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§ 31 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den upprättade dagordningen som sändes 

ut med kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden 

kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 32 Begäran om tilläggsanslag för 
investeringsprojekt 30150, Lockryds 
industriområde 

Diarienummer: SBF-2022-247  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag om 25,3 miljoner kronor till 

investeringsprojektet Lockryds industriområde, objektnummer 30150. 

Sammanfattning 
På grund av den kraftigt ökade efterfrågan på industrimark i det befintliga 

Lockrydsområdet behöver ytterligare tomtytor iordningställas under 2022.  

Denna del av projektet omfattar cirka 8 hektar och cirka 95 000 kubikmeter berg 

behöver sprängas och flyttas. Kostnaden för markarbetet är beräknad till cirka 29 

miljoner kronor och det återstår cirka 3,7 miljoner kronor i den investeringsbudget 

som är beslutad sedan tidigare, senast i kommunfullmäktige den 29 november 

2021. För att iordningställa ytterligare tomtytor behövs ett tilläggsanslag på 

mellanskillnaden 25,3 miljoner kronor. 

Återstående budget för vatten- och avloppsarbeten (VA-arbeten) är cirka 4,5 

miljoner kronor och dessa medel bedöms räcka till.  

Ett visst arbete med ytterligare dagvattenhantering kommer att återstå på grund 

av att det lämpligen hanteras ihop med det nya området. Även en tomtyta med 

överskottsberg kommer kvarstå med ett troligt värde för det nya området.  

Ekonomi  
Med tilläggsanslaget kommer cirka 91 miljoner kronor ha investerats i 

industriområdet inklusive markinköp, flytt av elledningar och åtgärder på statlig väg 

men exklusive VA. Med dagens nivå enligt tomtpristaxa medför det att utgifterna 

för området är beräknade att bli täckta bortsett från kostnader för åtgärder på 

statlig väg. Dessa åtgärder ska dock betjäna ett större område i kommande 

utbyggnad av industriområdet.  

Kostnad för ytterligare hantering av dagvatten kvarstår och är svår att uppskatta 

idag. Det samma gäller värdet av överskottsberg.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Bygghandling med materialbalans, Tyréns 2017-05-15 

Reviderad bygghandling, M3 Consulting AB, 2022-02-21  

Ramavtal VA- och gatuanläggningsarbeten, 2019-04-29 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-11 

Arbetsutskottets protokoll 2022-03-22, § 30 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrika Nilsson, mark- & exploateringsingenjör. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 33 Begäran om tilläggsanslag för 
investeringsprojekt 30240, Planprogram 
Sågviken 

Diarienummer: SBF-2022-246  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag om 200 000 kronor till 

investeringsprojektet planprogram Sågviken, objektnummer 30240. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun har påbörjat ett planprogram för bostadsområde i Sågviken, 

Hillared, med egen personal. Under hösten 2021 har kommunen och ägaren av 

marken i planområdet kommit överens om ett markbyte och arbetet med 

planprogram kan fortsätta.  

För att tillmötesgå den ökade efterfrågan på attraktiva bostadstomter i 

kombination med den i övrigt höga efterfrågan på detaljplaner har en konsult 

anlitas för att färdigställa programmet. 

Ekonomi 
Det finns idag 100 000 kronor budgeterat för investeringsobjektet planprogram 

Sågviken, objektnummer 30240. Offert för att slutföra uppdraget, grundkarta samt 

oförutsett uppskattas till 300 000 kronor.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Offert BSV arkitekter och ingenjörer AB, 2022-02-03 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-11 

Arbetsutskottets protokoll 2022-03-22, § 31 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 34 Kompensation till entreprenörer för 
stigande drivmedelspriser 

Diarienummer: SBF-2022-346  059 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslaget om att tillfälligt prisjustera gällande 

avtal enligt i avtalen reglerade index månadsvis fram till och med juni 2022. 

Justeringen gäller retroaktivt från 1 mars 2022.  

I juni ska en utvärdering göras av samhällsbyggnadsnämnden som då tar ställning 

till om prisutvecklingen stabiliserats och att ordinarie intervall för indexjustering 

återigen gäller eller om åtgärden behöver fortgå ytterligare en tid.  

Åtgärden gäller följande avtal: 

 Slamsugnings- och spoltjänster (LBC Svenljunga-Tranemo ek. För.) 

 Renhållningsentreprenad (Nordisk Återvinning Service AB) 

 Behandling av mat- och restavfall (Nordisk Återvinning Service AB) 

 ÅVC-fraktioner, grovavfall (Perssons Åkeri i Svenljunga AB) 

 Transport av avloppsslam (LBC Borås AB) 

Upplysningar 

Reservationer 
Lars-Erik Lundahl (LPo) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Sedan årsskiftet har drivmedelspriserna stigit kraftigt på grund av att 

reduktionsplikten skärpts (inblandning av biodrivmedel i diesel) och ett krig har 

startat i Ukraina. Detta har inneburit högre kostnader för kommunens 

entreprenörer på kort tid med små möjligheter att vidta åtgärder för att minska 

kostnaderna. Det finns entreprenörer som flaggat att det börjar bli tufft för dem 

och att risken för konkurs inte är osannolik vilket skulle innebära att kommunen 

riskerar att stå utan entreprenör. Även utan konkurser skulle den bistra ekonomin 

kunna innebära att entreprenörerna väljer att säga upp gällande avtal med 

hänvisning till omvärldsläget.  
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Därför finns det behov av att se över om kommunen kan agera för att minska 

risken i entreprenaderna relaterat till drivmedelskostnaderna. Generellt finns det i 

de olika avtalen bestämmelser om årliga justeringar efter index vilka sammanfattar 

kostnadsförändringar för de olika tjänsterna. Justeringarna är ett sätt att hantera 

osäkerheten i kostnadsutvecklingen och då ge lägre anbudspriser i 

upphandlingarna. 

Generellt så gäller tecknade avtal utifrån de vid upphandlingen gällande 

förutsättningarna, något som alla anbudsgivare hade att ta hänsyn till. Därför är en 

justering inget som kommunen ska göra lättvindigt utan det är likabehandling som 

är utgångspunkten. Gör kommunen ett avsteg från den vanliga justeringen av 

avtalen så bör det gälla alla avtal där drivmedel är en betydande del av 

entreprenörens kostnader och att det sker transparent. Därför förordar 

förvaltningen att vi tidigarelägger avtalad indexjustering med start från 1 mars på 

grund av kriget i Ukraina och att den utförs varje månad fram till och med juni för 

att därefter utvärdera om prisutvecklingen har stabiliserats.  

Ekonomi 
Bedömning av ekonomiska konsekvenser: 

 Slamsugnings- och spoltjänster – cirka 20 000 kronor 

 Renhållningsentreprenad – cirka 75 000 kronor 

 Behandling av mat- och restavfall – cirka 25 000 kronor 

 ÅVC-fraktioner, grovavfall – cirka 15 000 kronor 

 Transport av avloppsslam – cirka 4 500 kronor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-30 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef och Fredrik Ekberg, 

samhällsbyggnadschef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Lundahl (LPo): Föreslår att nämnden avslår förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 

förvaltningens förslag. 
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Beslutet expedieras till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 35 Informationspunkt: Resultat av 
genomförd kundenkät avfall 

Diarienummer: SBF-2022-381  459 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kundundersökningen Svensk avfallshantering 2021 hade genomförts av 61 olika 

kommuner i Sverige. Normalt genomför man den som kommun vart tredje år. 

Undersökningen är anpassad till Avfall Sveriges benchmarking Avfallweb så att det 

går att jämföra med ännu fler kommuner än de som deltog i årets undersökning. 

Det skickades ut 300 enkäter och drygt 160 kunder svarade på enkäten.  

Generellt visar enkäten på en hög nöjdhet bland invånarna och många styrkor 

lyftes fram i analysen. Invånarna har bland annat ett mycket stort förtroende för 

att avfallet som samlas in omhändertas på rätt sätt. Bästa resultat av alla 

deltagande kommuner har vi på frågorna om hur enkelt det är att lämna 

förpackningar och returpapper och framkomlighet på återvinningscentralen. Den 

skriftliga informationen på återvinningscentralen fick ett toppresultat där vi var 

nummer två i undersökningen. Även andra frågor rörande återvinningscentralen 

placerar vi oss högt och slutsatsen är att kunderna är nöjda med vår nya anläggning 

och den servicen som erbjuds där.  

Inom området kunskap, attityder och beteenden så placerar vi oss på andra och 

fjärde plats gällande källsortering av pappers- respektive plastförpackningar. 

Områden som beskrivs som svagheter i samma område är ”undviker att köpa nya 

plastpåsar i mataffären” och sannolikhet att man säljer/lämnar in begagnade saker. 

Där kan det finnas behov av att jobba med att bli bättre. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 
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§ 36 Informationspunkt: VA-samverkan 
Diarienummer: SBF-2022-374  106 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Sweco har på uppdrag av Borås Energi och Miljö AB gjort en utredning om 

samverkansmöjligheter inom VA för kommunerna i Sjuhärad. Uppgifter har 

hämtats in genom intervjuer med kommunernas VA-chefer. I intervjuerna har 

framkommit att det finns ett stort behov av långsiktig planering och kapacitet att 

identifiera och genomföra framtida investeringar. 

Sweco föreslår att kommunerna genomför ett gemensamt projekt inom strategisk 

planering. I projektet ska finnas avsatta gemensamma resurser, tydliga mål och en 

avgränsning i tid. I rapporten beskrivs motiv och förslag till genomförande samt 

juridiska förutsättningar. Förslaget behöver dock utvecklas vidare i nära dialog med 

intresserade kommuner. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 
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§ 37 Informationspunkt: Ny miljöbalkstaxa 
Diarienummer: SBF-2022-382  406 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en ny behovsstyrd 

taxemodell. Till skillnad från den tidigare taxemodellen (risk- och 

erfarenhetsbaserade modellen) har den nya behovsstyrda taxan fokus på 

övergripande processer och tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, 

tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. 

I SKR:s behovsstyrda taxemodell sker arbetet med taxan i års-visa cykler, så kallade 

årshjul. SKR har delat in taxearbetet i tre årshjul, så att processerna över tre år 

följer lagstiftarens intentioner om behovsutredningar och tillsynsplanering.  

Första året arbetar man med förståelse och förankring av taxemodellen. 

Miljöenheten kommer i det här skedet att informera verksamhetsutövare och 

politiker om hur taxan är konstruerad och hur den påverkar verksamheterna. 

Andra året arbetar man med uppföljning hur det gått och det tredje året med 

revidering av taxan. Sedan börjar man om med processerna för år 1, i justerad 

omfattning. 

En nyhet som förvaltningen kommer att föreslå är att alla avgifter debiteras i 

efterhand. Det innebär att ingen verksamhet kommer att betala årlig avgift i 

förskott utan man betalar den uträknade avgiften efter det att tillsynen har utförts. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Therése Silow, 1:e miljöhandläggare och Sandra Andersson, 

miljöhandläggare. 
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§ 38 Svenljungaförslag: Mer grejer till 
lekplatsen i Mjöbäck 

Diarienummer: KSF-2021-168  332 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller nedanstående svar gällande Svenljungaförslag: 

Mer grejer till lekplatsen i Mjöbäck.  

Sammanfattning 
Svenljunga kommun har fått ett Svenljungaförslag gällande Mjöbäcks Lekplats. 

Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för 

beredning och beslut. 

Svenljunga kommun ser positivt på att förändra Mjöbäcks lekplats i begränsad 

omfattning för att göra den med attraktiv. Dialog kommer att föras med ortsbor 

och skola för att ta fram ett attraktivt  förslag som ryms inom budget. 

Ekonomi 
Förslaget måste rymmas inom befintlig årlig investeringsbudget för lekplatser . 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Svenljungaförslag från Linus Börjesson, 2021-08-12 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-06, § 93 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-25 

Arbetsutskottets protokoll 2022-03-22, § 34 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef. 
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Beslutet expedieras till 
Linus Börjesson 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef 
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§ 39 Svenljungaförslag: Fritidsgård 
Diarienummer: KSF-2021-91  824 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår Svenljungaförslaget med nedanstående 

motivering. 

Sammanfattning 
Tina Erixon har skrivit ett Svenljungaförslag där hon föreslår att Svenljunga 

kommun ska tillhandahålla en fritidsgård för kommunens ungdomar. 

Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden att 

bereda och besluta. 

Sedan 2020 bedriver Svenljunga kommun en rörlig ungdomsverksamhet där 

aktiviteterna bestämmer platsen. Detta infördes efter att den fritidsgård som 

tidigare fanns inte uppfyllde önskad standard gällande trygghet och trivsel. Sedan 

september 2021 bedriver den kommunala verksamheten Ung i Svenljunga öppen 

ungdomsverksamhet två eftermiddagar/kvällar i veckan. Den huvudsakliga 

målgruppen för verksamheten är de som går i årskurs 6 upp till 18år. 

I den öppna verksamheten kan ungdomarna själva välja vad de vill sysselsätta sig 

med. Under dessa tillfällen är man främst på en mötesplats, men verksamheten 

kan också flytta under en kväll eller delar av en kväll för att kunna genomföra en 

viss aktivitet. Verksamheten erbjuder aktiviteter som kan vara planerade av 

ungdomarna själva eller med/av personal. Det kan vara allt ifrån utflykter, 

sportaktiviteter eller en mat och filmkväll. 

Vad gäller en mer traditionell fritidsgård har erfarenheten visat att det krävs en 

betydligt större budget och mer personal än vad verksamheten har idag för att 

driva en fungerande tillgänglig och säker mötesplats för ungdomar. 

Ungdomsverksamhetens framtida placering och utformning är under utredning. 

Förhoppningen är att den framtida organisationen ska beslutas under 2022.   

Ekonomi 
Att driva en fungerande fritidsgård kräver en betydligt större budget än vad 

samhällsbyggnadsnämnden har till sitt förfogande idag. Kostnaden för detta är inte 

utredd. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Svenljungaförslag från Tina Erixon, 2021-04-04 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-06, § 93 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-25 

Arbetsutskottets protokoll 2022-03-22, § 35 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef. 

Beslutet expedieras till 
Tina Erixon 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef 
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§ 40 Remiss: Övertagande av ansvar för 
skötsel av kanotlägerplatser 

Diarienummer: SBF-2022-248  810 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslaget att ta över ansvaret att sköta 

kommunens 13 kanotlägerplatser med tillhörande budget på 273 000 kronor. En 

förutsättning för att lösa uppdraget inom budget är att delar av arbetet i form av 

löpande arbete och underhåll av platserna fortsatt utförs genom 

arbetsmarknadsenheten enligt den fördelning som gällt fram till och med 2021. 

Budgeten kommer att användas till arbetsmarknadsenhetens driftskostnader, 

underhåll, reparationer samt utveckling av kanotlägerplatserna. 

Felanmälningar och utveckling av kanotlägerplatser läggs på gatuenhetens 

administration. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit att ansvaret för kommunens 

kanotlägerplatser ska flyttas från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden 

enligt beskrivning i tjänsteutlåtande från kommunens kommunutvecklare. Man 

önskar ett remissvar från samhällsbyggnadsnämnden.  

Då arbetsuppgiften stämmer väl överens med förvaltningens uppdrag är 

förvaltningen positivt inställd till att ta över ansvaret enligt tjänsteutlåtandet under 

ovanstående beskrivning i förslag till yttrande. Detta då gatuenheten inte har 

tillräckligt med fordon eller personal i egen regi, under den aktuella säsongen för 

att utföra uppdraget enligt kanslienhetens tjänsteutlåtande och 

budgetförutsättningar för uppdraget. 

Ekonomi 
Till uppdraget följer 273 000 kronor vilket räcker för att utföra uppdraget under 

nuvarande arbetsfördelning tillsammans med Arbetsmarknadsenheten. Skulle 

dessa förutsättningar förändras räcker inte budget för uppdraget då gatuenheten 

inte har tillräckligt med fordon eller personal i egen regi för att utföra uppdraget 

enligt kanslienhetens tjänsteutlåtande och budgetförutsättningarna för uppdraget.  



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 40 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2022-04-05 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

20 (31) 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Remiss: Tjänsteutlåtande från kommunutvecklare Emelie Romland, 2022-02-21 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-11 

Arbetsutskottets protokoll 2022-03-22, § 36 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Emelie Romland, kommunutvecklare 

Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-05 
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§ 41 Investeringsbudget 2023-2025 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: SBF-2022-288  041 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget för 2023-

2025 med revideringen att investering nr 21, Bro över Ätran, tas bort (bilaga 1), 

och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsbudget för kommande tre 

år. Budgeten är uppdelad efter verksamhet och omfattar både skattefinansierad 

och taxefinansierad verksamhet.   

Ett flertal investeringar har lagts till listan och årligen återkommande investeringar 

har förlängts för 2025.  

Med utgångspunkt i den investeringsbudget som antogs av kommunfullmäktige i 

november 2021 föreslår förvaltningen att tre investeringar ska strykas. Dessa är 

”Hastighetsöversyn Svenljunga kommun”, ”Containers, lastväxlarflak ÅVC” och 

”ÅVS trädgårdsavfall, upprustning”.  

För investeringen ”Bro över Ätran” angavs i föregående investeringsbudget 2022-

2024 att ett bidrag på 50 % eller 4 miljoner kronor var möjligt. Efter avslag på 

ansökan vet kommunen nu att detta bidrag inte är aktuellt varför bidragsposten 

tagits bort ur budget. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Investeringar SBN 2023-2025 budgetäskande 

Investeringar SBN 2023-2025 beskrivning och motivering 

Arbetsutskottets protokoll 2022-03-22, § 37 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-29 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Magnus Thor, 

ekonom/controller. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén: Föreslår att posten Bro över Ätran helt tas bort eftersom det 

eventuella bidraget inte längre är aktuellt. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget om att investeringen Bro över Ätran ska strykas 

och finner att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Bilaga 1: Investeringsbudget 2023-2025 samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Salman Chalhoub, ekonomichef 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-05 
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§ 42 Initiativärende: Bidrag till föreningen 
Svenljunga hundrastgård 

Diarienummer: SBF-2022-375  049 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar initiativärendet till förvaltningen för 

beredning. 

Sammanfattning 
Christian Bengtsson och Lars-Erik Lundahl (LPo) har lämnat in ett initiativärende där 

man föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bidrar med 40 500 kronor till 

Föreningen Svenljunga hundrastgård för inköp och montering av staket och grind. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Christian Bengtsson och Lars-Erik Lundahl (LPo), 2022-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ernest Gustafsson (-): Föreslår att förslaget avslås. 

Dan Franzén (S): Föreslår att ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Dan 

Franzéns förslag. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-05 
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§ 43 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: SBF-2022-11 002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut 220223 - 220329 

• Anställningar 220201 - 220228 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-05 
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§ 44 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 

Diarienummer:  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 

och med 23 februari 2022 till och med 29 mars 2022 till handlingarna. 

Arbetsutskottet beviljas ersättning för att delta på kommunal vattendag som 

anordnas av Ätrans vattenråd. 

Beslut från tillsynsmyndighet 
Interna myndighetsnämndens beslut - Byggsanktionsavgift för påbörjande av 

markåtgärder utan marklov på fastigheten Lockryd 2:6 (SBF-2022-322) 

Interna myndighetsnämndens beslut - Byggsanktionsavgift för att ha tagit 

byggnaden i bruk innan slutbesked vid nybyggnation av kommunalt reningsverk på 

fastigheten Håcksvik 1:17, Håksvik Reningsverk1 (SBF-2022-327) 

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 2022-02-28 § 53 - Tilläggsanslag för utveckling av discgolfbanan 

vid Moga Fritid (SBF-2021-1257) 

Kommunfullmäktige 2022-03-14 § 45 - Tilläggsanslag för projekt 28368 "Trafikmiljö 

Boråsvägen" (SBF-2021-1336) 

Kommunfullmäktige 2022-03-14 § 46 - Extra investeringsmedel för projekt 28725, 

Ledningssanering Boråsvägen (SBF-2022-54) 

Kommunfullmäktige 2022-03-14 § 47 - Investeringsmedel för projektet 

”Fördröjningsmagasin dagvatten för området utmed Boråsvägen” (SBF-2022-55) 

Kommunfullmäktige 2022-02-07 § 4 – Motion: Stillhetens park i Thilanderska 

parfken remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning (KSF-2022-23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-07 § 64 - Anställning av projektledare 

för industrietableringen i Lockryd (SBF-2022-P40) 

Kommunfullmäktige 2022-03-14 § 40 - Kvarstående medel från 2021, 

investeringsbudget 2022 (SBF-2022-P42) 
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Kommunstyrelsen 2022-03-21 § 76 - Anställning av ny kommunchef – (SBF-2022-

P43) 

Kommunstyrelsen 2022-03-21 § 70 - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 över 

kommunens nämnder (SBF-2022-P44) 

Övrigt 
Ätrans vattenråd - Inbjudan till kommunal vattendag (SBF-2022-P29) 

Folkhälsomyndigheten – Information om uppdaterad vägledning om asylboenden 

(SBF-2022-P38) 

Krisledningsnämnden 2022-03-14 § 2 - Aktivering av krisledningsnämnd (SBF-2022-

P39) 

Krisledningsnämnden 2022-03-14 § 4 - Avaktivering av krisledningsnämnd (SBF-

2022-P41) 

Protokoll kommunala folkhälsorådet 2022-02-24 (SBF-2022-P45) 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-05 
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§ 45 Budgetuppföljning med helårsprognos 
Diarienummer: SBF-2022-59 042 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Enligt rutin för mål- och resultatstyrning ska förvaltningen till varje ordinarie 

nämndsammanträde redovisa en budgetuppföljning med helårsprognos och 

kommentarer till eventuella avvikelser. 

Efter tre månader görs följande helårsprognos: 

Taxefinansierad verksamhet: VA och avfall prognoseras hålla budget men med 

tanken att avfall har ett budgeterat underskott.  

Totalprognos: nämnden håller budget för helåret. Prishöjningarna för elkraft och 

drivmedel kan leda till högre kostnader för alla verksamheter både vad det gäller 

tjänster och inköp av material. Det finns dock ett antal vakanser som kan väga upp 

de ökade kostnaderna.  

Vår planerade skötsel och avverkning av skog kan påverkas av en striktare 

tillämpning av artskyddsförordningen hos Skogsstyrelsen vilket kan ge lägre 

intäkter. Förvaltningen har också tagit in konsulthjälp för att hjälpa till inom 

markfrågor på grund av den högre belastningen kopplat till Lockryd och 

etableringar.  

Fritidsverksamhetens sim- och idrottshallar har lägre förfrågningar och  uthyrning 

för till exempel träningsläger vilket kan ge ett underskott. Miljö- och byggenheten 

ser ut att få ett budgetöverskott på grund av vakanta tjänster. 

Gatuverksamheten har förbrukat majoriteten av sin budget för snöröjning om fasta 

kostnader för hösten räknas in och har ett utrymme för ett fåtal insatser under 

hösten. I övrigt ligger gatuverksamheten under budget.  

Kostverksamheten har kraftigt ökade kostnader för inköp av livsmedel, cirka 10 % 

högre i februari och ytterligare cirka 10 % beräknat till maj. Verksamheten är också 

osäker på om våra portionspriser är rätt beräknade från grunden men försöker 

hålla nere portionspriset. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-05 
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§ 46 Information från förvaltningen 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Upphandlingar 
Inför annonsering: behandling av mat- och restavfall, nytt biblioteksdatasystem 

Sjuhärad, kapacitetsökning Sexdrega reningsverk), livsmedel, upphandling av byte 

belysningspunkter 

Beslutade/annonserade: transport och mottagning av schakt- och fyllnadsmassor 

samt trädgårdsavfall, beläggningstjänster (tillsammans med Tranemo), snöröjning 

och halkbekämpning 

Tilldelade:  

Överprövade:  

Investeringsprojekt 
Igångsättning större projekt: sluttäckning Änglarp etapp 4, reningsanläggning 

lakvatten Moga deponi 

Uppstartade: GC-led Överlida-Mjöbäck (Trafikverkets del), kapacitetsökning 

Sexdrega avloppsreningsverk, scanning av bygglovsarkiv, reningsutrustning Axelfors 

vattenverk, Boråsvägen etapp 2, byte av staket Svenljunga ARV. 

Pågående: ny vattentäkt i Axelfors, vattendom Hillareds vattentäkt, exploatering 

Stråvik, pumpstation ”Slakteriet”, GC-led golfbana-Änglarp, vattendom Håcksviks 

vattentäkt, dagvattenhantering Blåkläder, Lockryd etapp 5. 

Avslutade:  

Detaljplaner 
Pågående: Toftalyckan, Klockaregården, Viseberg, Ga Snickeriet och lokstallarna, 

Sågviken (planprogram), Industriområde Lockryd 

Pausade: Brogatan 

Beslutade planbesked: Blåkläder, Kindsvägen 16, Håcksviks skola, Överlida skola, 

Ätrastrand 
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Inkomna planbesked: Holsljunga camping, Lyckorna Överlida 

Kommande exploateringsplaner: Sågviken, Brokvarn, Bostadsområde Överlida-

Mjöbäck 

Planer som vunnit laga kraft: 

Personal och Arbetsmiljö 
Pågående rekryteringar: 1 samhällsutvecklingschef, 1-2 planarkitekt (förstärkning), 

kost 2 vakant, 1 administratör 

Avslutade rekryteringar:  

Anmälda tillbud och olycksfall: 5 st öppna ärenden, 3 st nya ärenden sedan förra 

nämnd. 

Vi har, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, haft ett uppdrag från 

kommunledningsgruppen att titta på gemensam städorganisation i centralorten. 

Detta uppdrag har nu förändras till att vi ska titta på en lösning för hela 

kommunen.  

Uppdrag för samhällsbyggnadsnämnden att ta över ansvar för kanotlägerplatser 

från kommunstyrelsen. 

Uppdrag att flytta ansvar för fritidsgårdsverksamhet till socialnämnden.  

Förstärkning på administrativ sida för att möjliggöra digitalisering och digitalt 

ritningsarkiv pågår. 

Övrig information 
Ombyggnation för att anpassa bibliotekets garage till bokbilen är påbörjad. 

Bibliotekssamarbetet i Sjuhärad har lyfts fram i Boråsregionens 

kommunchefsgrupp och direktion som ett lyckat exempel inför kommande 

samarbeten inom andra områden.   

Kulturenheten ska skicka in ny ansökan till statsbidraget ”Stärkta bibliotek” i april 

med fortsatt fokus på fritidsledartjänst kombinerat med läsfrämjande arbete, 

mycket riktat mot barn och unga med annan språkbakgrund.  

Gatu- och fritidsenheten har iordningställt flyktingboende med 24 platser på Moga 

fritid i väntan på inflyttning men till dags dato har ingen anlänt. Boendet läggs i 

malpåse i avvaktan på utvecklingen rörande flyktingar.     

Utegymmet vid Moga fritid är nu öppet för allmänheten. Det innebär att man inte 

längre behöver vara kund på gymmet för att få träna där. 

Byte av vägbelysningen i Kalv påbörjas. 

Ombyggnad av trafikmiljö Boråsvägen, etapp 2, startar i månadsskiftet mars-april. 
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Livsmedelspriserna förväntas öka kraftigt i samband med indexreglering i maj. 

Regleringen i februari var cirka 10 % och regleringen i maj förväntas bli 15-20 % 

ytterligare. 

Avvikelser vid kontroller enl. internkontrollplan  
Inget att rapportera. 
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§ 47 Delegering av beslutanderätt 
Diarienummer: SBF-2021-52 214 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera beslutanderätten att sända 

planförslaget för Detaljplan för Toftalyckan, Överlida på granskning till nämndens 

ordförande. 

Sammanfattning 
Det steg i processen att ta fram en detaljplan som benämnas att skicka ut för 

granskning är idag delegerat till arbetsutskottet. För att spara tid i detaljplanen för 

Toftalyckan i Överlida föreslår förvaltningen att beslutet om att skicka ut på 

granskning delegeras till ordförande. 
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