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§ 63 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen.  

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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§ 64 Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Diarienummer: SBF-2022-591  406 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Förslag till taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och 
med 1 oktober 2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att nu gällande taxa, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-11-25, § 208, upphör att gälla i samband med att den 
nya taxan börjar gälla. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att eventuell redan förskottsdebiterad 
tillsynsavgift regleras på nästkommande faktura. 

Sammanfattning 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen 
förändras regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Den stora 
skillnaden är att dagens system med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med 
ett system med obligatorisk efterhandsdebitering.  

Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock 
bestämmelserna om förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda 
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 2023 i syfte att 
möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning av 
det nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur en övergång till det nya 
systemet med efterhandsdebitering ska ske, med beaktande av såväl nämndens 
som berörda livsmedelsföretagares intressen. 

Förvaltningen förslag är att en ny taxa antas för att börja gälla den 1 oktober 2022 
och att alla verksamheter som tidigare förskottsbetalat avgiften för 
livsmedelskontroll årligen kommer att debiteras först efter utförd kontroll från och 
med 1 januari 2023. 

I den nya avgiftsförordningen (2021:176) innefattas även möjlighet att ta ut 
avgifter för 
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• Kontroll av tillverkare, importörer, grossister med flera som hanterar material 
som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Till exempel plastpåsar och 
dricksglas.  

• Inköp under dold identitet, till exempel om vi måste beställa varor via e-handel 
för att kunna utföra kontroll.  

• Särskild utredning och hantering av RASFF-ärenden. (Rapid alert system for 
food and feed). Detta innebär när det krävs extra insatser från kommunen i 
ärenden om återkallelser och spårning. 

Ekonomi 
Efterhandsdebitering i sig påverkar inte den totala mängden intäkter för 
livsmedelskontroll om alla planerade kontroller utförs. Intäkterna sprids däremot 
under året istället för att komma in i början av året.  

I samband med att en ny riskklassningsmodell införs 1 januari 2024 kan 
kontrolltiden för livsmedelsobjekten komma att minska med cirka 30 %. Detta 
innebär en minskning av intäkter men samtidigt ett minskat behov av personal som 
utför kontrollerna. Detta kommer att förtydligas ytterligare i förvaltningens 
behovsutredning.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
SKRs underlag för taxa inom offentlig kontroll av livsmedel publicerad 11 mars 
2022. 

Förslag till Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-25 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 58 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Oscar Hedén, livsmedelsinspektör. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 65 Delegering av bygglov och 
förhandsbesked under sommaruppehållet 
2022 

Diarienummer: SBF-2022-530  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar tillfälligt rätten att ta beslut om bygglov och 
förhandsbesked i enlighet med gällande lagrum i de fall där arbetsutskottet har 
delegation till ordföranden.  

Delegationen gäller följande punkter i nämndens delegationsordning 

• Punkt 143 
Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 § 
PBL. (9 kap. 2 § första stycket 1 & 2 PBL) 

• Punkt 145 
Besluta i fråga om lov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad (9 kap. 2 
§ första stycket 3a-c PBL) 

• Punkt 146 
Beslut om bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 
andra anläggningar än byggnader. (9 kap. 8 § första stycket 1 och 16 kap. 7 § 
PBL samt 6 kap. 1-2 § PBF) 

• Punkt 152 
Förhandsbesked i fråga om bygglovpliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda 
platsen (9 kap. 17 § PBL) 

Delegationen gäller såväl positiva som negativa lov och besked. 

Delegationen gäller fram till och med den 15 augusti 2022. Arbetsutskottet har 
sedan sitt nästa sammanträde den 16 augusti. 

Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen, kap. 9 § 27, ska byggnadsnämnden handlägga ärenden 
om lov och förhandsbesked skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt lov eller 
förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett.  



Svenljunga kommun Paragraf 
§ 65 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-06-14 

 
 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

7 (36) 

Ekonomi 
Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked enligt 8 § 
1, 8 eller 9 eller ett ärende om lov enligt 8 § 2, 8 eller 9, ska avgiften reduceras med 
en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första 
stycket överskrids. Enhetens intäkter påverkas därmed negativt om inte nämnden 
tar beslut inom föreskriven tid.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-04 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 59 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Pier Andersson, miljö- och byggchef. 

Beslutet expedieras till 
Bygglovhandläggare och byggnadsinspektör 
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§ 66 Överföring av ansvar för 
bostadsanpassning från socialnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: SBF-2022-630  003 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra 
budgeterade medel för bostadsanpassningsbidrag från socialnämndens budget till 
samhällsbyggnadsnämndens budget från och med 2023. 

I samband med förändringen ändras reglementet för nämnden. 

Sammanfattning 
I verksamhetsplan för Svenljunga kommun 2021-2023 finns uppdraget att utreda 
förutsättningar för att flytta handläggning och budget för 
bostadsanpassningsbidrag från socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

Risk- och konsekvensanalys av förändringen är genomförd 9 maj 2022. 

Under 2021 och 2022 har socialförvaltningen i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen kartlagt möjligheterna att göra en omfördelning av 
budget för kostnader avseende bostadsanpassning från socialnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden. Idag handläggs samtliga ärenden inom detta område 
av handläggare som är anställd inom samhällsbyggnadsförvaltningen och fattar 
beslut på delegation av socialnämnden.  

Motiveringen till föreslagen förändring är: 

• Tydligare roll med handläggning och beslut inom samma nämnd. 

• Effektivare arbete mot en nämnd (idag jobbar handläggaren mot två nämnder). 

• Bättre inblick i det dagliga arbetet då handläggningen läggs organisatoriskt 
under enhetschef i samhällsbyggnadsförvaltningen istället för som idag under 
verksamhetschef inom socialförvaltningen. 

• På tjänstepersonsnivå är båda förvaltningarna överens om att föreslagen 
förändring är positiv.  
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Ekonomi 
Budgeterade medel för bostadsanpassningsbidrag som idag finns i socialnämndens 
budget, förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget. 

Eftersom socialnämndens totala budget är betydligt större än 
samhällsbyggnadsnämndens budget finns det dock ett mindre utrymme för 
utjämning om bidrag behöver beviljas utöver budgeterade medel utan att det 
påverkar annan verksamhet negativt. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan Svenljunga kommun 2021-2023 

Risk- och konsekvensanalys, 2022-05-09 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 60 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden (för kännedom) 
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§ 67 Inrättande av en finansieringslotsfunktion 
för kultur inom Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund samt fråga om 
medfinansiering 

Diarienummer: SBF-2022-584  106 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige, med 
rekommendationen att Svenljunga kommun medfinansierar en delregional tjänst 
som Finansieringslots inom kulturområdet. Vi rekommenderar att 
medfinansieringen fördelas till 100 % mellan kommunerna utifrån invånarantal då 
tjänsten i första hand riktar sig mot invånare, näringsliv och föreningar. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har erbjudit Boråsregionen att inom ramen för 
Kultursamverkansmodellen delfinansiera en tjänst som syftar till att stärka 
kulturutövare och kreativa näringar i att i högre grad ansöka om externa medel 
enskilt eller tillsammans med andra aktörer. En förstudie har genomförts som 
resulterade i rekommendationen att inrätta en finansieringslotsfunktion i Sjuhärad 
för att öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt. 

Direktionen för Boråsregionen har behandlat ärendet och bett att 
medlemskommunerna tar beslut om huruvida en gemensam 
finansieringslotsfunktion för kultur ska inrättas samt om kommunerna kan dela på 
ansvaret att motfinansiera regionens bidrag om totalt 500 000 kronor. 

Tjänsten tangerar flera kommunala områden såsom landsbygdsutveckling, 
besöksnäring och kultur samt företagande vilket kräver en god samverkan parterna 
emellan.   

Frågan har tidigare diskuterats inom kulturchefsnätverket i Sjuhärad och alla 
representanter har ställt sig positiva till finansieringslotsen. En sådan tjänst skulle 
kunna bidra till en nystart för fler utövare inom kulturens område efter de senaste 
årens problematiska situation och även locka nya utövare. Den finansiella insatsen 
för kommunen är relativt låg och de möjliga vinsterna för våra invånare är stora.  
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Ekonomi 
Kostnaden för medlemskommunerna i Boråsregionen för delfinansiering av 
Finansieringslots uppgår till 500 000 kronor. Svenljungas del beräknas uppgå till 
cirka 40 000 kronor.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Direktionen Boråsregionen 2022-04-29, § 29 

Boråsregionen rapport finansieringslots kultur 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 63 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Karin Ryberg Manhem, kulturchef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 68 Ansökan om kulturarrangörsstöd för 
Kindaholmspelet 2022 

Diarienummer: SBF-2022-626  867 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla föreningen Kultur i Obygdens ansökan 
om kulturarrangörsstöd, men med beloppet 25 000 kronor istället för det sökta 
beloppet 35 000 kronor. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 5 000 kronor av dessa ska tas från 
nämndens budget för oförutsett. Resterande 20 000 kronor tas från budgeten för 
kulturarrangörsstöd. 

Sammanfattning 
Föreningen Kultur i Obygden, med säte i Östra Frölunda, har inkommit med 
ansökan om kulturarrangörsstöd på 35 000 kronor för Kindaholmspelet som är en 
teaterföreställning om bygdens historia av och med boende i området. 7-8 
föreställningar ska ges i augusti.  

Föreningen har flera gånger tidigare arrangerat liknande, mycket populära och 
välbesökta, teateruppsättningar men har inte sökt stödet tidigare. De uppfyller 
mycket väl kriterierna för att kunna beviljas ett högre belopp enligt regelverket.   

Om det sökta beloppet från Kultur i Obygden skulle beviljas i sin helhet överskrids 
budgeten och omöjliggör dessutom några fler bidrag under kvarvarande del av 
året. Därför föreslås att stödet att uppgår till ett lägre belopp på 20 000 kronor.  

Ekonomi 
Årets budget för kulturarrangörsstöd är 100 000 kronor. Hittills har fem föreningar 
sökt och beviljats stöd på sammanlagt 67 500 kronor. Om Kultur i Obygden beviljas 
ett stöd på 20 000 kronor kvarstår 12 500 kronor för andra föreningar att söka.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Ansökan om kulturarrangörsstöd, inkommen 2022-04-26 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-29 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 62 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Karin Ryberg Manhem, kulturchef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ernest Gustafsson (-): Föreslår att nämnden ger ett bidrag på 25 000 kronor och att 
5 000 kronor tas från oförutsett. 

Owe Lundin (L), Lars-Erik Lundahl (LPo) och Annicka Kilberg (MP): Bifall till Ernest 
Gustafssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets och Ernest 
Gustafssons. Ordförande frågar på dessa och finner att nämnden bifaller Ernest 
Gustafssons förslag. 

Beslutet expedieras till 
Christina Nyhage, ordförande i Föreningen Kultur i Obygden 

Karin Ryberg Manhem, kulturchef 

Magnus Thor, ekonom/controller 
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§ 69 Begäran om extra investeringsmedel 
under 2022 för nytt värmeskåp till 
kostenheten 

Diarienummer: SBF-2022-655  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 121 000 kronor från kommunstyrelsen till ny 
investering av värmeskåp i Skolområde Högvad för hösten 2022. 

Sammanfattning 
Kostenheten behöver köpa in värmevagnar till transport av mat till serveringsköken 
i Högvad. Beslut är fattat att under byggnationer ska mat lagas och köras till de 
tillfälliga serveringsställena. Dessa värmeskåp avser att användas på följande 
platser; Överlida skola, Överlida tillfällig förskola, Mjöbäck skola, Holsljunga 
förskola.  

På grund av arbetsmiljö behöver mat lastas i värmeskåp som rullas fram istället för 
tidigare, tillfällig lösning, i frigolitboxar. Personalen ska inte bära så mycket mat. 
Leasing av fordon kommer också att göras under perioden för byggnation. 

Ekonomi 
Värmeskåpen kostar 121 000 kronor och behövs till byggnations start hösten 2022. 
Ansvar: 45000, verksamhet 07500. Avskrivningstid 10 år.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-30 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 65 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Poa Pettersson, kostchef. 
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Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 70 Handlingsplan för att få kostenhetens 
budget i balans 2022 

Diarienummer: SBF-2022-497  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad handlingsplan och överlämnar 
den till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I årsbokslutet för 2021 uppvisade kostenheten ett underskott på 1,1 miljoner 
kronor. Kommunfullmäktige har begärt en handlingsplan för att uppnå budget i 
balans under 2022. Kostenheten har upprättat en handlingsplan. 

Ekonomi 
Inga kostnader för att få budget i balans. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11, § 59 

Handlingsplan – Budget i balans 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-02 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 64 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Poa Pettersson, kostchef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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2022-06-14 
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§ 71 Handlingsplan för återställande av det 
samlade negativa resultatet inom 
avfallsenheten 

Diarienummer: SBF-2022-498  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen med förslag om 
återställande av underskottet på fem år och överlämnar handlingsplanen till 
kommunfullmäktige för vidare behandling. 

Sammanfattning 
Inför de satsningar som gjorts inom avfallsverksamheten fanns ett tidigare 
överskott som kunde användas för mjukare höjning av avfallstaxan. Satsningarna 
innebar att verksamhetens omsättning nästan fördubblades jämfört med tidigare. I 
arbetet med den nya taxan var ambitionen att taxans utveckling skulle ske stegvis 
under flera år. Höjningar genomfördes 2019 och 2021 men en ytterligare planerad 
höjning sköts på framtiden.  

Till 2021 var det efter regeringsbeslut tänkt att alla hushåll i landet skulle erbjudas 
fastighetsnära insamling av förpackningar, vilket skulle innebära stora externa 
intäkter för verksamheten. Förslaget visade sig senare inte vara genomförbart på 
nationell nivå så som regeringen hade utformat förordningarna för förpackningar 
och returpapper. I december 2020 beslutade regeringen dessutom att skrota 
producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamling och återvinning 
övergick till kommunerna.  

Pandemin medförde också mycket större avfallsmängder då dessa ökade med mer 
än 25 % under 2020 jämfört med tidigare år. Förbränningsskatt på avfall har införts 
och den svenska avfallsförbränningen ingår numera i EU:s handel med 
utsläppsrätter.  

Detta är kortfattat bakgrunden till det underskott som avfallsverksamheten gjort 
sedan tidigare överskott förbrukats under 2020. I samband med att 
årsredovisningen godkändes av kommunfullmäktige gavs 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att återställa 
det ackumulerade underskottet.  

Praxis inom redovisningen för kommunala avfallsverksamheter är att underskott 
eller överskott återställs inom 3 år. För att spetsa till det så anses det att om 
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underskottet inte återhämtats inom tre år har underskottet finansierats på annat 
sätt. Detta genom skatt eller överskott från avfallsverksamhet som bedrivs på 
marknaden. Förvaltningen föreslår därför att handlingsplanen sträcker sig mellan 
åren 2023-2027. 

Ekonomi 
En återställning inom tre år skulle innebära stora svängningar i taxan då vi först 
skulle behöva höja kraftig för att senare sänka kraftigt för att inte göra ett stort 
överskott. Tabellen nedan visar hur taxan skulle förändras vid återställning över tre 
år mellan åren 2023-2025, där taxan till 2026 behöver sänkas kraftigt för att inte 
skapa stora överskott efter återställandet. Därför anser förvaltningen att vi bör 
söka en lösning där vi återställer underskottet under en längre tid än tre år. 

År 2023 2024 2025 2026 
Höjning vid kommunalt 
insamlingsansvar 

13,6 % 13,6 % 13,6 % -25 % 

Utgående underskott  -8 800 -5 500 0 100 
 

För att återställa det ackumulerade underskottet föreslår förvaltningen en 
långtidsbudget där underskottet återställs till och med 2027. Idag är det många 
kommuner som jobbar med 5-årsplaner när man vill åstadkomma succesiva 
förändringar av taxan för att hantera stora investeringar i verksamheten. Det finns 
två scenarion som vi räknat på, ett där kommunerna tilldelats operativt 
insamlingsansvar för förpackningar och ett scenario där det inte blir så. Förslaget 
att kommunerna tilldelas ett operativt insamlingsansvar för förpackningar har varit 
ute på remiss i vinter och regeringen väntas presentera en proposition om detta 
under sommaren. 

I scenariot utan operativt insamlingsansvar innebär det stora höjningar av 
avfallstaxan för att följa kostnadsutvecklingen och samtidigt återställa det tidigare 
underskottet. I scenariot med ett operativt insamlingsansvar innebär det att 
kommunen initialt behöver göra en större höjning av taxan till 2023 men att taxans 
utveckling sedan kan följa den allmänna kostnadsutvecklingen för att det samlade 
underskottet ska vara återställt under 2027.  

År 2023 2024 2025 2026 2027 
Höjning vid kommunalt 
insamlingsansvar 

14 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

Utgående underskott -8 800 - 7 000 - 5 000 -2 500 400 
      
Höjning utan kommunalt 
insamlingsansvar 

14 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Utgående underskott - 8 800 - 8 400 - 7 100 - 4 400 0 
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Ett alternativt sätt att höja taxan vid ett kommunalt insamlingsansvar skulle vara en 
årlig höjning om 6,7 % vilket skulle nå samma resultat med ett återställt underskott 
vid utgången av 2027. 

När underskottet återställts behöver antingen verksamhetens kostnader öka eller 
så får taxan sänkas med ca 10 % (kommunalt insamlingsansvar) eller ca 15 % (inget 
kommunalt insamlingsansvar) för att undvika ett framtida ackumulerat överskott.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11, § 57 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-23 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 66 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 72 Tilläggsanslag till åtgärder för nedlagda 
deponier enligt föreläggande från 
tillsynsmyndighet 

Diarienummer: SBF-2022-614  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag 
om 200 000 kronor till åtgärder för nedlagda deponier enligt föreläggande från 
tillsynsmyndighet. 

Sammanfattning 
Interna myndighetsnämnden har den 11 april 2022 förelagt avfallsenheten att ta 
fram kontrollprogram för fyra nedlagda deponier, utföra städning av deponiytorna 
samt ta fram en åtgärdsplan för att jämna till ytan på deponin i Sexdrega. 
Åtgärderna ska vara utförda senast 31 december 2022 enligt föreläggande.  

Deponierna som behandlas i förelägganden är Sexdrega, Ebbarp, Kalv och Mjöbäck 
och var aktiva innan kommunen öppnade deponin i Änglarp. Deponierna var 
verksamma tiden innan kommunen samlade deponeringen av hushålls- och 
verksamhetsavfall i Änglarp.  

Enligt miljölagstiftningen har verksamhetsutövaren ett ansvar även efter att man 
lagt ner verksamheten för att kontrollera och åtgärda de negativa konsekvenser 
som den har på sin omgivning. Tidigare har avfallsenheten tagit fram 
provtagningsplaner och genomfört provtagning vid deponierna, arbetet har även 
omfattat riskutredningar för andra deponier i kommunen som kommunen har ett 
ansvar för.  

För att kunna utföra åtgärderna krävs resurser och ekonomiskt får inte åtgärderna 
belasta dagens taxekollektiv då dessa inte har nytta av detta sett ifrån principen av 
den kommunala renhållningsskyldigheten och hur den får finansieras. Därför 
behöver åtgärderna finansieras av skattekollektivet.  

Den relativt korta tidsfristen på föreläggandet gör också att finansieringsfrågan för 
åtgärdspaketet inte kan lösas genom budgetprocessen inför 2023. Vi bör ha med 
oss inför verksamhetsplanen för 2023-2025 att det framöver kommer förekomma 
årliga kostnader för provtagning och analyser. Det kan även vid enskilda år krävas 
speciella åtgärder som medför högre engångskostnader. Genom en långsiktig 
finansiering kommer verksamheten ha en bättre kontinuitet och därmed kan 



Svenljunga kommun Paragraf 
§ 72 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-06-14 

 
 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

21 (36) 

kommunen ta ett långsiktigt ansvar för den förorenade mark man är ansvarig för 
som tidigare verksamhetsutövare.  

Utförandet av åtgärderna är i linje med kommunens mål om att kommunen ska 
bidra till fler giftfria miljöer samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga 
livsmiljöer. Genom att vi utför kontroller av våra gamla deponier kan kommunen 
försäkra sig om att gifter inte sprids och att man kommer kunna vidta åtgärder 
innan det får en stor påverkan på omgivningen. 

Ekonomi 
Enligt ett kostnadsförslag från kommunens ramavtalskonsult inom avfallsområdet 
Sweco uppgår den samlade kostnaden för att ta fram kontrollprogram för 
respektive deponi till totalt ca 175 000 kronor. Då ingår även att det ersätta ett 
befintligt grundvattenrör vid deponin i Ebbarp då provtagningen är svårt att utföra 
på en av punkterna. Därutöver tillkommer kostnader för intern handläggning och 
städningen, som en del av föreläggandet, av deponierna på ca 20 000 kronor. 
Totalt uppskattas kostnaderna under 2022 till ca 200 000 kronor. Kostnader för 
kommande år återkommer avfallsenheten med inför framtagande av 
verksamhetsplan för 2023-2025 efter sommaren.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Förelägganden Interna myndighetsnämnden, 2022-04-11 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-23 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, 67 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 73 Uppföljning av kompensation till 
entreprenörer för stigande drivmedelspriser 

Diarienummer: SBF-2022-346  059 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fortsätta med kompensationen över 
sommaren och en ny utvärdering och beslut, om eventuell fortsatt månadsvis 
prisjustering, sker vid nästa sammanträde i augusti.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 5 april 2022 om kompensation till 
entreprenörer för stigande drivmedelspriser avseende fem tjänsteavtal inom 
nämndens ansvarsområde. Kompensationen skulle gälla retroaktivt från mars fram 
till juni då en utvärdering skulle göras av samhällsbyggnadsnämnden. 
Kompensationen skulle göras genom att tidigarelägga prisjusteringar enligt i 
avtalen reglerade index, så att en första justering kunde ske till mars. Vidare skulle 
justeringen genomföras varje månad fram till och med juni. 

Under våren har prisnivån stabiliserats och i och med skattesänkningen till 1 maj 
återhämtat sig för att sedan stiga igen. Omvärlden präglas fortfarande av oro i och 
med kriget i Ukraina. Samtidigt så försöker EU dra åt tumskruvarna på Ryssland 
genom att trappa upp sanktionerna och i takt med att det är möjligt att ersätta rysk 
energi med andra leveranser från andra länder. Det innebär sannolikt att en 
återgång till nivån före pandemin inte kommer ske inom överskådlig tid. Det är 
dock något som entreprenörerna övertid kommer att kompenseras för i takt med 
att ordinarie prisjusteringar genomförs. Dock vill förvaltningen flagga för att 
variationen i drivmedelspriser vecka för vecka fortfarande bedöms vara stor för att 
rekommendera en återgång till ordinäre prisjusteringsintervaller. Senast nu i början 
av juni har nya prishöjningar genomförts på drivmedelsmarknaden vilka ätit upp 
skattesänkningen i början av maj.  

Ekonomi 
Utfall för mars-maj och prognos för juni, samt prognos för juli till september ser ut 
enligt tabellen nedan. Noterbart är att insamlingsentreprenaden som är den 
största i kronor har ordinarie prisjustering till 1 juli.  

Avtal Mars-maj  juni Juli-september 
Slamsugning, spoltjänster 8 000 kr 6 000 kr 20 000 kr 
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Insamlingsentreprenad 44 000 kr 25 000 kr 4 000 kr 
Behandling mat- och 
restavfall 

-5 000 kr -4 000 kr - 20 000 kr 

ÅVC-fraktioner, grovavfall 5 000 kr 3 000 kr 10 000 kr 
Transport av avloppsslam 4 000 kr 2 000 kr 12 000 kr 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-05, § 34  

Tjänsteutlåtande, 2022-06-07 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 

Beslutet expedieras till 
Salman Chalhoub, ekonomichef (för kännedom) 
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§ 74 Upphävande av inaktuella styrdokument 
Diarienummer: SBF-2022-565  009 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva följande styrdokument: 

• Riktlinjer om krav på alkohol- och drogpolicy för föreningar med 
ungdomsverksamhet (antaget 2017-05-16) 

• Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter (antaget 2004-10-03) 

• Policy för utbetalning av bidrag till kulturverksamhet (antaget 2012-05-24) 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta ett likalydande 
styrdokument gällande Riktlinjer om krav på alkohol- och drogpolicy för föreningar 
med ungdomsverksamhet. 

Sammanfattning 
Vid genomgång av nämndens styrdokument har förvaltningen kommit fram till att 
följande tre är inaktuella av olika anledningar. 

Riktlinjer om krav på alkohol- och drogpolicy för föreningar med 
ungdomsverksamhet antogs 2017-05-16. Eftersom samhällsbyggnadsnämnden inte 
längre ansvarar för föreningsbidragen bör nämnden upphäva riktlinjerna. Vi har 
samrått med Emelie Romland på kommunstyrelseförvaltningen om att föreslå att 
kommunstyrelsen antar likalydande riktlinjer eftersom det är de som har ansvaret 
nu. 

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter antogs 2004-10-03 av dåvarande 
miljö- och byggnämnden. Den lagstiftning som hänvisas till är inaktuell. Miljö- och 
byggenheten anser att riktlinjerna kan upphävas i sin helhet i stället för att 
revideras med ny lagstiftning. 

Policy för utbetalning av bidrag till kulturverksamhet avtogs 2012-05-24. Sedan 
dess har vi inrättat det som kallas kulturarrangörsstöd med medföljande regler. 
Policyn är därför inte längre tillämplig och bör upphävas. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-20 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 69 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Malin Lundin, nämndsekreterare. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Emelie Romland, kommunutvecklare 

Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef 

Therése Silow, 1:e miljöhandläggare 

Pier Andersson, miljö- och byggchef 

Karin Manhem Ryberg, kulturchef 
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Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

26 (36) 
 

§ 75 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: SBF-2022-11 002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut, 220501-220606 

• Anställningar 220501-220531 
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§ 76 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 

Diarienummer: 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit till 
handlingarna. 

Domar och beslut 
SBF-2022-99 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens (Lst 
dnr 526-16923-2022), Länsstyrelsen Västra Götalands län 

SBF-2022-233 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Lst dnr 526-17860-2022), Länsstyrelsen Västra Götalands län 

SBF-2022-440 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Lst dnr 526-18254-2022), Länsstyrelsen Västra Götalands län 

SBF-2021-1150 - Meddelande om laga kraft gällande dom, 2022-04-25, i mål nr M 
4999-21 om utdömande av vite, Mark- och miljödomstolen 

SBF-2022-307 - Tillstånd att utföra ledningsarbete inom vägområdet, väg 154, 
1532, 1527, 1538 (TRV 2022/33510), Trafikverket  

SBF-2021-640 - Beslut efter överklagan, lst dnr 403-48630-2021, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län  

Beslut från tillsynsmyndighet 
SBF-2022-168 - Ändrad utsläppsrecipient för lakvatten, Moga industriupplag, lst 
dnr 555-6190-2022, Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
SBF-2022-111 - Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 90 - Ansökan om medel 
för förlängning av tillfällig förstärkning i fritidsverksamheten under 2022  

SBF-2022-247 - Kommunfullmäktige 2022-05-23 § 72 - Begäran om tilläggsanslag 
för investeringsprojekt 30150, Lockryds industriområde 

SBF-2022-246 - Kommunfullmäktige 2022-05-23 § 73 - Begäran om tilläggsanslag 
för investeringsprojekt 30240, Planprogram Sågviken 
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SBF-2022-466 - Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-30 § 121 Begäran om medel 
för resursförstärkning på samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23 § 75 - Kommunens organisation under 
mandatperioden 2022-2026 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23 § 76 - Regler för ersättningar till 
förtroendevalda under mandatperioden 2023- 2026 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23 § 77 - Bestämmelser om 
omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23 § 78 - Regler för kommunalt partistöd 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-30 § 127 - Kommunens ödehus 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07 § 141 – Anställning av ny socialchef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-07 § 124 - Beslut om 
preliminära ramar VP 2023-2025 

Inkomna överklaganden av nämndens beslut 
SBF-2022-228 - Överklagan av beslut 2022-05-10, § 57, överlämnat till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

SBF-2021-640 - Meddelande om överlämnande av överklagan av Länsstyrelsens 
beslut 403-48630-2021 till Mark- och miljödomstolen 

Övrigt 
SBF-2021-683 - Meddelande om förberedande åtgärder och mätningar för projekt 
väg 156, Svenljunga, Trafikverket 

Protokoll Funktionshinderrådet 2022-05-12 
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§ 77 Uppföljning privata utförare perioden 
maj 2021-april 2022 

Diarienummer: SBF-2022-625  069 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisning av uppföljning av 
privata utförare för perioden maj 2021 till april 2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har antagit ett program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare (kommunfullmäktige 2016-05-30, § 84). 
Utifrån detta program har sedan varje nämnd i uppdrag att ta fram en 
uppföljningsplan.  

Samhällsbyggnadsnämnden antog en uppföljningsplan av privata utförare 2017-04-
04. I planen anges att uppföljningen ska sammanställas i en rapport som ska 
överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden i juni. Rapporten avser då perioden 
maj-april. 

Verksamheter och entreprenader som är upphandlade enligt lagen om offentlig 
upphandling, LOU, omfattas av uppföljningen. Samhällsbyggnadsnämnden har 
använt följande bedömningskriterier för att välja ut vilka 
verksamheter/entreprenader som ska följas upp: 

• Kommunen är huvudman (Lagenlig tjänst till kommunens invånare).  

• Tjänsten vänder sig direkt mot invånare/kunder.  

• Tjänsten sker avskilt från invånarna men ger en indirekt påverkan.  

Nämnden har räknat bort verksamheter/entreprenader som sker inom ett 
avspärrat arbetsområde och/eller har en sammanlagd årskostnad på mindre än 
50 000 kronor. 

Ekonomi 
Uppföljningen av privata utförare är inte förknippat med kostnader för nämnden.   

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Rapport – Uppföljning av privata utförare, 2022-05-24 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-31, § 68 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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§ 78 Information om exploatörsavtal i 
samband med planläggning 

Diarienummer:  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kommande externa planavtal kommer innehålla en skrivning om att undertecknat 
exploateringsavtal är en förutsättning för att kommunen ska anta detaljplanen. 
Anledningen är att kommunen riskerar att få ta stora kostnader för investering i 
infrastruktur utan giltigt exploateringsavtal. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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§ 79 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 fem månader görs följande helårsprognos: 

Vid månadsuppföljningen för maj prognostiserar nämnden ett underskott på 0,1 
miljoner kronor som är en liten upphämtning sedan april. Moga Fritid visar ett 
mindre underskott och miljö- och byggenheten beräknas göra ett större överskott.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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§ 80 Information om utfallet av våra 
investeringsäskanden 

Diarienummer: SBF-2022-288 041 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Redovisar utfallet efter kommunfullmäktiges beslut den 13 juni. Några 
investeringar har strukits helt, det är några beloppsändringar samt några 
framflyttade investeringar.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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§ 81 Information från förvaltningen 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Upphandlingar 
Inför annonsering: behandling av mat- och restavfall, kapacitetsökning Sexdrega 
reningsverk, livsmedel, upphandling av byte belysningspunkter, Tekniska konsulter 
(tillsammans med Marks kommun). 

Beslutade/annonserade: transport och mottagning av schakt- och fyllnadsmassor 
samt trädgårdsavfall, beläggningstjänster (tillsammans med Tranemo kommun), 
snöröjning och halkbekämpning, nytt biblioteksdatasystem (tillsammans med 
Sjuhäradskommunerna). 

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, återvinningsstation trädgårdsavfall Sexdrega. 

Pågående: vattendom Hillareds vattentäkt, exploatering Stråvik, pumpstation 
”Slakteriet”, GC-led golfbana-Änglarp, vattendom Håcksviks vattentäkt, Lockryd 
etapp 5, Boråsvägen etapp 2. 

Avslutade: dagvattenhantering Blåkläder, ny vattentäkt i Axelfors, byte av staket 
Svenljunga avloppsreningsverk. 

Detaljplaner 
Inkomna planbesked: Lyckorna Överlida, Svenljunga 4:39 och 4:144, Svenljunga 
40:1 och 40:2  
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Beslutade planbesked: Blåkläder, Kindsvägen 16, Håcksviks skola, Överlida skola, 
Ätrastrand, Holsljunga camping. 

Pågående: Toftalyckan, Klockaregården, Viseberg, Ga Snickeriet och lokstallarna, 
Sågviken (planprogram), Industriområde Lockryd. 

Pausade: Brogatan. 

Kommande exploateringsplaner: Sågviken, Brokvarn, Bostadsområde Överlida-
Mjöbäck. 

Planer som vunnit laga kraft:  

Personal och Arbetsmiljö 
Pågående rekryteringar: Vikarierande projektledare VA, kostenheten har två 
vakanser, miljö- och byggchef 

Avslutade rekryteringar: planarkitekt, samhällsutvecklingschef 

Anmälda tillbud och olycksfall: sex öppna ärenden, två nya ärenden sedan förra 
nämnden.  

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 att flytta ansvar för fritidsgårdsverksamhet till socialnämnden. 

Uppdrag att flytta ansvar för bostadsanpassning från socialnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Övrig information 
Svenljunga, Herrljunga och Bollebygds kommuner har inlett diskussion om 
samverkan kring ärenden där det finns risk för delikatessjäv hos handläggarna. 
Samverkan skulle kunna medföra att kommunerna ”byter” ärenden med varandra. 
Efter en första avstämning den 13 juni ska Bollebygd och Svenljunga kommuner gå 
vidare med att titta mer detaljerat på formerna för samverkan.  

VA har beviljats ett bidrag på 148 305 kronor från Länsstyrelsen för att borra 
kontrollbrunnar i samband med ansökan om vattendom i Östra Frölunda. 

VA har ansökt om och fått beslut från Länsstyrelsen om att få släppa vattnet från 
Mogadeponins lakvattendamm direkt till dagvattendammen istället för att som 
idag pumpa det till Svenljunga reningsverk. 

Vi har inlett en diskussion om samverkan med Tranemo kommun kring VA-
försörjning i området Lockryd-Länghem. Båda kommunerna står inför investeringar 
i avloppsrening och eventuellt vattenförsörjning.  
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Avvikelser vid kontroller enl. internkontrollplan  
Inget att rapportera 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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