelser.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18, § 51, att godkänna samrådshandlingar
och undersökning om betydande miljöpåverkan för rubricerad detaljplan och att
den kan sändas ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL.
Under samrådsskedet inkom 13 yttranden. Samhällsbyggnadsenheten arrangerade
även ett samrådsmöte med närboende på Näsudden där flera synpunkter inkom.
Planen har justerats inför granskningsskedet, och vilka justeringar som gjorts
framgår av samrådsredogörelsen.
Kommunstyrelsen godkände granskningshandlingarna 2020-12-02, § 268, och de
ställdes ut för granskning och fanns tillgängliga på kommunens hemsida under
tiden 2020-12-11 - 2021-01-15.
Under granskningsskedet inkom 8 yttranden.

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planen med dess ändringar och
förtydliganden är redo att antas i enlighet med 5 kap 27 § PBL.

Måluppfyllelse
Detaljplanen bedöms kunna underlätta för boende att bygga ut sina bostäder.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från Frida Roth och Ludvig Johansson daterad 2021-02-18
- Antagandehandlingar daterade 2021-01-26 (plankarta och planbeskrivning)
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- Granskningsutlåtande daterat 2021-02-18
- Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2019-11-01

Frida Roth
Plan- och bygglovsingenjör
Samhällsbyggnadsenheten

Björn Wennerström
Enhetschef
Samhällsbyggnadsenheten

Ludvig Johansson
Plan- och GIS-ingenjör
Samhällsbyggnadsenheten
Beslutet skickas till
Björn Wennerström, enhetschef Samhällsbyggnadsenheten
Frida Roth, plan- och bygglovsingenjör
Ludvig Johansson, plan- och GIS-ingenjör
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1. INLEDNING

PLANFÖRFARANDE OCH
TIDPLAN

BAKGRUND

Detaljplanen för Näsudden vann laga kraft 1996. Planen
avser område för Näsudden (Höganäs 1:1) och medger i
huvudsak markanvändning för bostadsändamål och naturmark. Planområdet är ca. 51 ha och detaljplanen möjliggör
för ca. 170 bostäder varav ca. 20 har byggt idag. Gällande
detaljplan syftar även till att skapa boendekvaliteter med
tomtstorlekar som möjliggör en mer ändamålsenlig tomtstorlek samt disponering av byggrätt och upptagande av
nivåskillnader inom respektive tomt. Bryggor och badanläggningar föreslås uppföras vilket inte har skett.
Gällande detaljplan omfattar flertalet egenskapsbestämmelser som har visat sig försvåra en ändamålsenlig exploatering, bl.a. föreskriven höjd för gata samt bestämmelser
kring typ av bebyggelse såsom radhus eller friliggande
hus. Detta medför att detaljplanen behöver ändras för att
den bättre ska kunna svara mot förestående behov och
vad kommunen idag anser vara en lämplig utbyggnad av
området.

PLANENS SYFTE
Planändringen syftar till att underlätta utbyggnad av området i enlighet med gällande detaljplans intentioner samt
öka attraktiviteten för allmänheten samt de boende i området. Detta genom borttagande av ej ändamålsenliga
planbestämmelser samt möjliggöra utveckling av gemensamma och allmänna värden vid vattnet.

PLANENS HANDLINGAR

Program: Upprättas vid behov där inriktning och omfattning
bestäms.
Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges
möjlighet att lämna synpunkter.
Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.
Antagande: Planen antas i kommunstyrelse.
Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor
från beslutet tagits.
Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga
kraft tre veckor efter beslutet.

Preliminär tidplan

Uppdrag om planläggning		
sept 2019
Samrådsskede			mars/april 2020
Granskning 			
dec 2020
Godkännande i KS		
feb/mars 2021
Antagande KF			
mars/april 2021
Laga kraft			
april/maj 2021

PLANDATA OCH MARKÄGO
FÖRHÅLLANDEN

Planområdet är beläget på en udde vid Näsviken, Vänern,
ca. 2 km söder om Åmåls centrum

Planen omfattar följande handlingar:

Kungörelse

Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande
med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

1. Denna planbeskrivning - Ändring av detaljplan för
Näsudden, Höganäs 1:1
2. Planbeskrivningen tillhörande - Detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1
3. Plankarta tillhörande Detaljplan för Näsudden, Höganäs
1:1, laga kraft 1996-04-24 med förslag till ändring
4. Planbestämmelser tillhörande Detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1, laga kraft 1996-04-24 med förslag
till ändring
Granskning
Underrä�else
Samråd
5. Undersökning
om Samrådsbetydande miljöpåverkan

Granskningsutlåtande

redogörelse

Antagande

Laga kra�

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna
synpunkter.

Planbesked
SamrådsAntagande
Samråd
Planuppdrag
En fastighetsförteckningredogörelse
upprättas som redovisar vilka

Laga kra�
Ovan: Planområdets lokalisering inringat.

fastighetsägare som är berörda av planförslaget.

Planbesked
Planuppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kra�

ANTAGANDEHANDLING

Bygglov

|3

Planområdet består av flertalet fastigheter, 1:1 m.fl. (1:2,
1:3, 1:4, 1:19-1:24, 1:27-1:73, s:1)
När gällande plan upprättades bestod området av Höganäs 1:1, Höganäs gård samt en fritidsfastighet. Sedan dess
har fastigheter inom Höganäs 1:1 styckats av för tillkommande bostadsbebyggelse.
Höganäs 1:1 ägs av Åmåls kommun inom vilken allmän
platsmark samt användningsområde för centrum anges i
gällande plan.
Höganäs gård, fritidsfastigheter och tillkommen bebyggelse är privatägda.
De oexploaterade fastigheterna ägs av Sötsjöbaden.
Planområdet i gällande detaljplan omfattar ca. 51 ha, ändringar sker inte inom hela planområdet.

2. TIDIGARE STÄLLNINGS
TAGANDEN
PLANUPPDRAG

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till
ändrad detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1.

ÖVERSIKTSPLAN
Åmåls översiktsplan (2013) redovisar att det finns utrymme till ca. 150 ytterligare bostäder inom ramen för
detaljplanen för Näsudden och att de gällande detaljplanerna samt utpekade LIS områdena bör täcka framtidens
bostadsbehov.
Även i den fördjupade översiktsplanen för Åmåls centrum
och Åmåls tätort (antagen 2003) lyfts planerna för bostäder på Näsudden där utvecklingen av attraktiva boende
beskrivs som angelägen.
Planändringen ligger i linje med gällande översiktsplan
och fördjupning av översiktsplan.

DETALJPLANER

Gällande detaljplan vann laga kraft 1996-04-24 med syfte
att bebygga området med bostäder och utgöra Åmåls tillväxt söderut. Huvudanvändningen avses vara boende där
det även ska vara möjligt att bedriva kontorsverksamhet
och verksamheter av icke störande art.

Ovan: Planområdet med berörda fastigheter, markerat med
röd streckad linje.

Ovan: Illustration över planområdet, från gällande detaljplan.
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Detaljplanen anger i huvudsak användningarna bostäder
(B) och natur (NATUR).
Övriga användningar inom kvartersmark är bostäder där
kontor och verksamhet av icke störande art kan tillåtas
som komplement (B1), centrum (C), odling (L1), friluftsbad (N1), bostad där viss djurhållning får ske som komplement (BL2) samt tekniska anläggningar (E).
Inom planområdet finns även användningar för allmänna
platser samt vattenområden.

UNDERSÖKNING OM BETYDAN
DE
MILJÖPÅVERKAN

Enligt gjord behovsbedömning/undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2019-10-11, bedöms inte
föreslagen ändrad markanvändning och genomförandet
av detaljplanen medföra sådan betydande påverkan på
miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att det finns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk miljöbedömning enligt PBL eller
MB av planen.
Undersökningen har 2019-10-28 stämts av med Miljöenheten och reviderats i mindre hänseende.

3. AVVÄGNINGAR ENLIGT
MILJÖBALKEN M.FL.
MILJÖBALKEN (MB)

Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan lagstiftning i
allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum
behöver särskilt beaktas;

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler

Planändringen tillgodoser de allmänna hänsynsreglerna då
marken redan bedömts lämplig för ändamålet.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser
för hushållning

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark
och vattenområden, främst riksintressen för naturvården,
kulturmiljövården, eller friluftslivet som så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Planändringens genomförande bedöms inte påverka hushållning av mark på ett negativt sätt då förhållandet mellan allmän platsmark och kvartersmark är detsamma som
i gällande detaljplan.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för
vissa områden

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för
hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med hänsyn till sina naturoch kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.
Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Planändringens genomförande bedöms inte påverka hushållning av mark på ett negativt sätt.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av
ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna syftar till att
skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS
2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten
(SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)
MKN för utomhusluft

Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i
utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i
utomhusluft.
Planändringen avser inte att förändra användningen
inom området förutom att även medge bostadsändamål
i centrum. Planändringen bedöms inte orsaka ökad trafik
mot gällande plan. Planförslaget bedöms inte medföra att
MKN för utomhusluft överskrids i området.
MKN för vattenförekomster

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har antagit en förvaltningsplan för MKN för samtliga vattenförekomster i distriktet. Alla vatten ska uppnå god ekologisk
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvattenstatus år 2021 om inte särskilda skäl finns. MKN innefattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en
lägre statusklass.
Näsudden omges av Vänern-Åmålsviken samt VänernDalbosjön. Båda vattenförekomster uppnår idag en mått-
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lig ekologisk status med kvalitetskrav att uppnå god ekologisk status år 2021.

Samlad bedömning

Då planändringen inte innebär några betydande
förändringar bedöms den inte påverka huvuvida normerna
för god ekologisk status eller god kemisk ytvatten status
för vattenförekomsterna uppnås år 2021.
MKN för fisk- och musselvatten

Vänern omfattas av förordningen (2001:554) för
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten för att
skydda fiskvatten i landet.
Med samma motivering som för påverkan på MKN
för vattenförekomster bedöms inte MKN för fisk- och
musselvatten påverkas av planändringen.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd,
biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m.m.

Strandskydd råder över hela Näsudden förutom i de
områden där gällande detaljplan anger kvartersmark för
bostäder, centrum samt allmän platsmark för boendetrafik
och GC-väg, där gällande detaljplan beskriver att
strandskyddet upphävts inom dessa områden. Gällande
detaljplan redovisar vidare att naturmarken omfattas av
strandskydd men att anläggningar för bryggor, bad och
båtverksamhet får dispens från strandskyddet.

Planförslag

Planändringen berör till största del kvartersmark för bostäder (B). Påverkan på mark och vegetation är liten.
Planändringen föreslår att ta bort egenskapsbestämmelse
om att naturmark ska bevaras och befintliga träd inte får
fällas (n1) inom kvartersmark för bostäder. Bestämmelsen
omfattar områden på tomternas baksida, mot naturmark.
Bestämmelsen har inte efterlevt av redan byggda hus då
utbyggnad försvåras av tomternas storlek. Svårigheten
grundar sig främst i kvartersmarkens djup vilket påverkar
dispositionen av byggnader och friyta inom tomterna. I
vissa delar föreslås även en utökning av kvartersmark på
befintlig naturmark, inom dessa områden upphävs strandskyddet (a2). Utökningen gäller 7 meter i tre områden
inom den oexploaterade delen av Näsudden, 7 meter norr
om Kuttergatan samt varierad bredd mellan Fogdegatan
och Kuttergatan. Då tomterna angränsar till naturmark
ses inte borttagandet av bestämmelsen påverka landskapsbilden eller vegetationen inom planområdet nämnvärt.
Den vegetation som påverkas är till största del tallskog.
Avverkning har till viss del skett inom de områden som
berörs.
Utformningsbestämmelser gällande takbeklädnad och fasad föreslås behållas.

Geotekniska förhållanden

Planändringen föreslår upphävande av strandskyddet för
utökning av kvartersmark för bostäder, se vidare under
”Strandskydd”.

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom planområdet av berg i de östra delarna, med ett ytlager av morän i nordväst som sträcker sig ner genom planområdet.
I sydväst består marken av lera--silt med ett område med
älvsediment mellan Näsviken och Mörteboltjärnet.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN

Gällande detaljplan anger mer specifika förhållanden.

Fornlämningar finns inom området men berörs ej av
planändringen.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH FÖRÄNDRINGAR

Planförslag

Planändringen berör fastigheterna belägna inom norra delen av planområdet där marken har ett grundlager av berg.
Totalstabiliteten för området bedöms vara tillfredsställande och en förändring av största BTA per fastighet från
180 m2 till 200 m2 bedöms inte påverka förutsättningarna.

NATUR OCH KULTUR

Mark, vegetation och landskapsbild

Näsudden sträcker sig ut i Vänern söder om Åmål. Södra
delen av planområdet består av till stor del av åkermark
medan den norra delen i huvudsak består av tallskog. Avverkning har skett inom de områden där gällande plan
anger kvartersmark för bostäder.
Gällande plan anger utformningsbestämmelser som syftar
till att ge ett återhållsamt intryck från Vänern och reglerar
bland annat takbeklädnad och fasadkulör.

Ovan: SGU:s jordartskarta 1:25000-1:100000.
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Förorenad mark

Det finns inga kända risker för föroreningar inom
planområdet.
Planförslag

Om markföroreningar påträffas under mark,-spräng,schakt,- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt miljöbalken 10 kap 11§.

Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken ett låg-/ normalriskområde gällande radon.
Planförslag

Markradonundersökning ska göras av byggherren i samband med bygglovsprövning om inte byggnation sker i
radonsäkert utförande.

Fornlämningar och kulturminnen

En arkeologisk utredning utfördes 1994. Inom området
finns utpekad fornlämning (boplats) som undersökts och
borttagits samt utpekanden över möjliga fornlämningar
som inte har undersökts. Område för Fornlämning - hagmark pekas ut i gällande detaljplan. Sjömärke har noterats
som övrig kulturhistorisk lämning i den norra delen av
området.
Planförslag

Planändringen bedöms inte påverka utpekade lämningar.
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade
enligt kulturminneslagen. Skulle i samband med exploatering eller andra arbeten fornlämningar eller misstänka
fornlämningar påträffas skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

BEBYGGELSEOMRÅDEN

Inom planområdet finns viss fritidsbebyggelse samt Höganäs gård. Därutöver består området av bebyggelse uppförd längs de två södra gatorna enligt gällande detaljplan.
Bebyggelsen består utav villor samt radhus i varierande
omfattning och utformning.
Gällande detaljplan reglerar typ av placering, utformning
och utförande.
Vissa befintliga byggnader har i bygglovsprövningen hanterats som avvikelser mot gällande plan på grund av svårigheten att uppföra byggnaderna inom respektive fastighet. Exploateringsbestämmelsen är inte efterlevd och flera
av uppförda byggnader är större än vad gällande plan
medger.
Planförslag

Gällande detaljplan anger ett område för centrumändamål
vilket föreslås kompletteras med bostadsändamål (BC).
Bruttoarean inom området föreslås även ökas till 900 m2
(e1). Planändringen syftar delvis till att underlätta utbyggnad inom området genom att ta bort ej ändamålsenliga
planbestämmelser. Sådana bestämmelser som föreslås tas
bort inom det sammanhängande bostadsområdet är prickmark (::::), kryssmark (+++), att naturmark ska behållas
och befintliga träd ej får fällas (n1) samt placeringsbestämmelse (p1 pil). Då tomternas ytor är mindre begränsar bestämmelserna utbyggnadsmöjligheterna.
För att undvika en fortsatt svårighet att bebygga små tomter föreslås kvartermark för bostäder att utökas för vissa
områden. Norra delen av Fogdegatan samt södra delen av
Kuttergatan föreslås utökas av varierande grad på naturmark. Utökningen föreslås som mest uppgå till 7 meter.
För Kuttergatan utökas kvartersmarken fram till Höganäs
1:42. Höganäs 1:42 och 1:43 föreslås ej utökas då en utök-

Ovan: Flygfoto över utbyggd del av Näsudden.
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Ovan: I bilden framgår den föreslagna planändringen i förhållande till underliggande och nu gällande detaljplanekarta.
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ning skulle innebär en större påverkan på strandskyddat
område. Även norra delen av Kuttergatan föreslås utökas
med 7 meter. Den utökade kvartersmarken vid Kuttergatan får ej bebyggas (:::) för att inte påverka utblickar från
befintliga, redan utbyggda tomter. Inom utökat område
vid norra delen av Fogdegatan får endast uthus och garage
uppföras (+++). Byggnation inom området påverkar inte
utblickar för närboende på grund av stora höjdskillnader.
Inom de oexploaterade delarna av planområdet föreslås
tre områden utökas med 7 meter. Inom de utökningsområdena får marken bebyggas.
Alla utökningsområden omfattas av strandskyddet vilket
vid ett genomförande föreslås upphävas (a2). Ett upphävande bedöms inte påverka strandskyddets syften då områdena är väl avskiljda från strandområdet genom framförliggande bebyggelse. I området mellan Fogdegatan och
Kuttergatan föreslås en 5 meter bred passage av naturmark kvarstå för att fortsatt behålla en spridningskorridor
och allmänt tillgänglig passage.
För att reglera placering inom kvartersmark för bostäder
föreslås att gällande bestämmelse där byggnad placeras
minst 2 meter från gata, garage minst 5 meter från gata
(p2) ska gälla inom de oexploaterade delarna. Utöver detta
föreslås även att huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter
från fastighetsgräns, utom för par-, rad- eller kedjehus och
komplementbyggnader till dessa som får placeras i gräns
mot granntomt om kvarteret byggs i ett sammanhang (p3).
Bestämmelserna endast friliggande hus (fril), endast sammanbyggda hus (sam) samt endast radhus (rad) föreslås
tas bort för att öka detaljplanens flexibilitet.
Utöver detta ändras höjdbestämmelsen högsta totala höjd
i meter över nollplanet till högsta byggnadshöjd i meter
( 0.0 ). Högsta byggnadshöjd relaterar till markens
medelnivå och föreslås ändras för ökad tydlighet, och
anpassning till landskapet samt angränsande gatunivå. Den
gällande detaljplanen utgår från ett tidigare höjdsystem
varav nollplanet inte bedöms vara en lämplig utgångspunkt
för måttangivelser.

Ovan: Bebyggelse längs Kuttervägen.

BTA bedöms rimligt med hänsyn till planområdets
lokalisering och den nu rådande bebyggelsetraditionen
inom området. Största tillåtna bruttoarea föreslås även
höjas inom fritidshusfastigheterna, från 60 m2 till 80
m2.. Inom område för friluftsbad (N1) minskas befintligt
byggrätt från högst 200 m2 BTA (e2) till 100 m2 då området
endast lämpar sig för mindre byggnader med koppling till
badet.
Kvartersmark för bostäder (B) utökas något i nordväst där
gällande plan anger gång- och cykelväg (GC-väg)

Service

Gällande plan anger ett område för centrumändamål (C)
där byggrätt finns för offentlig eller kommersiell service.
Planförslag

Området kompletteras med bostadsändamål (BC).

Den nya föreslagna byggnadshöjden varierar mellan
6-10.5 meter vilket syftar till att möjliggöra uppförande av
två- samt trevåningshus.
Vid norra delen av Fogdegatan (Höganäs 1:45-1:63)
föreslås istället bebyggelsen regleras efter högsta totalhöjd
över nollplanet ( +0,0 ) då pågående projektutveckling
inom detta område anpassats efter höjdangivelse i gällande
detaljplan. Planändringens föreslagna byggnadshöjd är
anpassat efter det bygglov som vunnit laga kraft under
våren 2020.
Inom de områden där gällande detaljplan anger att
största tillåtna bruttoarea (BTA) är 180 m2 ovan mark per
fastighet (e2) ändras exploateringsgraden till 200 m2 BTA.
Vissa av de fastigheter som bebyggts överskrider gällande
detaljplans största tillåtna BTA och en ökning av gällande
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STRANDSKYDD

FRIYTOR
Rekreation

Inom planområdet finns goda möjligheter till rekreation
och friluftsliv.
Planförslag

Planändringen innebär inga större förändringar för möjligheten till rekreation och friluftsliv. En utökning kvartersmark för bostadsändamål bedöms inte påverka allmänheten tillgång till friluftsliv i området. Genom området
planeras även en vandringsled från Örnäs. Vandringsleden
förstärker allmänhetens tillgång till området.

VATTENOMRÅDEN

Gällande detaljplan berör vattenområden. Område för
småbåtshamn i Näsviken är inte lämpligt för bad ur
hälsosynpunkt på grund av potentiellt förorenat område
på andra sidan viken.
Planförslag

För vattenområde för friluftsbad (WN1) ändras en gräns
i norr så att denna sammanfaller med kvartersmark för
friluftsbad (N1).
För arbete inom vattenområdena krävs tillstånd hos markoch miljödomstolen eller anmälan till länsstyrelsen enligt
11 kap MB.

I beslut från 2007 upphävdes av Länsstyrelsen strandskyddet inom kvartersmark och gatumark vid Näsudden. För
upphävandet anges att särskilda skäl finns då strandområdet inte inskränks, att kvartersmakren ligger avskild från
stranden samt att ett upphävande inte påverkar allmänheten tillgång till strandzonen.
Inom kvartersmark för friluftsbad (N1) upphävdes inte
strandskyddet. Beslutet fastslår vidare att strandskyddsdispens för bryggor, bad- och båtverksamhet får sökas i
särskild ordning.
Planförslag

Strandskyddet återinträder inte vid en ändring av detaljplan. Tidigare upphävt strandskyddsområde redovisas
dock inte i gällande plankarta varav plankartans teckenförklaring kompletteras med information gällande tidigare
upphävda områden.
Genom planändringen föreslås upphävande av strandskyddet (a2) till delar av kvartersmark för bostäder.

Friluftsbad

Syftet med område för friluftsbad (WN1) är att anlägga
mindre bryggor och badplats. Det finns i gällande plan
en byggrätt för byggnad med anknytning till badet, såsom
omklädningsrum eller bastu. Inga stora anläggningar föreslås varav planändringen föreslår en minskad byggrätt
från högst 200 m2 BTA till 100 m2 (e2). Ett friluftsbad i
tätortsnära läge bedöms vara av allmänt intresse och vid
en minskad byggrätt inom området säkerställs att området
inte bebyggs i en omfattning som strider mot strandskyddets syften. Strandskyddet föreslås inte upphävas inom
området utan en byggnation av bodar eller anläggningar av allmänt intresse inom området ska prövas genom
strandskyddsdispens. Kommunen ställer sig positiv till en
utveckling av friluftsbadet och att strandskyddsdispens för
allmänna byggnader beviljas.

Kvartersmark för bostäder

Delar av kvartersmarken för bostäder föreslås utökas. Syftet med utökningen av kvartersmarken är att skapa förutsättningar för ändamålsenliga tomtstorlekar med rimliga
proportioner (längd/bredd) och möjliggöra dispositionen
av byggrätten samt upptagande av nivåskillnader inom
egen tomt i förhållande till angränsade tomter, naturmark
och gatumark. De delar som förelås utökas är belägna på
ett sådant sätt att en utökning ej bedöms påverka strandskyddets syften.
Berörda områden är belägna på de inre delarna av det oexploaterade området samt mellan befintliga gator. Inga områden föreslås utökas mot vattnet och alla områden som
föreslås utökas är avskilda från vattnet av gata eller framförliggande bebyggelse. Inga släpp mellan kvarter föreslås
täppas igen utan tillgängligheten kommer fortsatt att vara
god för passage igenom och längs med området.
Ovan: Redovisning av upphävt strandskydd inom planområdet från Länsstyrelsens beslut.
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Utökningsområdena föreslås till ett djup av 7 meter, förutom mellan Fogdegatan och Kuttergatan. Där uppgår
djupet till högst 7 meter med en minst 5 meter bred passage av naturmark.

Motiv för upphävande av strandskyddet anges i MB 7 kap
18 c, där motivet för utökande av kvartersmark för bostäder är:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

N

Ovan: Illustration över de områden där strandskyddet föreslås upphävas, markerade med röd
streckad linje, samt allmänt tillgängliga passager.
0
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Skala 1:2 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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GATOR OCH TRAFIK
Planområdet nås via Näsgatan som övergår till
Höganäsvägen, vilken anges som lokalgata i gällade
detaljplan. I anslutning till gatan finns en gång- och
cykelbana.
I området har två bostadsgator anlagts sedan detaljplanen
upprättades, Fogdegatan och Kuttergatan. Nytillkomna
gator inom planområdet är kommunala och har en
hastighetsbegränsning på 50 km/h. Gällande detaljplan
föreslår att lokalgatan in till området övergår till bostadsgata
norr om de idag anlagda gatorna. Bostadsgatan är av en
hästskoform som ansluter till bostadsområdets västra samt
östra del och har en högsta tillåten hastighet av 30 km/h.
I norr föreslås en GC-väg att sammankoppla gatans västra
och östra del. Övrig gång- och cykeltrafik föreslås som i
gällande plan ske inom område för lokalgata.
Planförslag

Gång- och cykelvägen (GC-väg) som sammankopplar
bostadsområdet östra och västra del föreslås tas
bort och ersättas med bostadsgata. Detta skapar en
genomfartsmöjlighet vilket bedöms vara en mer praktisk
lösning. Genomfarten bedöms inte orsaka någon ökad
störning då trafiken till området är begränsad och
förändringen inte innebär någon ökad trafikalstring till
området. Dock kan genomfarten skapa ett förändrat
trafikmönster. Ändringen innebär även att kvartersmarken
för bostäder i anslutning till gatan kan utökas något.
Den höjdsättning inom allmän plats, bostadgata som
anges i gällande detaljplan stryks då denna inte varit väl
fungerande i relation till kvartersmarken för bostäder.
Även höjdsättning av lokalgata stryks.
Vidare flyttas den infartsväg (y) som leder till Höganäs
1:4 m.fl då denna inte anlagts enligt gällande detaljplan.
Plankartan ändras för att överrensstämma med befintlig
infart.

Parkering
Planförslag

Ovan: Utökningsområde av kvartersmark markerat med röd
streckad linje.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller

Främsta bullerkällan i området antas härledas till trafiken.
Gällande detaljplan anger även att verksamheter och
arbetsplatser får finnas i anslutning till boende om detta
inte ger upphov till störningar för omgivningen.
I dagsläget är två bostadsgator i söder utbyggda
inrymmande ca. 20 bostäder.
Planförslag

Planändringen förändrar bostadsgatan i norr där
planbestämmelse om gång- och cykelväg (GC-väg) tas
bort och ändras till bostadsgata, vilket tillåter en genomfart
i området. Ökningen av trafik till området förändras dock
inte och ändringen bedöms inte ge upphov till betydande
ökningar av buller.
Genom planändringen föreslås centrum (C) kompletteras
med bostadsändamål (CB), vilket skulle kunna innebära
en minskning av trafik än vid full utbyggnad av
centrumändamål.

Risk för skred

Ett behov av parkering för besökande har framkommit
under dialog med de boende i området. Gästparkering
avses möjliggöras inom kvartersmark för centrum och
bostäder (CB) samt inom gatumarken i norr där det i gällande plan angivits GC-väg.

Inom planområdet finns aktsamhetsområden för skred.
Planförslag

Inga förändringar föreslås inom aktsamhetsområdena.

Översvämningsrisk och skyfall

Utförda skyfallskarteringar visar inte på att någon
översvämningsrisk föreligger för 100-års regnet.
Strandlinjen, naturmark och lokalgata vid Näsviken
påverkas vid översvämning av Vänern.
Planförslag

Det är viktigt att höjdsättningen i området utförs så att det
finns ytliga avrinningsvägar för vattnet vid kraftiga regn.
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Om mark och byggnader höjdsätts så att ytavrinnande
vatten undviker fasad bedöms förutsättningarna vara bra
för avrinning.
Planändringen berör lokalgatan där gällande höjdsättning
stryks. Gatan är utbyggd men ett borttagande av
höjdsättning möjliggör en höjning av vägen om detta skulle
behövas vid eventuell översvämningsproblematik. I övrigt
berörs inga områden som påverkas vid översvämning och
inga andra förändringar föreslås inom planändringen.

som kommer att byggas ut i områdets gatuanläggning
(allmän platsmark B-GATA). Ledningsnätet kommer att
ansluta till den dikesanläggning som befintligt bebyggda
delar i området avvattnar till idag.
Avvattning via öppet dike kommer att öka trögheten
i systemet samtidigt som reningsgraden ökar.
Utloppspunkten för det dike i vilket området skall
avvattnas är lokaliserad nedströms den trumma som
ligger under Höganäsvägen och den ökade avrinning
som utbyggnation av området kommer att medföra vid
kraftiga regn kommer därmed inte att medföra någon
ytterligare översvämningsrisk för vägen vilken utgör den
lägst liggande anläggningen i området. Det bedöms därför
inte att någon fördröjning av flödet är nödvändig.

El, telefon och IT
Planförslag

Ovan: Påverkansområde vid översvämning av Vänern.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten

Det sammanhängda bostadsområdet ingår i kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fritidshusen
som berörs av gällande detaljplan har inget vatten
eller avlopp indraget och ligger utanför kommunens
verksamhetsområde.
Planförslag

I gällande detaljplan anges ett ledningsområde (u) för
spillvattenledningarna. En redaktionell ändring av områdets
gräns görs från egenskapsgräns till administrativgräns.
Utbyggnad av VA- anläggningar planeras placeras inom
kommunal mark.

Dagvatten

Möjligheten för infiltration av dagvattnet ses som
begränsad då marken bedöms bestå av berg. De gator
som hittills har bebyggts avvattnas till dikesanläggning.
Dikesanläggningen följer en naturligt lågt liggande stråk
som avvattnar direkt till recipient i Vänern.
Planförslag

På grund av att marken består av berg kommer dagvattnet
från området att avvattnas via ett dagvattenledningsnät

Plankartan har tillförts områden av markreservat för allmänna underjordiska ledningar (u) inom kvartersmark för
odling (L1) samt ett mindre område inom kvartersmark
för bostäder (B) där underjordiska högspänningsledningar
finns. Ledningarnas läge är inte exakt utmärkta på plankartan varav ledningarnas läge måste undersökas närmare
vid eventuell påverkan. Område för markreservat omfattar 2 meter från yttersta ledning och uppgår därmed till en
bredd av ca. 4 meter.
Vidare har ett område för tekniska anläggningar (E) lagts
till norr om Kuttervägen där en nätstation är uppförd.

5. KONSEKVENSER AV
PLANENS GENOM
FÖRANDE

Planändringen innebär att ej ändamålsenliga planbestämmelser tas bort vilket bättre möjliggör att området kan
bebyggas och den gällande planens intentioner kan genomföras. Detta innebär en möjlighet att skapa attraktiva
bostadstomter kring Åmåls tätort vilket omnämns i gällande översiktsplan och fördjupning av översiktsplanen.
Genom en mer flexibel detaljplan ges bättre förutsättningar för fortsatt utbyggnad inom områdets norra delar.
Samtidigt finns en risk att bebyggelsen blir mer brokig och
varierad genom att vissa styrande planbestämmelser föreslås tas bort. Detta är en avvägning som Åmåls kommun
har bedömt som lämplig.
Planändringen föreslår att de områden inom kvartersmark
för bostäder där naturmark ska bevaras och befintliga träd
ej får fällas (n1) tas bort. Ett bevarade av naturmark inom
kvartersmarken försvårar utbyggnad i området. Utöver
detta föreslås en utökning av delar av kvartersmark för
bostäder för att lösa tidigare svårigheter med byggande på
små tomter. Då alla tomter angränsar till naturmark för-
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ändras dock inte de boendes tillgång till natur eller landskapsbilden i området.
Planändringen föreslår förändrade höjdbestämmelser
och en utökad utnyttjandegrad. Förändringarna bedöms
dock inte påverka området karaktär men förenklar ett
plangenomförande.
Genom planändringen föreslås ett upphävande av strandskyddet inom utökningsområdena. Ett upphävande av
strandskyddet till förmån för djupare tomter bedöms inte
påverka strandskyddets syften då områdena är belägna väl
avskiljda från strandområdet.

6. GENOMFÖRANDE
FRÅGOR

Detta avsnitt har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandefrågornas beskrivning har
ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den
skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner
laga kraft. Åren bestäms utifrån rimligheten att genomföra
planen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren
en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till
exempel förlorad byggrätt.

Planavgift

Planavgift ska tas ut genom avtal mellan Åmåls kommun
och exploatör, eller i samband med bygglovprövningen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark såsom
gator och naturområden.

Ansvarsfördelning

Vad ska göras?			

Vem gör?

Utbyggnad av 			 Exploatör
allmän platsmark gata
(utförs enligt Åmåls
kommuns direktiv samt
överlåts till Åmåls kommun enligt gällande
exploateringsavtal)
Fastighetsbildning
Lantmäteriet
Exploatering inom
kvartersmark

Respektive tomtköpare
alternativt exploatör

Iordningställande av
naturmark,
fritidsområde

Exploatör i enligthet med
exploateringsavtal. Röjning
på kommunal mark ska ske

Småbåtshamn samt ev.
badplats

Exploatör

Avtal

Det tidigare framtagna exploateringsavtalet ska fortsatt
gälla (KF §57 2006-03-29). Ett genomförandeavtal kan
behöva upprättas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Avstyckning av tomter inom kvartersmark för bostadsoch centrumändamål får göras.
Exploatören ansvarar för att initiera och bekosta fastighetsbildningsåtgärder inom kvartersmark.

Servitut, gemensamhetsanläggningar,
samfälligheter och ledningsrätter

Inga nya ledningsrätter kommer att krävas för anläggande
av kommunala VAD-ledningar inom allmän platsmark.
Område för bryggor kan kräva inrättande av gemensamhetsanläggning i enlighet med detaljplanen.
Fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för planens genomförande initieras och bekostas av exploatör.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Planändringens genomförande innebär inga ytterligare
kostnader för Åmåls kommun.

TEKNISKA FRÅGOR

7. MEDVERKANDE
TJÄNSTEMÄN

Planbeskrivningen är upprättad av SBK Värmland AB genom Daniel Nordholm och Marielle Nilsson i samarbete
med Åmåls kommun.

Projektering och utbyggnad av gata och ledningsnät inom
området ska ske enligt Åmåls kommuns anvisningar.

TILLSTÅND

Tillstånd för anläggande av småbåtshamn behöver sökas
enligt miljöbalken (1998:808) 11 kap. Anordnande av badplats kan behöva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken
(1998:808) 11 kap.

Åmål 2021-01-26

Daniel Nordholm		

Marielle Nilsson

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Samhällsplanerare

ANTAGANDEHANDLING
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2021-02-18
Samhällsbyggnadsenheten
Frida Roth

Detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1
Åmåls kommun, Västra Götaland län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2020-12-11– 2021-01-15
Samhällsbyggnadsenheten
Björn Wennerström
Samhällsbyggnadschef

Frida Roth
Plan- och bygglovsingenjör

2021-02-18
Samhällsbyggnadsenheten
Frida Roth

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Efter granskningsskedet
PLANENS SYFTE

Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av ej
ändamålsenliga planbestämmelser.

PLANFÖRFARANDE

Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande med kungörelse, samråd och
granskning enligt 5 kap. 11§ PBL 2010:900. Planförslaget ska antas av
kommunfullmäktige.
SAMRÅDSSKEDET
Samrådshandlingar
Plankarta med bestämmelser, beskrivning och undersökning om betydande miljöpåverkan
godkändes av kommunstyrelsen den 18 mars 2020, KS § 50.
Remiss
Planförslaget (Granskningshandling 2020-05-19) har varit utsänt på remiss under tiden
2020-12-11 tom 2021-01-15. Utskicket har sänts till sakägare och remissinstanser enligt
sändlista. Planförslaget har under denna period funnits tillgängligt på kommunens
hemsida samt på Norrtull. Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas
i sin helhet i detta granskningsutlåtande med kommunens kommentarer.
Följande synpunkter har inkommit till Åmåls kommun:
1. Länsstyrelsen Västra Götalands län
2. Statens geotekniska institut (SGI)
3. Trafikverket
4. Vattenfall
5. Hyresgästföreningen
6. Skogsstyrelsen
7. Svenska Kraftnät
8. Närboende
SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGEN
Granskningen har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen inför antagande.
 Redaktionell ändring av plankartan, tillägg av strandskyddsbestämmelse.
 Borttagande av upphävande av strandskydd inom naturmark och
friluftsbadsområde.
 Infart flyttas i plankartan till befintligt läge
 Markreservat för ledningar tillförs plankartan
 Område för teknisk anläggning tillförs plankartan
 Redaktionella justeringar

2021-02-18
Samhällsbyggnadsenheten
Frida Roth

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Synpunkter som kvarstår efter granskningen
 Behov av utredning gällande risk för blocknedfall
 Cykelstråk till centrum
 Krav på hyresrätter i området
 Förändring av allmän platsmark till kvartersmark

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda
 Statens geotekniska institut (SGI)
 Hyresgästföreningen
 Närboende

INKOMNA YTTRANDEN

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER

2021-01-13

Noteras.

INKOMNA YTTRANDEN

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER

Planhandlingarna justeras och anläggande av byggnad för allmänheten inom
område för friluftsbad (N1) får istället prövas med strandskyddsdispens.

Bestämmelse om att strandskyddet upphävs tas bort inom NATUR.

Noteras.

Noteras.

INKOMNA YTTRANDEN

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER

Planbeskrivningen förtydligas.

INKOMNA YTTRANDEN
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER
2021-01-15

Kommunen vidhåller ställningstagandet från samrådsskedet att någon
utredning inte görs inom ramen för detaljplanen.

INKOMNA YTTRANDEN
TRAFIKVERKET

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER
2020-12-15

Noteras.

INKOMNA YTTRANDEN
VATTENFALL

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER
2021-01-14

Hej!
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av
granskningshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande
yttrande.
Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har Vattenfall
inget ytterligare att tillägga.
Vattenfall inte fått något E-område (10*10 meter) för befintlig nätstation.
Ni har svarat att ni inte kan utöka befintligt E-område men det är inte på
samma plats som den befintliga stationen ligger.
Vattenfall vill att ni tittar en extra gång på de dwg-filer som har skickats för
att se om det behövs u-område för högspänningskablar inom kvartersmark.
Utbredningen av u-området ska vara två meter på varje sida om kabeln
d.v.s. 4 meter brett totalt.
Med vänliga hälsningar
Joel Evonson
Fastighetsrättslig specialist

Ett nytt område för teknisk anläggning enligt önskad storlek tillförs
plankartan.

Markreservat för ledningarna tillförs plankartan.

INKOMNA YTTRANDEN
HYRESGÄSTFÖRENINGEN

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER
2021-01-15

Kommunen har inte rådighet över kvartersmarken men ser att det vore
positivt med varierande upplåtelseformer i området. Det finns inga
möjligheter att genom detaljplanebestämmelser styra upplåtelseformerna.
Dialog med exploatören kommer hållas gällande frågan och även frågan
kopplat till eventuellt kommunalt markförvärv kan komma att lyftas i
framtiden, även om inga planer finns för detta i nuläget.

Som nämnt i samrådsredogörelse har den cykelbana som planerats inom
ramen för gällande detaljplan har anlagts men det saknas dock cykelbana för
delar av sträckan från Näsudden till stadskärnan. Kommunen är medveten
om detta men har för närvarande inga tidsbestämda planer på när delarna
kan komma att åtgärdas.

INKOMNA YTTRANDEN
SKOGSSTYRELSEN

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER
2021-01-11

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende, ert
diarienr KS 2019/285, vårt diarienr 2020/4941.
Vi har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon
ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.
Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar
sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt
skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark
som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om
samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.

Noteras.

INKOMNA YTTRANDEN
SVENSKA KRAFTNÄT

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER
2021-01-15

Yttrande angående ärende med dnr KS 2019/285 avseende granskning av detaljplan för
Näsudden i Åmåls kommun
Ert diarienummer: KS 2019/285
Svenska kraftnäts diarienummer: 2020/949
Svenska kraftnät har i samrådsyttrande daterat 2020-04-20 svarat på berörd remiss.
Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat
förslag.Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några
anläggningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från
Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet
för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni
välkomna att höra av er till oss.Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra
anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller
som en shape-fil. Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska
kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska
positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå
för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket
svenska kraftnät”.För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer
för stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Detta dokument
finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när
åtgärder planeras inom 250 meter från transmissionsnätsledningar och stationer. Mer
information om hur samråd med Svenska kraftnät går till finns på vår
webbplats: http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplaneringSvenska kraftnät önskar
att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt material till oss. Vi ser
gärna att relevant lägesbunden data i form av shape- eller dwg-filer skickas till oss med
information om vilket koordinatsystem de är skapade i. Exempel på detta kan vara
detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas
till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg

Noteras.

INKOMNA YTTRANDEN
NÄRBOENDE

ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER
2021-01-05

Ändad användning från allmänplats till kvartersmark ryms inte inom ramen
för planändringen mellan granskningsskedet och antagande. Av denna
anledning kvarstår den föreslagna markanvändningen i
Infartsvägens sträckning anpassas till verkligheten och justeras i plankartan
inför antagande.

INKOMNA YTTRANDEN

ÅMÅ

Dnr: KS 2019/285

CHECKLISTA UNDERSÖKNING
En undersökning genomförs enligt 6 kap.3§ Miljöbalken för att svara på frågan om planens
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Undersökningen är en analys som
leder fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som kan antas
innebära betydande miljöpåverkan skall en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram
enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, trots att
planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i ett
tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap
kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att
bedömningarna ska ses som preliminära.
Begrepp:
Strategisk miljöbedömning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Undersökning
Detaljplan för:
Fastighetsbeteckning:
Planens syfte:
Handläggare:

Processen för miljöbedömning- och
konsekvensbeskrivningsarbetet
Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen
Bedömning av om en plan behöver MKB eller ej

Ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1, Åmåls kommun
1:1 m.fl. (–1:2, 1:3, 1:4, 1:19-1:24, 1:27-1:73, s:1)
Planändringen syftar till att underlätta utbyggnad av området genom
borttagande av ej ändamålsenliga planbestämmelser.
Marielle Nilsson

Kartan visar planområdets lokalisering rödmarkerat.
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Planens huvuddrag

Detaljplanen för Näsudden vann laga kraft 1996. Planen avser område för Näsudden (Höganäs 1:1) och
medger i huvudsak markanvändning för bostadsändamål och naturmark. Planområdet är ca. 51 ha och
detaljplanen möjliggör för ca. 170 bostäder varav ca. 20 har byggt idag. Kommunen är ägare av allmän
platsmark samt användningsområde för centrum.
Planen omfattar flertalet egenskapsbestämmelser som har visat sig försvåra en ändamålsenlig
exploatering, bl.a. föreskriven höjd för gata samt bestämmelser kring typ av bebyggelse såsom radhus
eller friliggande hus. Detta medför att detaljplanen behöver ändras för att den bättre ska kunna svara
mot förestående behov och vad kommunen idag anser vara en lämplig utbyggnad av området.
För fullständig beskrivning av områdets förutsättningar, se planbeskrivning tillhörande ändring
detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1, Åmåls kommun.

Lokalisering

För platsen finns en gällande detaljplan som kommunen önskar förändra då det finns en efterfrågan av
att exploatera området vilket förhindras av gällande detaljplan. Därav har inga andra platser studerats.

Platsens förutsättningar

Planområdet är beläget på en udde vid Näsviken, Vänern, ca. 2 km söder om Åmåls centrum. Marken
inom området består av berg där västra delen har ett ytlager av morän.
Stor del av planområdet utgörs av naturmark och området omfattas av riksintresse för naturvärden
med hänsyn till friluftslivet enligt miljöbalkens (MB) 3 kap.6§ för Vänern-Dalsland, samt utgör Vänern
riksintresse för yrkesfiske (MB enligt 3 kap. 5§). Planområdet omfattas även av riksintresse för det
rörliga friluftslivet enligt MB 4 kap. för Vänern.
Strandområdet utgör utpekat område för mycket kulturhistoriskt värde längs Vänern-Åmålsviken.
Inom området finns utpekad fornlämning (boplats) som undersökts och borttagits samt utpekanden
över möjliga fornlämningar som inte har undersökts. Område för Fornlämning - hagmark pekas ut i
detaljplanen. Sjömärke har noterats som övrig kulturhistorisk lämning i den norra delen av området.
Strandskydd råder över hela udden förutom där detaljplanen anger kvartersmark för bostäder och
centrumanvändning samt allmän platsmark för boendetrafik och GC-väg där strandskyddet har
upphävts. Den östra delen av planområdet (mark- och vattenområde) omfattas av utpekande av
särskilt värdefullt vatten enligt Naturvårdsverket. Näsviken utgör fredningsområde för lax, öring och
gös i sötvatten.

Nuvarande miljöbelastningar

Inom området återfinns inga kända föroreningar eller andra miljöbelastningar.

Nollalternativ

Vid ett nollalternativ fortsätter befintlig plan att gälla vilket försvårar utbyggnad inom området.
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Planens tänkbara effekter på miljön (inom och utanför planområdet)
Del 1. Miljöbalken

Riksintressen - 3, 4 kap.
Påverkar planen riksintresse
för:
Yrkesfiske
Friluftsliv

Påverkan
Stor Liten

Berörs ej

X
X

Naturvård

Vänern är utpekad som riksintresse för yrkesfiske.
Ändringen bedöms inte förändra påverkan på
riksintresset.
Området befinner sig inom riksintresse för
friluftsliv. Ändringen bedöms inte förändra
påverkan på riksintresset.

X

Kulturmiljövård

X

Ämnen och material

X

Energiproduktion

X

Vattenförsörjning

X

Kommunikation

Väst om området finns järnväg och E45 (ca. 3km)
vilka är utpekade som riksintresse för järnväg
respektive väg. Planändringen påverkar inte
riksintressena.

X
Totalförsvar

X

Övriga anläggningar
Rörligt friluftsliv

Kommentarer

X
Området befinner sig inom riksintresse för rörligt
friluftsliv. Ändringen bedöms inte förändra
påverkan på riksintresset.

X

Skyddade vattendrag

X

Natura 2000

X

Miljökvalitetsnormer – 5 kap.
Påverkar planen
miljökvalitetsnormer för:

Föroreningar i utomhusluft
(SFS 2010:477)

Påverkan
Stor Liten

Berörs ej
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Kommentarer
Planändringen avser inte att förändra
användningen inom området förutom att medge
bostadsändamål i centrum. Planändringen
innebär heller ingen betydande förändring av
exploateringsgrad varav planändringen inte
bedöms orsaka mer utsläpp än gällande plan.
MKN för utomhusluft bedöms därmed inte
påverkas av planändringen.
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Vattenförekomster
(SFS 2004:660)

Planändringen bedöms inte förändra påverkan på
MKN för vattenförekomster då ingen betydande
skillnad av områdets användning eller
exploateringsgrad medges. Planändringen avser
inte heller att förändra planbestämmelserna
kopplade till byggnadsteknik såsom
omhändertagandet av dagvatten m.fl.
Se ovan.

Föroreningar i fisk- och
musselvatten
(SFS 2001:554)
Omgivningsbuller
(SFS 2004:675)
Skydd av områden – 7 kap.
Påverkar planen:
Nationalpark
Naturreservat
Kulturreservat
Naturminne
Biotopskyddsområde
Djur och växtskyddsområde
Strandskyddsområde

MKN för omgivningsbuller berör endast
kommuner med fler än 100 000 invånare.
Påverkan
Stor Liten

Berörs ej
X
X
X
X
X
X

X

Miljöskyddsområde
Vattenskyddsområde
Övriga bestämmelser
Påverkar planen:

Kommer verksamheter som
planen tillåter eller
iordningställandet av
planområdet att kräva
anmälan eller tillstånd enligt
miljöbalken

X
X
Påverkan
Stor Liten

Berörs ej

Kommentarer

Strandskydd råder över hela udden förutom där
detaljplanen anger kvartersmark för bostäder och
centrumanvändning samt allmän platsmark för
boendetrafik och GC-väg där strandskyddet har
upphävts. Planändringen påverkas således inte
strandskyddet.

Kommentarer

X

Del 2. Omgivning
Natur

Påverkar planen:
Område utpekat i kommunal
plan
Nyckelbiotop

Påverkan
Stor Liten

Berörs ej
X
X
4

Kommentarer
I Åmåls naturvårdsprograms (2018)
kartredovisning presenteras de värden som finns
inom planområdet. Utöver detta är området ej
utpekat.
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Sumpskog
SKS naturvärden
Våtmark eller myrmark
RAMSAR områden
Skyddsvärda träd
Ändliga naturresurser
Areella näringar
Växtarter och växtsamhällen
Friluftsliv

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Annat
Djurliv

Påverkar planen:
Artskyddsförordningen
(2007:845)
Någon unik, sällsynt eller
hotad djurart
Antalet eller
sammansättningen av övriga
djurarter
Fiskevatten eller jaktmarker
Mark
Påverkas planen av:
Avsevärd förändring av mark
eller vattenanvändning i
området
Instabilitet i mark
(de geologiska
grundförhållandena)
Risk för erosion
Skada eller förändring av
någon värdefull geologisk
formation

Påverkan
Stor Liten

Berörs ej

Inom planområdet finns två träd utpekade i
Trädportalen. Träden berörs ej av planändringen.
Inom området finns åkermark vilken inte berörs
av planändringen.
Ingen påverkan
Området berörs av riksintresse för friluftsliv samt
rörligt friluftsliv och bedöms kunna nyttjas för
rekreation och friluftsliv. Inom området finns även
sommarstugor.
Planändringen förändrar dock inte påverkan på
friluftsliv eller rekreationsmöjligheter mot
gällande plan då inga naturområden berörs av
ändringen.

Kommentarer

X
Inom planområdet har flera fynd rapporterats till
Artportalen. Vissa arter är rödlistade och
kategoriserade som sårbara samt nära hotade.
Planändringen bedöms inte förändra påverkan.
Ingen påverkan.

X

X

Vänern är utpekad som riksintresse för yrkesfiske.
Planändringen bedöms dock inte påverka
riksintresset.

X
Påverkan
Stor Liten

Berörs ej

X

X

X
X

5

Kommentarer
Planändringen innebär ingen betydande
förändring av mark eller vattenanvändning mot
gällande plan.
Aktsamhetsområden för skred finns inom
planområdet. Ändringen berör inte dessa
områden.
I västra delen av planområdet anges strandlinjen
ha potentiellt hög eroderbarhet. Planändringen
berör inte detta område.

Dnr: KS 2019/285
Förorenad mark

Vatten
Påverkar planen:
Nyttjande av vattenresurser
Risk för översvämning
Skyfall

X
Påverkan
Stor Liten

Berörs ej
X
X

X

Förändrade avrinning eller
infiltrationsförhållanden
Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag,
sjöar eller havsområde
Förändringar på grund- eller
ytvattnet.
Förändrat flöde eller riktning
eller strömförhållanden i något
vattendrag, sjö eller
havsområde
Att vattendom krävs
Luft och klimat
Påverkar planen:
Påverkan
Stor Liten
Väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvalitén

X
X
X
Berörs ej

X

X

Skuggbildning
Kulturmiljö
Påverkar planen:
Kulturmiljöprogram

Negativt påverka område med
fornlämningar eller annan
kulturhistoriskt värdefull miljö

X
Påverkan
Stor Liten

Planområdet ingår inte i skyfallskarteringen över
Åmåls tätort. Frågan hanteras vidare inom
detaljplaneskedet.
Se ovan.

X

X

Obehaglig lukt
Förändringar i luftrörelser,
luftfuktighet, temperatur eller
klimat (regionalt eller lokalt)

Kommentarer

Berörs ej
X

X

6

Kommentarer
Utsläppen inom området bedöms komma från
bostadstrafik och planändringen bedöms inte
innebära en ökning av denna. Planändringen
medger fortsatt bostadsändamål och innebär
ingen betydande förändring av
exploateringsgrad.
Egenskapsbestämmelse om att naturmark ska
bevaras och befintliga träd inte får fällas föreslås
utgå inom kvartersmark för bostäder.
Bestämmelsen har inte efterlevts i de områden
som har bebyggts. Detta på grund av att
tomternas djup är litet och svårt att bebygga om
ett område naturmark ska bevaras.
Då bestämmelsen i huvudsak gäller mindre
områden mellan bostäder och naturmark bedöms
inte borttagandet påverka solexponering eller
vindförändring nämnvärt.
Ingen påverkan
Kommentarer

Inom planområdet finns fornlämningar, bland
annat ett sjömärke. Fornlämningarna påverkas
inte av planändringen.

Dnr: KS 2019/285
Byggnadsminnen eller
fornminnen
Stads- och landskapsbild
Påverkar planen:
En förändring av någon utsikt
eller landskapsmässigt/
stadsmässigt skönhetsvärde
eller skapas någon för
allmänheten obehaglig
landskapsbild/stadsbild

X
Påverkan
Stor Liten

Berörs ej

X

Infrastruktur
Påverkar planen:
Reservatsområde för väg,
järnväg eller teknisk
försörjning
Trafikstrukturen

Påverkan
Stor Liten

Berörs ej

Kommentarer
Egenskapsbestämmelse om att naturmark ska
bevaras och befintliga träd inte får fällas föreslås
utgå inom kvartersmark för bostäder.
Bestämmelsen har inte efterlevts i de områden
som har bebyggts. Detta på grund av att
tomternas djup är litet och svårt att bebygga om
ett område naturmark ska bevaras.
Då bestämmelsen i huvudsak gäller mindre
områden mellan bostäder och naturmark bedöms
inte borttagandet innebära en betydande
påverkan på omgivning eller landskapsbild då
naturmark ändå bevaras i anslutning till
kvartersmarken. Inom de berörda områdena
består vegetationen i största del av tallskog.
Kommentarer

X
Omgivande struktur förändras ej, men inom
planområdet avses förändringar av gata. Frågan
hanteras vidare i detaljplaneskedet.
Ingen påverkan

X

Påverka trafiksäkerheten.
Ge upphov till betydande
fordonstrafik.
Alstring av avfall
Övrig infrastruktur
Behov av följdinvesteringar

X
X
X
X

X

Ingen påverkan
Ingen påverkan
Ingen påverkan

Del 3. Effekter på hälsa
Störningar
Påverkar planen:

Ökade utsläpp av hälsofarliga
ämnen
Ökning av nuvarande ljudnivå
Att människor exponeras för
ljudnivåer över
rekommenderade gränsvärden
Vibrationer som kan störa
människor

Påverkan
Stor Liten

Berörs ej

Kommentarer

X
Planändringen förändrar inte ökningen av
ljudnivåer mot gällande plan.

X
X
X
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Elektriska eller magnetiska fält

X

Djurhållning med
allergirisk

X

Spridning av ämnen från
samhällets produktion

X

Nya ljussken som kan vara
bländande
Negativ inverkan från befintlig
miljöstörande verksamhet i
omgivningen
Risk och säkerhet
Påverkas planen av:

X
Påverkan
Stor Liten

Explosionsrisk
Risk för utsläpp av särskilt
miljö- och hälsofarliga ämnen
Att vid händelse av allvarlig
olycka eller andra
omständigheter innebära att
människor utsätts för hälsofara
Att människor utsätts för
hälsofara inklusive mental
ohälsa
Risk för att människor utsätts
X
för joniserade strålning (radon)
Kan ett genomförande av
planen ge upphov till
förändrade risker i samband
med transport av farligt gods
Brandrisk och utrymning (ev.
samråd med
X
Räddningstjänsten)
Social hållbarhet
Påverkas planen av:
Påverkan
Stor Liten
Jämställdhet

Barnens perspektiv
Tillgänglighet för personer
med funktionsvariation
Sammanställning av planens
påverkan på social hållbarhet

Planändringen förändrar inte påverkan av
ljussken.

X

Berörs ej
X

Kommentarer

X
X

X
Området är ett låg-/ normalriskområde gällande
radon.
X
Frågan hanteras inom ramen av bygglov men
planändringen bedöms inte förändra några
förutsättningar i frågan.

Berörs ej

X
X

Kommentarer
Ingen påverkan.
Ingen påverkan

X

Ingen påverkan
Planändringen syftar till att underlätta byggandet
inom planområdet och förändrar inte några
planbestämmelser som är betydande för den
sociala hållbarheten.

X

Samlad bedömning av planens konsekvenser
Markanvändning
Planändringen innebär att ej ändamålsenliga planbestämmelser tas bort
8
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vilket bättre möjliggör att området kan bebyggas och den gällande
planens intentioner kan genomföras.
Planändringen påverkar inga riksintressen, skydd av natur eller försämring
av MKN.
Vad som påverkas av planändringen är att skydd av träd tas bort vilket
dock inte bedöms innebära betydande konsekvenser då de utbyggda
områdena inte följt bestämmelsen, de skyddade områdena är små samt att
större områden av skog och natur bevaras i anslutning till kvartersmark.

Övriga tillstånd för planens
genomförande
Förebyggande och/eller
kompensationsåtgärder
Motstående intressen

Frågor kring höjdsättning av gata och förändrad trafikstruktur inom
området utreds vidare inom detaljplaneskedet.
Ej aktuellt
Ej aktuellt

9
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Sammanfattande kommentarer

Inga sakaspekter bedöms kräva särskild utredning inom ramen för planarbetet. Frågor att fortsatt
beakta i planarbetet är hantering av:
• Effekter av förändring av gata
Undersökningen visar på att ingen strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning
behöver upprättas för planområdet då planens konsekvenser inte bedöms innebära risk för betydande
miljöpåverkan.
Åmåls kommun fattar därmed beslut om att en strategisk miljöbedömning inte krävs för aktuell
detaljplan.

Motiverat ställningstagande

Med utgångspunkt från ovanstående checklista gör kommunen den bedömningen
att ett genomförande av ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1 ej medför betydande
miljöpåverkan enligt MB kap 6. En miljöbedömning enligt MB kap 6 §11, 16, 18 bedöms
därmed inte behöva göras.
Avstämd med bygg och miljönämnden 19-10-28.
19-11-01

Handläggare

Marielle Nilsson
Samhällsplanerare
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Ärende 4

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-14

1 (1)

Dnr KS 2020/284

KS § 79 Svar på medborgarförslag om förhöjt
övergångsställe vid korsningen
Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan - Peter
Eliasson
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som
besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett förhöjt
övergångsställe ska anläggas över Strömbergsgatan, i korsningen
Kvarnholmsgatan. Förslaget har av kommunfullmäktige remitterats till teknikoch fritidsnämnden i Säffle och Åmål som fattat beslut i ärendet på sitt möte den
16 mars 2021.
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Åmål beslutar att anse förslaget som
besvarat. Teknik- och fritidsförvaltningen beskriver i beslutsunderlaget att
den ska genomföra mätningar och analyser för att se om det är motiverat med ett
övergångsställe. Därefter kommer ett eventuellt övergångsställe att anläggas när
så blir möjligt, baserat på tilldelade medel för trafiksäkerhetsåtgärder.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 16 mars 2021 § 27
- Tjänsteyttrande den 22 februari 2021
- Medborgarförslag den 14 juli 2020 från Peter Eliasson

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål
Förslagsställaren
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-16
Teknik- och fritidsnämnden

§ 27

Dnr 2020-000359

Medborgarförslag om förhöjt övergångsställe vid
Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett
förhöjt övergångsställe ska anläggas över Strömbergsgatan, i korsningen
Kvarnholmsgatan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02, § 5
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 210222.
Medborgarförslag, 200714.
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att
medborgarförslaget ska anses besvarat.
_____________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

TJÄNSTEYTTRANDE

1(2)

Datum

TFNSÅ

2021-02-22

2020/359

Teknik- och fritidsförvaltningen
Philip Hagström, 0533-68 15 47
philip.hagstrom@saffle.se

KS

2020/284
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Svar på medborgarförslag angående önskemål om
förhöjt övergångsställe vid KvarnholmsgatanStrömbergsgatan
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett
förhöjt övergångsställe ska anläggas över Strömbergsgatan, i korsningen
Kvarnholmsgatan.
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige i Åmål anser medborgarförslaget besvarat.
Bakgrund
En privatperson inkom den 14 juli 2020 med ett medborgarförslag till Åmåls
kommun med önskemål om att ett förhöjt övergångsställe ska anläggas över
Strömbergsgatan, omedelbart norr om korsningen Kvarnholmsgatan.
Förslagsställaren menar på att trafiken på Strömbergsgatan har en hög
hastighet och att gående inte kan korsa gatan på ett trafiksäkert sätt.
Ärendets beredning
Ärendet hat beretts av teknik- och fritidsförvaltningen.
Förvaltningens ståndpunkt
Gatuenheten håller med om att ett förhöjt övergångsställe skulle kunna vara
lämpligt att anlägga över Strömbergsgatan för att förbättra trafiksäkerheten
för oskyddade trafikanter. Gatuenheten kommer att utföra en trafikmätning i
korsningen för att skapa ett underlag. När mätningen är analyserad går vi,
beroende på vilka resultat de ger, vidare med ett eventuellt förhöjt
övergångsställe. Trafiksäkerhetsåtgärden är beroende av ekonomisk
tilldelning och prioriteringar i kommunens trafiknät.
Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige i Åmål anser medborgarförslaget besvarat.

Säffle kommun

Helen Halvardsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige Åmål

Datum

TFNSÅ

Sida

2021-02-22

2020/359

2(2)

Philip Hagström
Trafikingenjör

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-29

1 (1)

Dnr KS 2020/284

KF § 158 Inlämnat medborgarförslag om förhöjt
övergångsställe vid korsningen
Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan - Peter
Eliasson
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- och fritidsnämnden för
beredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in av Peter Eliasson där han föreslår att ett
förhöjt övergångsställe anläggs i korsningen Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan.

Beslutsunderlag
- Medborgarförslag den 14 juli 2020 från Peter Eliasson
- Bilaga Kartvy

Yrkande
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- och
fritidsnämnden för beredning och beslut. Beslutet ska återrapporteras till
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Peter Eliasson
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 1

Medborgarförslag
Korsningen Kvarnholmsgatan Strömbergsgatan saknar övergångsställ och många bilar
håller 50km/h. Få bilar anpassar hastigheten vilket gör korsningen extra riskfylld. Mitt
förslag är att bygga ett förhöjt övergångställe för att sänka hastigheten på trafiken och ge
gångtrafikanter ett säkrare sätt att korsa gatan. För förslag på placering av förhöjt
övergångsställe se bilaga 1.

Namn: Peter Eliasson
Adress: Kvarnholmsgatan 2, 662 34 åmål
Bilaga: bilaga 1.png

ADRESS

TELEFON / FAX

E-POST OCH WEBB

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

0532 17000 / 0532 12879

kommun@amal.se
www.amal.se

Ärende 5

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-14

1 (1)

Dnr KS 2021/65

KS § 80 Obesvarade motioner och
medborgarförslag april 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag
som inte har beretts färdigt redovisas för kommunfullmäktige av
kommunstyrelsen två gånger per år.
Den 1 april 2021 finns tre motioner och nio medborgarförslag obesvarade. Vid
senaste redovisningen i november 2020 fanns sex motioner och 16
medborgarförslag obesvarade.
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag om
möjligt beredas på ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till kommunfullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Av de tre obesvarade motionerna är en motion äldre än ett år. Motsvarande siffra
för medborgarförslagen är fyra av nio.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 1 april 2021
- Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 april 2021

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret
Ida Tornestrand

Datum

Diarienummer

Sida

2021-04-01

KS 2021/65

1 (2)

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag april 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av
obesvarade motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag
som inte har beretts färdigt redovisas för kommunfullmäktige av
kommunstyrelsen två gånger per år.
Den 1 april 2021 finns fyra motioner och nio medborgarförslag obesvarade. Vid
senaste redovisningen i november 2020 fanns sex motioner och 16
medborgarförslag obesvarade.
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag om
möjligt beredas på ett sådant sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till kommunfullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Av de fyra obesvarade motionerna är två motioner äldre än ett år. Motsvarande
siffra för medborgarförslagen är fyra av nio.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser.

Måluppfyllelse
Den återkommande redovisningen uppfyller perspektivet att de av
kommunfullmäktige fastställda styrdokumenten som berör kommunen i sin helhet
alltid ska beaktas.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 1 april 2021
- Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 april 2021

Postadress Besöksadress
Box 62
Kungsgatan 26
662 22 Åmål Åmål

Telefon
Fax
0532-170 16

E-post
ida.tornestrand@amal.se

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret
Ida Tornestrand

Datum

Diarienummer

Sida

2021-04-01

KS 2021/65

2 (2)

Ida Tornestrand
Kommunsekreterare
Kansli- och utredningsenheten

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare

Björn Skog
Kansli- och utredningschef
Kommunledningskontoret

Obesvarade medborgarförslag april 2021
Diarienr

Ärende

Remiss till

Inkom

2019/476 Riktlinjer för färdtjänst Lennart Åberg

Kommunstyrelsen
för beslut

2019-12-12

2020/74

Kommunstyrelsen

2020-02-13

Återremiss av KSAU 202009-30 till KLK. Ska med i
handlingsplan för
centrumutveckling.

2020/361 Hastighetsbegränsning Göran Torkildsson Kommunstyrelsen
på 40 km/h i centrala
Åmål

2020-09-28

Ska med i handlingsplan för
centrumutveckling.

2020/419 Plats för
utomhusaktiviteter

Kommunstyrelsen

2020-11-17

Återremiss av KSAU 202103-31 till KS-förvaltningen.

Teknik- och
fritidsnämnden
Teknik- och
fritidsnämnden för
beslut

2019-03-04

Teknik- och
fritidsnämnden
Teknik- och
fritidsnämnden för
beslut

2020-06-30

Teknik- och
fritidsnämnden för
beslut

2020-09-16

Maximal hastighet på
30 km/tim i Åmåls
tätort

Förslagsställare

2021-04-01

Hans Andersen

Eva Andersson

2020/159 Namnförslag på badvik Bengt Malmén
2020/8

Trottoar på
Sten Lindström
Kungsbergets östra
sida längs med
Strandgatan
2020/275 Trafikåtgärder runt
Sten Nilsson
Gamla kyrkan
2020/284 Förhöjt övergångsställe Peter Eliasson
KvarnholmsgStrömbergsg
2020/341 Längre öppettider på
Östby miljöstation

Anders Jansson

Status/notering

2020-02-18

2020-07-14

Berett av TFN 2021-03-16.

2021-04-01

Obesvarade motioner april 2021

Diarienr

Ärende

Motionär

Remitteras till

Inkom

Status

2019/100 Kommungemensamt
Lars-Olof Ottosson (C)
system för fordon och
personal inom teknikoch fritidsförvaltningen

Teknik- och
fritidsnämnden

2019-02-19

KS återremitterade till
TFN 2021-02-10

2020/409 Åmåls kommun
investerar i
rondellbygge vid E45Strömstadsvägen

Kommunstyrelsen

2020-10-26

2021/107 Obligatoriskt språktest Ove Kaye (SD)
vid nyanställningar
inom vård- och omsorg

Kommunstyrelsen

2021-03-30

2019/257 Samlat grepp för
museiverksamheten
inom Åmåls kommun

Kommunstyrelsen

2019-06-28

Anders Bäckström (C)

Göran Karlsson (S)

Ärende 6

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-14

1 (1)

Dnr KS 2021/105

KS § 87 Personalförmån - Förmånserbjudande
cykel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att erbjuda
medarbetare i Åmåls kommun cykel som förmånserbjudande, via
bruttolöneavdrag. Start från årsskiftet 2021/2022, alternativt tidigare under 2021
om alla förutsättningar är färdiga för genomförande.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget är att arbetsgivaren erbjuder tillsvidareanställda medarbetare att hyra,
leasa eller köpa en cykel mot bruttolöneavdrag. Förslaget innebär att erbjuda olika
typer av cyklar och i olika prisnivåer; exempelvis vanlig cykel, mountainbike och
elcykel. Att cykla främjar både hälsa och miljö.
Med förmånscykel menas att arbetsgivaren köper, leasar eller hyr en cykel som
medarbetaren använder. Den anställde byter ut kontant lön mot förmånscykel. Via
Skatteverket räknas en summa/förmånsvärde ut, baserat på cykelpris,
kapitalkostnad och servicekostnad, som läggs ovanpå på den anställdes
skattegrundande lön.
Genom bruttolöneavdraget bär den anställde själv hela kostnaden och denna form
av lösning innebär att den anställde får större makt över hur mycket cykeln får
kosta. För medarbetaren blir lösningen med bruttolöneavdrag oftast ekonomiskt
fördelaktig. Utförlig kalkyl finns på Skatteverkets hemsida.
Avsikten med förmånscykelerbjudandet är att främja såväl arbetsgivarvarumärke,
medarbetarhälsa och vår gemensamma miljö. Det vore därför en insats i linje med
vår ambitionsnivå kopplat till miljön och varumärkesstrategierna för Åmål som
plats och som arbetsgivare. För varje person som byter ut jobbpendling från att
åka bil till att cykla och har fem kilometer till jobbet, minskar koldioxidutsläppen
med ca cirka 400 kilo per år genom att vid 85 % av tillfällena välja att cykla till
arbetet i stället för att köra bil.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 48
- Tjänsteskrivelse av personalchef den 24 mars 2021

Yrkande
Jerry Saxin (S) och Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Personalchef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret
Per Ljungberg

Datum

Diarienummer

Sida
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Kommunstyrelsen

Personalförmån - förmånserbjudande cykel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att erbjuda
medarbetare i Åmåls kommun cykel som förmånserbjudande, via
bruttolöneavdrag. Start från årsskiftet 2021/2022, alternativt tidigare under 2021
om alla förutsättningar är färdiga för genomförande.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget är att arbetsgivaren erbjuder tillsvidareanställda medarbetare att hyra,
leasa eller köpa en cykel mot bruttolöneavdrag. Förslaget innebär att erbjuda olika
typer av cyklar och i olika prisnivåer; exempelvis vanlig cykel, mountainbike och
elcykel. Att cykla främjar både hälsa och miljö.

Beskrivning av ärendet
Med förmånscykel menas att arbetsgivaren köper, leasar eller hyr en cykel som
medarbetaren använder. Den anställde byter ut kontant lön mot förmånscykel. Via
Skatteverket räknas en summa/förmånsvärde ut, baserat på cykelpris,
kapitalkostnad och servicekostnad, som läggs ovanpå på den anställdes
skattegrundande lön.
Genom bruttolöneavdraget bär den anställde själv hela kostnaden och denna form
av lösning innebär att den anställde får större makt över hur mycket cykeln får
kosta. För medarbetaren blir lösningen med bruttolöneavdrag oftast ekonomiskt
fördelaktig. Utförlig kalkyl finns på Skatteverkets hemsida.
Avsikten med förmånscykelerbjudandet är att främja såväl arbetsgivarvarumärke,
medarbetarhälsa och vår gemensamma miljö. Det vore därför en insats i linje med
vår ambitionsnivå kopplat till miljön och varumärkesstrategierna för Åmål som
plats och som arbetsgivare. För varje person som byter ut jobbpendling från att
åka bil till att cykla och har fem kilometer till jobbet, minskar koldioxidutsläppen
med ca cirka 400 kilo per år genom att vid 85 % av tillfällena välja att cykla till
arbetet i stället för att köra bil.
Några faktorer behöver säkerställas inför införande av förmånen: Avtal med
leverantör, där arbetsgivaren är mellanhand mellan leverantör och medarbetare.
Förslag är inga garanterade volymer för leverantören och att arbetsgivaren inte tar
emot cyklar vid eventuellt avslut av anställning eller byte. Avtal för cykel tecknas
på individnivå och löper förslagsvis under 3 år. Vid avtalstidens slut kan
medarbetare välja att köpa loss cykeln eller lämna tillbaka den. Avtalet reglerar

Postadress Besöksadress
Box 62
Kungsgatan 26
662 22 Åmål Åmål

Telefon
Fax
0532-170 30

E-post
per.ljungberg@amal.se

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret
Per Ljungberg

Datum
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hur medarbetaren kan beställa en cykel och hur många cyklar som går att ha
under avtalsperioden.
Ett kompletterande allriskskydd bör ingå och hur det relaterar till hemförsäkring.
En långtidssjukskrivningsförsäkring bör ses över, som täcker månadskostnad vid
långtidsjukfrånvaro.
Administrationen föreslås skötas via t ex en portal, som leverantören
tillhandahåller och hanterar. Information till medarbetarna finns i portalen, vilket
bidrar till att arbetsgivarens administration är liten och kopplad till
lönehanteringen av bruttolöneavdragen.
Avtalet bör även beskriva vad som ska gälla när löneväxlingen upphör, vad som
ska gälla med förmånen när anställningen upphör och hur en avveckling av
förmånen ska gå till, uppsägningsregler med mera. Att framtida löneökningar ska
beräknas på lönen före avdrag, hur betalningen för en förmån genom
bruttolöneavdrag ska hanteras vid en eventuell arbetsmarknadskonflikt eller
annan konflikt med arbetsgivaren.
För medarbetaren finns en del möjliga nackdelar med bruttolöneavdrag. Genom
att acceptera ett avdrag kan underlag för sjukpenning, statlig ålderspension,
föräldrapenning, mer-/övertid samt semesterersättning påverkas negativt. I
utformning och informationen om förmånen är det viktigt att förutsättningarna
beskrivs tydligt.
En uppskattning av nyttjandegrad: om cirka 20 % av medarbetarna nappar på
förmånserbjudandet skulle Åmåls kommun under tre år distribuera cirka 250
cyklar.

Kommunledningskontorets ståndpunkt
Förslaget stämmer väl överens med personalenhetens mål att stärka Åmåls
kommuns position som en attraktiv arbetsgivare och främja medarbetarhälsa.
Enheten ser därför fram emot ett uppdrag att ta fram rutiner och information för
att Åmåls kommun ska kunna erbjuda kommunens tillsvidareanställda
medarbetare att ta del av förmånscykel som finansieras genom bruttolöneavdrag.

Ekonomiska konsekvenser
Att införa förmånscykel medför interna administrativa kostnader/resurser. Även
kommunens ekonomienhet bedöms komma att involveras i den ekonomiska
administrationen.

Måluppfyllelse
Förslaget ska bidra till att stärka Åmåls kommuns attraktionskraft som
arbetsgivare samt främja medarbetarhälsa och vår gemensamma miljö.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av personalchef den 24 mars 2021
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Per Ljungberg

Datum

Diarienummer

Sida

2021-03-24

KS 2021/105

3 (3)

Per Ljungberg
Personalchef
Personalenheten

Beslutet skickas till
Personalchef

Jan-Erik Samuelsson
Tillförordnad kommundirektör

Ärende 7

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-14
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Dnr KS 2021/92

KS § 88 Skolhälsovårdsjournaler 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tillstånd att få
överlämna patientjournaler inom den medicinska insatsen i original till annan
myndighet i enlighet med Arkivlag (1990:782) 15 §, punkt 2.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när
en elev flyttar från en kommun till en annan.
De former som står till buds är:




Lån av originaljournal
Överlämnande av kopior av journal
Digital överföring i PMO – system för sammanhållen journalföring

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta
endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar
journalen.
Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna
handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med
stöd av
1. lag, eller
2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige.
Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste
fattas årligen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 52
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 25 februari 2021 § 25
- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling den 3 februari 2021

Beslutet skickas till
Verksamhet Stöd och resurs, samordnande sjuksköterska
Kommunarkivarien
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Barn- och utbildningsförvaltningen
Lena Forsell-Bergling

Datum

Diarienummer

Sida

2021-02-03
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Barn- och utbildningsnämnden

Skolhälsovårdsjournaler 2021
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
tillstånd att få överlämna patientjournaler inom den medicinska insatsen i original
till annan myndighet i enlighet med Arkivlag (1990:782) 15 §, punkt 2.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när
en elev flyttar från en kommun till en annan.
De former som står till buds är:




Lån av originaljournal
Överlämnande av kopior av journal
Digital överföring i PMO – system för sammanhållen journalföring

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta
endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar
journalen.
Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna
handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker
med stöd av
1. lag, eller
2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige.
Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste
fattas årligen.

Beskrivning av ärendet
Hantering av patientjournaler inom den medicinska insatsen
Nuvarande rutiner
När eleven börjar förskoleklass rekvireras relevant information från
barnhälsovårdsjournalen med vårdnadshavares godkännande från
barnhälsovården. Patientjournal upprättas i PMO, digitalt system för
sammanhållen journalföring, i skolan.
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Box 62
Klicka här för att
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Patientjournalen följer eleven hela skoltiden till och med gymnasiet. När en elev
flyttar från en kommun till en annan inhämtas vårdnadshavares medgivande för
att överföra patientjournalen i till mottagande medicinska insats.
Undantag: kopior lämnas efter vårdnadshavares medgivande till friskolor och vid
utflyttning till annat land.
Fem år efter sista anteckningen i patientjournalen inom den medicinska insatsen
arkiveras denna i kommunarkivet.

Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att beslut ska tas om överföring av
patientjournaler inom den medicinska insatsen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Måluppfyllelse
Beslut tas för att uppfylla gällande lagstiftning kring överföring av information, i
detta fall patientjournaler inom den medicinska insatsen
Beslutet stämmer väl överens med det strategiska utvecklingsområdet Livslång
trygghet och det strategiska målet I Åmål ska alla kunna leva under trygga och
goda förhållanden.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling daterad den 3 februari 2021

Lena Forsell-Bergling
verksamhetschef
Verksamhet stöd och resurs

Catrin Eriksson
Förvaltningschef/skolchef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Verksamhet Stöd och resurs, samordnande sjuksköterska
Kommunarkivarien

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2021/14

BUN § 25 Skolhälsovårdsjournaler 2021
Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
tillstånd att få överlämna patientjournaler inom den medicinska insatsen i original
till annan myndighet i enlighet med Arkivlag (1990:782) 15 §, punkt 2.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun måste ta ställning till vilken information som ska överföras när
en elev flyttar från en kommun till en annan.
De former som står till buds är:




Lån av originaljournal
Överlämnande av kopior av journal
Digital överföring i PMO – system för sammanhållen journalföring

Om man väljer att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta
endast göras efter beslut i kommunfullmäktige i den kommun som överlämnar
journalen.
Enligt arkivlagen 15 § får en kommunal myndighet får avhända sig allmänna
handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med
stöd av
1. lag, eller
2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsmäktige.
Ett sådant beslut gäller endast för i kommunen upprättade journaler och måste
fattas årligen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag BUNAU § 6 11 februari 2021
- Tjänsteskrivelse av Lena Forsell-Bergling daterad den 3 februari 2021

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Verksamhet Stöd och resurs, samordnande sjuksköterska
Kommunarkivarien
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Ärende 8

Ärende 9

Svar interpellation

På din interpellation framgår att du inte menar att en utvärdering gjorts i den fullmäktigeberedning
som arbetat på uppdrag av fullmäktige från januari och informerade om huvuddragen i förslagen
efter förra fullmäktigesammanträdet. Detta vill jag naturligtvis beklaga då det var ett av uppdragen
fullmäktige gav. Samtidigt vill jag påtala att mitt interpellationssvar blir kort då jag hellre har debatt i
frågan när ärendet ska upp på fullmäktiges bord då hela slutbetänkandet finns för alla att tillgå.
Interpellationen föregår ärendet, men en interpellation bör inte vänta på svar till juni varför jag ändå
gärna lämnar ett svar idag.
Att göra en utvärdering innebär att någon beskriver, förklarar och värderar en verksamhet och dess
resultat och föreslår XX. En utvärdering är en noggrann efterhandsbedömning.
Jag har uppfattat att både jag själv som sammankallande och övriga ledamöter i
fullmäktigeberedningen uppfattat det som att det var upp till beredningen att välja
utvärderingsmetod. Om fullmäktige menat något annat är detta naturligtvis väldigt olyckligt eftersom
vi lagt ett antal sammanträden, som kostat tid, pengar och inte minst engagemang från samtliga
ledamöter på att ge fullmäktige ett genomarbetat förslag inom den tid som fullmäktige beslutat.
Majoriteten av partigrupperna har varit representerade, och du Kjell Kaså har haft en partikamrat
som representerat dig. Jag vet att alla ledamöter i beredningen kontinuerligt har återkopplat vårt
pågående arbete till sina grupper.
När beredningen utvärderade fullmäktige på dagtid (vilket också automatiskt innefattar fullmäktige
på kvällstid) så gjordes ett antal överväganden. För att nämna ett par så var det att samla in data om
närvaro-frånvaro och att gå ut brett med en enkät hos presumtiva nya förtroendevalda ”på stan”. Av
olika skäl gjordes inte detta systematiskt; beredningen valde ett mer kvalitativt förhållningssätt då
det var så man uppfattade att uppdraget mest effektivt skulle få resultat. I det missiv som
fullmäktigeberedningen skickar med ärendet när det kommer upp beskrivs tankarna bakom det mer
utförligt.
En utvärdering kan göras på många sätt. På lika många sätt kan man kritisera val av
utvärderingsmetod om resultatet inte blev som man själv hade föredragit.

Lotta Robertsson Harén (MP) sammankallande fullmäktigeberedning 2021

Ärende 10
Sida 1 av 1

Medborgarförslag
kommunen bör tillgänglighetsanpassa de kommunala lekplatserna med gungor försedda med
rediga ryggstöd samt ordentliga selar för att ALLA barn ska ha möjligheten till att gunga. I
nuläget finns bara, mig veterligen, endast däckgungor och babygungor.

Namn: Tina Forsberg
Adress: Ekgatan 16, 662 36 Åmål
Bilaga:

ADRESS

TELEFON / FAX

E-POST OCH WEBB

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

0532 17000 / 0532 12879

kommun@amal.se
www.amal.se

Ärende 11
Direktionsmötet i korthet
2021-03-25

1. Justerare: Benny Augustsson, Vänersborg
BESLUTSÄRENDEN
2. Årsredovisning 2020
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Carina Ericson, administrativ
chef
Direktionen beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2020.
3. Länsgemensamt avtal Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Information av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling
Direktionen beslutar
att i enlighet med beslut i VästKoms styrelse, rekommendera kommunerna att besluta
om att teckna avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning för akademiska
vårdutbildningar mellan samtliga kommuner och lärosäten i länet samt Västra
Götalandsregionen.
4. Fyrbodals prioriteringar gällande revidering av regional trafikinfrastrukturplan
2022 – 2023/2037
Information av Helen Tisell, infrastrukturansvarig
Direktionen beslutar
att ge infrastrukturansvarig i uppdrag att uppdatera skrivelsen med tillägg avseende
väg 172, korsningen mellan väg 44 och 172 i Uddevalla, samt tematiserade
åtgärdsvalstudier efter inspel på direktionsmötet och sedan skicka denna till
direktionen.
att godkänna upprättad skrivelse, med tillägg efter inspel på direktionsmötet, rörande
Fyrbodals prioriteringar i arbetet med revidering av regional transportinfrastrukturplan
och skicka denna till Västra Götalandsregionen.

5. Mediapoolen – fråga om utökat ägande
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör
Direktionen beslutar
att godkänna förslaget på att styrelsen för Mediapoolen får undersöka möjligheten att
utöka antalet ägare i Mediapoolen AB

1

6. Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst
Information av Ingemar Samuelsson, direktionsledamot och sammankallande i
styrgruppen för arbetet med långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst.
Direktionen beslutar
att fatta ett temporärt beslut om utdebitering till respektive kommun för att finansiera
kommunsidans del i Kommunakademin Väst för år 2022. Syftet med det temporära
beslutet är att få ytterligare tid för beredning av ärendet om långsiktig finansiering av
samverkansytan i respektive kommun. Direktionen rekommenderar kommunerna att
besluta i enlighet med styrgruppens förslag.
att ge styrgruppen i uppdrag att utreda frågan vidare för att kunna lägga fram ett
förslag till direktionsmötet i oktober.
7. Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals
kommunalförbund avseende de delregionala utvecklingsmedlen 2021–2024
Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling
Direktionen beslutar
att godkänna Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals
kommunalförbund avseende de delregionala utvecklingsmedlen 2021–2024.
att godkänna upplägget och tidplanen för framtagandet av budgeten för de
delregionala utvecklingsmedlen för 2022.

INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN
8. Workshop budget delregionala utvecklingsmedel (DRUM)
Information av Anna Lärk Ståhlberg
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

9. Digital motor Fyrbodal
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, Sara Herrman, Västkom och
Johan Högne, Centigo AB
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
10. Ägarsamråd Innovatum AB
Information av Martin Wänblom, Innovatum AB

Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

11. Remissvar Interreg-programmet Sverige-Norge
Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet.

12. Aktuella projektansökningar
Ingen föredragning på mötet
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet

13. Upplägg och tidplan avseende process kring förnyelse av samverkansavtal
gällande Naturbruksutbildning mellan kommunerna och Västra
Götalandsregionen för år 2023–2026.
Ingen föredragning på mötet
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
14. Strategiskt utvecklingsområde: Stöd, omsorg och hälsa
Information av Lis Palm, FoU-strateg
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
15. Uppdrag – Kartlägga intresset avseende samverkansavtal för
gymnasieutbildning
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
16. Aktuella delegationsbeslut
Ingen föredragning på mötet
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet

17. Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och
Samrådsorganet (SRO)
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
18. Meddelanden
Inga meddelanden
19. Övriga frågor
Martin Carling, förbundsordförande och Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, lämnade
information om Gryning Vård AB och dess besvärliga situation på grund av minskad
efterfrågan av företagets tjänster.
20. Nästa möte
Nästa möte hålls den 6 maj.

Kommande möten
17 juni
23 september
28 oktober
9 december

/Anteckningar Morgan Ahlberg

