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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 112
Godkännande av dagordning
Diarienummer:

Beslut
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. Anmälda övriga frågor noteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Information om skötseln av kommunens skogsinnehav
Diarienummer:

Beslut
Tackar för informationen.

Sammanfattning
Nämnden har önskat en redovisning av kommunens skogsinnehav. Förvaltningen har
bjudit in Skogssällskapet som förvaltar kommunens skogar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Verksamhetsplan 2018-2020 för
samhällsbyggnadsnämnden med detaljbudget
Diarienummer: SBF-2017-234

041

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens detaljbudget kommer att tas på nämndens första möte
2018.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja arbeta enligt av kommunfullmäktige
beslutade ramjusteringar.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla det utökade effektiviseringskravet
under första halvåret 2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit verksamhetsplan 2018-2020 den 27 november 2017.
Nämnderna ska anta sina detaljbudgetar senast den 15 december.
Förvaltningen har inte haft möjlighet att ta fram en detaljbudget till dagens möte men
förvaltningen föreslår att man kan börja jobba utifrån de ramar som är beviljade av
kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 december 2017. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 204
Arbetsutskottets protokoll 2017-12-01, § 140

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Begäran om tilläggsanslag för renovering av torgscenen
Diarienummer: SBF-2017-565

042

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär ytterligare 150 tkr för att renovera scenen vid torget.

Sammanfattning
Svenljunga kommun har tagit beslut om investeringsmedel på 0,4 mkr för att renovera
scenen vid torget i Svenljunga tätort. Scenen ska anpassas till dagens behov och
tillgänglighets anpassas. Förvaltningen har tittat på projektet i detalj och konstaterat att
de medel som finns avsatta till projektet inte kommer att räcka. Enligt de beräkningar
som gjorts behövs 0,55 mkr för att genomföra projektet.
Arbetet är planerat att genomföras under våren 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-12-04

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Policy om anmälnings- och tillståndsavgifter inom
vattenskyddsområden
Diarienummer: SBF-2017-531

341

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta policyn om anmälnings- och
tillståndsavgifter inom vattenskyddsområden.

Motivering
Policyn utgår från lagen om allmänna vattentjänsters 31 § ”Avgifterna skall bestämmas
så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”.
Kostnaden för tillstånds- och anmälningsavgifter ska täckas av den kommunala avgiften
för dricksvatten. Skyddet av vattentäkterna ökar om verksamhetsutövare söker tillstånd
för åtgärder som kan vara skadliga för grundvattnet.

Sammanfattning
Frågan kring ersättning kommer ofta upp vid antagande av nya vattenskyddsområden.
De verksamhetsutövare, ofta lantbrukare och skogsbrukare, som hamnar inom
skyddsområdet blir påverkade ekonomiskt av att de ska söka tillstånd enligt
skyddsföreskrifterna. Det förefaller som mer rimligt att VA-kollektivet som har nytta av
tjänsten skydd av grundvattnet står för kostnaderna för tillståndsansökningar.
Förvaltningens föreslår att nämnden antar föreslagen policy.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 december 2017. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Policy om anmälnings- och tillståndskostnad inom vattenskyddsområde
Tjänsteutlåtande, 2017-11-17
Arbetsutskottets protokoll 2017-12-01, § 143

Protokollsbilagor
Policy om anmälnings- och tillståndskostnad inom vattenskyddsområde

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Begäran om investeringsmedel för ledningsåtgärder i
Sexdrega
Diarienummer: SBF-2017-532

042

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär 6 mkr i investeringsmedel för åtgärdande av
ledningsnätet i Sexdrega för att tillgodose framtida behov på vattenförsörjning till
Lockryd/Sandsjön och Hillared.

Sammanfattning
För att säkerställa vattenleveranser till Lockryd/Sandsjön och Hillared då vattenverket i
Billeberg är i drift samt redan nu öka utgående flöde mot Lockryd/Sandsjön, krävs
åtgärder på ledningsnätet i Sexdrega. En separat vattenledning från vattenverket i
Sexdrega till överföringsledningen till Lockryd/Sandsjön kommer att krävas för att kunna
leverera den mängd vatten som behövs. Idag förses överföringsledningen med vatten via
ledningsnätet i Sexdrega. En ökning av flödet för att tillgodose behoven i
Lockryd/Sandsjön och Hillared skulle innebära att trycket i ledningen hamnar över tillåtna
värden.
Åtgärder kommer också att utföras i vattenverket i Sexdrega. Separata pumpar kommer
att installeras och de kommer pumpa vatten direkt till överföringsledningen till
Lockryd/Sandsjön och Hillared. I samband med detta kommer även ledningssanering
utföras på de ledningar som finns i det schakt som kommer att tas upp. Detta för att
ytterligare säkra vattenleveranserna för Sexdrega.
Förvaltningen föreslår att nämnden begär investeringsmedel för åtgärdande av
ledningsnätet i Sexdrega för att tillgodose framtida behov på vattenförsörjning till
Lockryd/Sandsjön och Hillared.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 december 2017. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-11-16
Arbetsutskottets protokoll 2017-12-01, § 144

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118
Utvidgning av verksamhetsområde för dagvatten i
Hillared
Diarienummer: SBF-2017-536

341

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utvidga
verksamhetsområdet för dagvattenavlopp för den allmänna VA-anläggningen i Hillared
enligt upprättad karta med koordinatlista.

Motivering
Det har tidigare funnits ett verksamhetsområde över Läggaredsvägen som efter beslut
togs bort. Boende på Läggaredsvägen har senare hört av sig till VA-enheten och
meddelat att de har problem med dagvattenavledning från området med översvämning i
källare som följd. Dåvarande VA-chef, Lovisa Björnsdotter, har då meddelat gett ett löfte
till de boende i området att VA-enheten ska ta ett nytt beslut om verksamhetsområde för
dagvatten då hälsoskyddet kräver så. Ett beslut om investeringsmedel för åtgärdande av
dagvattensystemet har redan tagits i fullmäktige.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Det är genom verksamhetsområdet som
lagens offentligrättsliga regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter i VAförhållandet blir gällande för huvudmannen och fastighetsägarna i området.
Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de fastigheter inom
verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta fastighetsägarna
använda anläggningen
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar förslag till fullmäktige att anta det föreslagna
utvidgade verksamhetsområdet för dagvattenavlopp i Hillared.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 december 2017. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-11-16
Karta med koordinatlista ”Utökat verksamhetsområde för dagvattenavlopp i Hillared”
Arbetsutskottets protokoll 2017-12-01, § 145

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119
Utvidgning av verksamhetsområde för dricks- och
avloppsvatten vid Holsljunga strand i Holsljunga
Diarienummer: SBF-2017-535

341

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utvidga
verksamhetsområdet för dricks- och avloppsvatten för den allmänna VA-anläggningen i
Holsljunga enligt upprättade kartor med koordinatlista.

Motivering
Detaljplanen vid Holsljunga strand har ändrats och fastigheterna kommer med
planändringen att medges bygglov för toalett. För att få ha toaletter i området krävs det
att den allmänna anläggningen byggs ut.

Sammanfattning
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Det är genom verksamhetsområdet som
lagens offentligrättsliga regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter i VAförhållandet blir gällande för huvudmannen och fastighetsägarna i området.
Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de fastigheter inom
verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta fastighetsägarna
använda anläggningen.
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar förslag till fullmäktige att anta det föreslagna
utvidgade verksamhetsområdet för dricksvatten och avloppsvatten vid Holsljunga strand i
Holsljunga.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 december 2017. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-11-16
Karta med koordinatlista ”Utvidgat verksamhetsområde för dricksvatten i Holsljunga”
Karta med koordinatlista ”Utvidgat verksamhetsområde för avloppsvatten i Holsljunga”
Arbetsutskottets protokoll 2017-12-01, § 146

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Utvidgning av verksamhetsområde för dricks- och
avloppsvatten vid Risa kvarn i Strömsfors
Diarienummer: SBF-2017-534

341

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utvidga
verksamhetsområdet för dricks- och avloppsvatten för den allmänna VA-anläggningen i
Strömsfors enligt upprättade kartor med koordinatlista.

Motivering
Det har framkommit att avloppsvattnet från några av de berörda fastigheterna, vilket är
kopplat till den allmänna anläggningen, leder endast efter slamavskiljning rakt ut i
Assman.

Sammanfattning
Fullmäktige har tagit ett beslut om investeringsmedel för ett åtgärdande av
avloppssystemet. För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde
vara upprättat enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Det är genom
verksamhetsområdet som lagens offentligrättsliga regelsystem med dess rättigheter och
skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande för huvudmannen och fastighetsägarna i
området. Huvudmannen blir skyldig att bygga ut anläggningen till de fastigheter inom
verksamhetsområdet som behöver vattentjänsterna och att låta fastighetsägarna
använda anläggningen.
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar förslag till fullmäktige att anta det föreslagna
utvidgade verksamhetsområdet för dricksvatten och avloppsvatten vid Risa kvarn,
Strömsfors.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 december 2017. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-11-16
Karta med koordinatlista ”Utvidgat verksamhetsområde för dricksvatten vid Risa kvarn”
Karta med koordinatlista ”Utvidgat verksamhetsområde för avloppsvatten vid Risa
kvarn”Arbetsutskottets protokoll 2017-12-01, § 147

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 121
Utvidgning av verksamhetsområde för dricks- och
avloppsvatten i Sexdrega
Diarienummer: SBF-2017-537

341

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta utökat
verksamhetsområde för dricks- och avloppsvatten för den allmänna VA-anläggningen i
Sexdrega enligt upprättad karta med koordinatlista.

Motivering
Fastigheten är redan ansluten till den allmänna anläggningen. Det behöver antas ett
verksamhetsområde över fastigheten då den ligger inom sekundär zon för vattenskydd.

Sammanfattning
De boende på fastigheten har en LPS-anläggning med pump som pumpar avloppsvattnet till
den allmänna anläggningen. Eftersom fastigheten för närvarande ligger utanför
verksamhetsområde är ansvaret för pumpens funktion förlagt hos fastighetsägaren. Driften
av anläggningen behöver säkerställas. Det gör den om ett beslut om verksamhetsområde för
fastigheten tas.
För att investera i VA-anläggningar behöver ett verksamhetsområde vara upprättat enligt
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Det är genom verksamhetsområdet som lagens
offentligrättsliga regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir
gällande för huvudmannen och fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att
bygga ut anläggningen till de fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver
vattentjänsterna och att låta fastighetsägarna använda anläggningen.
Förvaltningen föreslår att nämnden föreslår att fullmäktige antar det föreslagna utvidgade
verksamhetsområdet för dricksvatten och avloppsvatten i Sexdrega. Ärendet har beretts i
arbetsutskottet den 1 december 2017. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i
enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-11-16
Karta med koordinatlista ”Utvidgat verksamhetsområde för dricksvatten i Sexdrega”
Karta med koordinatlista ”Utvidgat verksamhetsområde för avloppsvatten i Sexdrega”
Arbetsutskottets protokoll 2017-12-01, § 148

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Gatunamn exploateringsområde Torstorp
Diarienummer: SBF-2017-540

311

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge den nya gatan på Torstorp namnet Mimers
väg.

Sammanfattning
Vid den ursprungliga projekttering av exploateringsområde Torstorp etapp 3 som
genomfördes under 1980-talet namngavs gatorna Asks väg, Emblas väg och Mimers väg
enligt bilaga 1. Vid exploateringen som genomförts på Torstorp har gatusträckningen
ändras om vilket innebär att den tänkta namnsättningen av gatorna inte stämmer.
De fastigheter som idag är byggda eller är under uppförande har i dag fått adress Asks
väg respektive Emblas väg. Dessa gatunamn och adresser är redan inrapporterade till
fastighetsregistret och Nationella vägdatabasen (NVDB) och är inte lämpliga att ändra på.
Den tredje gatan är idag obebyggd och saknar gatunamn. Denna gata föreslås få namnet
Mimers väg enligt bilaga 2 och stämmer då överens med den tänkta namnsättningen från
1980-talet även om läget ändrats.
Förvaltningen föreslår att gatan ges namnet Mimers väg.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 december 2017. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-11-17
Bilaga 1: Utdrag ur gatunamns karta från 1987
Bilaga 2: Karta över föreslagen namnsättning av gator Torstorp etapp 3
Arbetsutskottets protokoll 2017-12-01, § 149

Justerandes signatur
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§ 123
Information om tecknade avtal med privata utförare
under året
Diarienummer: SBF-2017-577

003

Beslut
Tackar för informationen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har upprättat ett program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare (KF 2016-05-30 § 84). Kommunfullmäktige har uppdragit
till varje nämnd att, med utgångspunkt från detta program, ansvara för att avtal som
tecknas med utförare som bedriver verksamhet inom nämndens verksamhetsområde, gör
detta i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter. Dessutom ska verksamheten
följa de övriga mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och respektive nämnd fastställt.
De avtal som tecknas med privata utförare, avseende kommunal verksamhet, ska
återrapporteras till nämnd som informationsärenden och till kommunstyrelsen för
kännedom, innan årets slut.
Följande avtal har tecknats under 2017 med privata utförare, avseende kommunal
verksamhet:
:

Beläggningsarbeten (asfaltering), förlängning av avtal med ytterligare 2 år med
PEAB

Expedieras till
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Anmälda delegationsbeslut
Diarienummer:

Beslut
Godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med stöd av
delegation från och med 6 november 2017 till och med 4 december 2017.

Allmänna ärenden, personal, ekonomi (Admin-2017)
65-68

Arbetsutskottet
2017-12-01 - §§ 138-139, 141-142, 150

Beslutanderätt enligt lagstiftning inom plan- och byggnadsväsendet
(Bygg-2017)
293-301, 303-307, 309-326, 328-334

Beslutanderätt enligt livsmedels-, alkohol- och
tobakslagstiftningarna (LivAlk-2017)
42-45

Beslutanderätt enligt miljölagstiftningen (Miljö-2017)
18-19, 259, 261-280, 282

Parkeringstillstånd
25-29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden
Diarienummer:

Beslut
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från och
med 6 november 2017 till och med 4 december 2017 till handlingarna.

Beslut från tillsynsmyndighet
Tillstånd till återvinningscentral Moga, Svenljunga kommun, Lst dnr 551-3402-2017 (SBF2016-47)

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
KF § 189, Delårsbokslut för Svenljunga kommun 2017
KF § 198, Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, Birgitta Boo (S)
KF § 199, Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, Tommy Falk (S)
KF § 204, Verksamhetsplan för Svenljunga kommun 2018-2020

Tecknade avtal
Avtal: Samverkan om energi- och klimatrådgivning 2018-2020
Avtal: Förlängning ABT-avtal
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§ 126
Information från förvaltningen
Diarienummer:

Beslut
Tackar för informationen.

Sammanfattning
Pågående rekryteringar
VA: 0, Kultur: 0, Kost: 0, Gata/fritid: 1, Avfall: 0, Miljö/bygg: 0

Pågående upphandlingar
Via Borås, Arbetskläder bygg och anläggning, Diskmedel för storkök, Laboratorietjänster,
Hämtning av avvattnat slam från reningsverk
Egen regi eller i samarbete med andra kommuner: Entreprenad för omhändertagande av
hushållsavfall (överklagad), UV-ljus Svenljunga VV, Avrop på SKLs avtal om VA-material,
Transport och behandling av avfall från återvinningscentralen

Påbörjade investeringsprojekt
GC-led Mårdaklev, Scen torget, Insamlingssystem och kärl, 4-fack. Överföringsledning
Hillared, Torstorp exploatering, ÅVC projekteringsskede, GC Boråsvägen, GC Sandsjön,
GC Strömsfors. Dagvattenlösning för Läggaredsvägen.

Övrig information
Upphandling av reningsverk i Kalv har genomförts och arbetet ska påbörjas efter
årsskiftet.
Arbetet med att gräva ner nya VA-ledningar i järnvägsbanken precis innan Lockryd har
tillfälligt bromsats. Samhällsbyggnadsnämnden ska först besvara ett svenljungaförslag
om asfaltering för cykelväg.
Uv-ljus kommer att installeras på Svenljunga VV efter trettondagshelgen.
Sexdrega ARV kommer att byggas om för att kunna ta emot avloppsvatten från Hillared.
Sannolikt är att en bandsil eller trumsil kommer att installeras för att minska
belastningen. Detta ska ersätta en försedimenteringsbassäng. Vi kommer att vara en av
de första i Sverige som installerar detta, Sexdrega kommer därför att fungera som en
referensanläggning. De olika delarna för ombyggnationen kommer att direktupphandlas
var för sig.
Thilanderska parken har tyvärr haft en del skadegörelse. Krossat glas på flera platser
samt att man hällt starkt rengöringsmedel över gungor. Väktare kollar parken på helger.
Inom kostenheten pågår julberedelserna tillsammans med enhetscheferna inom
socialförvaltningen.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen har beviljats ett bidrag för 2017 på ca 1,15 mkr från Boverket för ökat
bostadsbyggande.
Vi har fått indikationer på bly i vattnet i Åsalund, Hillared. De boende har getts möjlighet
att ta vattenprover till subventionerade priser. Ytterligare utredningar ska göras. De
boende har erbjudits möjlighet att hämta vatten i vattenverket i Sexdrega.
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§ 127
Övrig fråga: Teaterbiografen
Diarienummer: SBF-2017-581

289

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Folkets Husföreningen ska vara delaktiga i alla
beslut som rör renovering och funktion (om/tillbyggnad) av Teaterbiografen.

Sammanfattning
Christer Wolgner framför ett önskemål från Folkets Husföreningen som hyr
Teaterbiografen av samhällsbyggnadsförvaltningen som i sin tur hyra av Svenljunga
Verksamhetslokaler AB (SVLAB).
I samband med att Teaterbiografen ska renoveras så har SVLAB upprättat ritningar som
Folkets Husföreningen har tagit del av och lämnat synpunkter på. SVLAB svarade då att
föreningen bör lämna synpunkterna till samhällsbyggnadsnämnden eftersom det är
kommunen som ger direktiv till SVLAB gällande utformningen av projektet.
Folkets Husföreningen önskar därför att nämnden beslutar att Folkets Husföreningen ska
vara delaktiga i alla beslut som rör renovering och funktion (om/tillbyggnad) av
Teaterbiografen.
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