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§ 107 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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§ 108 Rivningsföreläggande för 
komplementbyggnad samt 
åtgärdsföreläggande för ovårdad tomt 

Diarienummer: SBF-2022-325  221 

Ärende: Klagomål - Nedskräpning på fastigheten  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden förelägger 

, att senast fyra (4) månader efter att beslutet har tagits emot: 

1. Riva den fristående komplementbyggnaden som redovisas på bilderna 3-5 och 
9-10 i bilagan Fotodokumentation – med kommentar (2022-05-23) 

Trä- och glasavfall från rivningen ska omhändertas och avlägsnas från platsen. 

2. Städa upp fastigheten enligt följande punkter med hänvisning till bilaga 
Fotodokumentation - med kommentar (2022-05-23)  

• Lös plast, fönster, trasiga pallar samt löst träavfall ska avlägsnas (bild 1) 

• Plankor ska avlägsnas från fastigheten (bild 2) 

• Plast, lastpallar samt gamla luckor ska avlägsnas (bild 3) 

• Lastpallar och osorterat trä ska avlägsnas (bild 4) 

• Tunnor, staplad plåt samt maskin ska avlägsnas (bild 5) 

• Osorterad bråte (plast, papper, trä) samt staplad plåt ska avlägsnas (bild 6) 

• Släp samt på släp stående konstruktioner ska avlägsnas (bild 7) 

• Släp samt på släp stående konstruktioner ska avlägsnas (bild 8) 

• Samtligt trä- och plåtavfall ska avlägsnas (bild 9) 

• Lastpallar ska avlägsnas (bild 10) 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Det här beslutet grundar sig på följande bestämmelser: 

• 8 kapitlet 4 och 14 § samt 11 kapitlet 21 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
(rivningsföreläggande) 

• 8 kapitlet 15 § samt 11 kapitlet 19 § PBL (åtgärdsföreläggande) 
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Motivering till beslutet 

Rivningsföreläggande 
Byggnaden har enligt utredning i ärendet uppförts utan bygglov eller anmälan. 
Med grund i att den olovliga byggnationen har preskriberats får ett 
rättelseföreläggande inte utfärdas. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ett 
rivningsföreläggande inte är beroende av om byggnaden är uppförd med eller utan 
bygglov/anmälan. De tekniska egenskapskraven ska ändå uppfyllas. 

Enligt 8 kapitlet 14 § PBL om underhåll och varsamhet, ska ett byggnadsverk hållas i 
vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i 
huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. 

Enligt 8 kapitlet 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är 
väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet/säkerhet i händelse av 
brand/skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö/säkerhet vid användning. 

Enligt 11 kapitlet 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid 
riva byggnadsverket, om det är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnaden inte uppfyller gällande krav på 
ett byggnadsverk. Byggnaden bedöms vara i så dåligt skick att den behöver rivas. 
Byggnaden har delvis redan rasat på den nordöstra gaveln och resterande del har 
stått utan taktäckning under en tid vilket har resulterat i stora skador på tak- och 
väggkonstruktionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnadsverket har så stora brister att 
det behöver rivas i sin helhet. 

Åtgärdsföreläggande 
Enligt 11 kapitlet 19 § PBL får byggnadsnämnden förelägga den som bryter mot 
plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och föreskrifter samt beslut som 
meddelats med stöd av lagen att inom en viss tid åtgärda överträdelsen. 

Enligt 8 kapitlet 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken 
för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivning och trafik inte 
uppkommer. 

Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanerat område för bostäder och i 
anslutning till Svenljunga kommuns simhall och fritidsanläggning.  

Avfallet på fastigheten består av till största del lastpallar och plåt. Men det finns 
även inslag av gamla tunnor, kläder, plast samt maskiner. 

På en villatomt kan det naturligt finnas en viss mängd avfall, i begränsad 
omfattning och under begränsad tid, utan att det bedöms vara aktuellt med ett 
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åtgärdsföreläggande. Avfallet på aktuell fastighet bedöms inte vara av begränsad 
omfattning och ger intryck av att ha samlats under en längre tid. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att fastighet utifrån dess placering, med ett 
ovårdat och misskött intryck, är en betydande olägenhet för omgivningen. 
Fastigheten ska därför städas. Med grund i att det är det sammantagna intrycket 
som ger den negativa upplevelsen bedömer samhällsbyggnadsnämnden det inte 
aktuellt att begränsa avstädningen till specifika delar eller material.  

Upplysningar 
Om föreläggandet inte följs får samhällsbyggnadsnämnden besluta att på ägarens 
bekostnad låta genomföra åtgärden (11 kapitlet 27 § PBL). 

Om föreläggande inte följs kan det förenas med vite (11 kapitlet 37 § PBL). 

Föreläggandet kommer att skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel (11 kapitlet 40 § PBL). 

Rivningsavfall samt annat avfall på fastigheten ska omhändertas i enlighet med 
avfallsförordningen (2020:614). 

Är du inte nöjd med beslutet? 
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län. I bilagan ”Är du missnöjd med vårt beslut” kan du läsa hur du ska 
göra. 

Sammanfattning 
2021-11-30: Miljö- och byggenheten fick in ett klagomål angående nedskräpad 
fastighet. Ärendet registrerade ursprungligen som ett miljöärende. 

2022-03-18: Miljö- och byggenheten utför ett platsbesök på fastigheten med 
representanter från både byggavdelningen och miljöavdelningen. Utifrån vad som 
noterades på platsen startade byggavdelningen ett eget ärende utifrån klagomålet. 
[Observera att det står fel datum om när platsbesöket skedde i tjänsteanteckning 
daterad 2022-03-23. Där står 9 mars 2022, korrekt datum är den 18 mars 2022.]   

2022-03-28: En kommunicering om eventuellt rivning- och åtgärdsföreläggande 
skickas ut till fastighetsägaren. Inget svar har inkommit. Yttrande kan hämtas från 
miljöavdelningens samtal med fastighetsägaren i ärende SBF-2021-1269 där han 
anger att han mått dåligt en tid och ämnar fixa och städa tomten under våren 
[2022]. Han avser att riva förrådet och renovera stugan.  

Vad fastighetsägaren benämner som förråd respektive stuga har i detta 
föreläggande benämnts som komplementbyggnad eftersom det upplevs vara 
samma byggnad. 
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Tiden för rättelse ska bestämmas så att fastighetsägaren har reella möjligheter att 
inom tiden fullgöra vad som åligger honom. På grund av den enkla konstruktionen 
på komplementbyggnaden samt att nedskräpningen är mestadels träavfall 
bedömer miljö- och byggenheten att fyra (4) månader är en rimlig tid för att utföra 
åtgärderna. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Tjänsteanteckning 2022-03-23 

• Fotodokumentation 2022-03-21 

• Fotodokumentation – med kommentar 2022-05-23 

• Utredning beviljade byggnationer 2022-03-24 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-16 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 94 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Linus Johansson, bygglovhandläggare. 

Beslutet skickas till 
 (med mottagningsbevis). Följande handlingar bifogas beslutet: 

• Besvärshänvisning 

• Fotodokumentation – med kommentar 2022-05-23 

Inskrivningsmyndigheten för inskrivning. 
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§ 109 Taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- 
och bygglagen 

Diarienummer: SBF-2022-987  206 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till taxa för lov, anmälan m.m. 
enligt plan- och bygglagen till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och 
med 1 januari 2023.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att fullmäktige upphäver plan- och 
bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa 2015, antagen 2014-12-15 § 164, att gälla från 
och med 1 januari 2023 under förutsättning att även föreslagen kart- och mättaxa i 
ärende SBF-2022-988 antas. 

Motivering till beslutet 
Föreslagen beräkningsmodell visar med ökad tydlighet vilken avgift som kommer 
att debiteras den sökande samt överensstämmer på ett tydligare sätt med gällande 
lagstiftning samt den faktiska nedlagda handläggningstiden. Utförda analyser har 
granskat ett byte av taxemodell och tyder på en mycket begränsad påverkan på 
byggenhetens intäkter. 

Sammanfattning 
Nu gällande byggtaxa har visat sig innehålla vissa otydligheter, både mot sökande 
samt vid granskning mot lagtext. Mot sökanden ger den komplicerade 
beräkningsmodellen svårighet att i förväg ge ett svar på vad en viss åtgärd kommer 
debiteras. Mot lagtexten ger den inte tillräcklig fokus på likställighetsprincipen om 
samma kostnad för samma typ av ärende. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
har arbetat fram ett förslag till ny taxemodell som avhjälper båda dessa 
svårigheter. Modellen har till viss del omarbetats med stöd från Borås och 
Bollebygds taxor. 

Den nya beräkningsmodellen bygger på framtagande av antal 
handläggningstimmar för varje typ av ärende som sedan multipliceras med 
gällande timavgift. Vad som kommer debiteras för de vanliga ärendetyperna kan 
med konkreta siffror redovisas för medborgarna innan de lämnar in sin ansökan. 

Överrensstämmelsen med lagstiftningen ökar genom att den stora påverkan av 
storlek på byggnationen tas bort. Granskning av ett enbostadshus påverkas i liten 
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grad av storleken på byggnationen och samma avgift kan därför gälla oavsett 
storlek. Det vill säga samma typ av byggnation ska ge samma avgift.  

Vid andra typer av byggnation påverkar storleken handläggningstiden och därmed 
avgiften, exempelvis industribyggnader. Där är det rimligt med högre avgift för 
större byggnationer. Men handläggningstiden ökar inte linjärt enligt nuvarande 
modell. Den nya modellen avhjälper detta genom att det införs nya, betydligt 
större, areaspann med mindre ökning i avgift mellan de olika spannen. 

En tredje indelning sker för de ärenden som vi mycket sällan handlägger och 
därmed inte har någon möjlighet att räkna fram en genomsnittlig handläggningstid, 
eller de som kan skilja kraftigt i handläggningstid. För dessa ärenden tillämpar vi 
timdebitering. Ett tydligt exempel på ärende som skiljer sig mycket åt i 
handläggningstid är ändrad användning. En ändring från lager till industri kan vara 
enkel att handlägga medan en ändring från bostad till förskola kan kräva stor 
granskning.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen, förslag 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-17 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 95 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Linus Johansson, bygglovhandläggare. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige. Följande handlingar bifogas beslutet: 

• Taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen, förslag 
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§ 110 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter  

Diarienummer: SBF-2022-998  706 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 1 
januari 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver taxa för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, 
antagen 2019-06-17 § 132., att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter. 
Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022. Kommunen har tillsynsansvaret på 
försäljningsställena. Enligt 40 § får kommunen ta ut avgift för sin tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig försäljning.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att avgiften för den tillsynen bakas in i den 
befintliga taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och 
liknande produkter. I övrigt är taxan oförändrad. 

Ekonomi 
Taxeförslaget ger samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att ta ut en avgift för sin 
tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter, förslag 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-19 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 96 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Andersson, tillförordnad miljö- och byggchef. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige. Följande handlingar bifogas beslutet: 

• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter, förslag 
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§ 111 Upphävande av Taxa för tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer 

Diarienummer: SBF-2022-1085  406 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Taxa 
för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, antagen 2019-11-25 § 206, 
under förutsättning att den nya taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område antas. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt en ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande. I 
den nya taxan ingår avgifter för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
vilket framgår av § 1 i taxebestämmelserna. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27, § 95 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-06 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Andersson, tillförordnad miljö- och byggchef. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 112 Antagande av detaljplan 
Diarienummer: SBF-2021-52  214 

Ärende: Detaljplan för Toftalyckan, Lida 2:133 m.fl, Överlida 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ny detaljplan för Toftalyckan, Lida 
2:133 m.fl., i Överlida.  

Följande planhandlingar tillhör beslutet: 

• Plankarta med bestämmelser, 2022-09-23 

• Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning och genomförandebeskrivning, 
2022-10-06 

• Undersökning miljöbedömning, 2021-05-27 

• Granskningsutlåtande 2022-10-05 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling och en mer flexibel 
användning av fastigheten Lida 2:133 som innefattar bostadsändamål, vård, handel och 
kontor.  

Markanvändningen ändras från allmänt ändamål till bostäder, vård, handel och kontor. 
Även del av fastigheterna Lida 2:5 och Lida 2:86 föreslås regleras till fastigheten Lida 
2:133.  

Området bedöms vara lämpligt för bostäder med komplettering av användningarna 
vård, handel och kontor. Planförslaget bidrar till nya bostäder med fortsatt möjlighet 
att bedriva verksamhet med vårdinslag samt kontor och handel. Vårdändamål 
innefattar bland annat trygghetsboende, tillgänglighetsanpassat boende för 
funktionsnedsatta, äldreboende med mera. Planen möjliggör även kompletterande 
service för boende och besökare, som till exempel frisör, apotek, fotmassage, 
postutlämningsställe/kiosk. Stora handelsetableringar bedöms inte lämpliga på platsen. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Lövskogsinventering, Länsstyrelsen, 1987 

• Miljökontroll i samband med avveckling av drivmedelsanläggning, Qstar 
Överlida, på fastigheten 2:148 i Svenljunga kommun, ÅF, 2016-10-31 
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• Riskbedömning farligt gods, Bengt Dahlgren, 2021-04-12 

• Bullerutredning, Sweco, 2021-05-18 

• Undersökning miljöbedömning, 2021-05-27 

• Plankarta med bestämmelser, 2022-09-23 

• Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/GEO) och Geoteknisk 
utredning för Toftalyckan Lida 2:133 m.fl, PM Geoteknik, AFRY, Rev B 2022-10-
03 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-04 

• Granskningsutlåtande 2022-10-05 

• Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning och genomförandebeskrivning, 
2022-10-06 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Rebecka Zettermark Avdic, planarkitekt. 

Beslutet skickas till 
Svenljunga verksamhetslokaler AB 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 113 Kart- och mättaxa 
Diarienummer: SBF-2022-988  240 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till kart- och mättaxa till 
kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 1 januari 2023.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att fullmäktige upphäver plan- och 
bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2015, antagen 2014-12-15 § 164, att gälla 
från och med 1 januari 2023 under förutsättning att även föreslagen taxa för lov, 
anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen i ärende SBF-2022-987 antas. 

Motivering till beslutet 
Från och med 1 september 2022 skapas en ny enhet för plan- och exploatering på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär att verksamhetsområdet för kart- 
och mät samt GIS flyttas från miljö- och byggenheten till den nya plan- och 
exploateringsenheten. Samtidigt föreslår miljö- och byggenheten att en ny taxa för 
lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen ska gälla från årsskiftet 2022/2023. 
Enheterna ser det som lämpligt att i samband med dessa förändringar bryta ut 
taxebestämmelser för kart- och mätverksamheten till en egen taxa.  

Till skillnad från bygglovtaxan, som omarbetas i sin helhet, kommer taxan för kart- 
och mät förbli oförändrad 2023. Den enda förändringen är att bestämmelserna 
förs in i ett eget taxedokument. 

En förutsättning för att den nya kart- och mättaxan ska antas, är att 
kommunfullmäktige också antar den nya taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- 
och bygglagen och att den tidigare taxan därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning 
I samband med att en ny enhet för plan- och exploatering skapas på 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår enheten att taxan för kart- och mät lyfts ut 
ur tidigare plan- och bygglovtaxa och får ett eget taxedokument. Det nya förslaget 
innebär inga förändringar gällande avgifternas storlek. 

Ekonomi 
Beslutet innebär att enheten kan ta ut avgifter för kart- och mätverksamheten. 
Beslutet innebär i övrigt inga ekonomiska förändringar.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kart- och mättaxa, förslag 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-16 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 97 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Pier Andersson, plan- och exploateringschef. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige. Följande handlingar bifogas beslutet: 

• Kart- och mättaxa, förslag 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 
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§ 114 Informationspunkt: Uppföljning av 
handlingsplan för att få kostenhetens 
budget i balans 

Diarienummer: SBF-2022-497  042 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
I årsbokslutet för 2021 uppvisade kostenheten ett underskott på 1,1 miljoner 
kronor. Kommunfullmäktige begärde då en handlingsplan för att uppnå budget i 
balans under 2022. Kostenheten har upprättat en handlingsplan som också har 
godkänts av kommunfullmäktige. Kostchefen informerar om de åtgärder som 
hittills har vidtagits och vilka resultat de har givit. 

• Personalkostnader; Personalbemanningen ses över och justeras till lika 
täckning/kök. Timvikariekostnaderna ses över och minskas, större samarbete 
mellan enheter. Övertidstimmar ses över och godkänns endast när vi har 
teckning för dessa och får igen kostnaden. Alla ombeds ta ut sina 
semesterdagar under året. 

• Intäkter; Antalsrapportering sköts av kostledningen. Rutinen för pedagogiska 
måltider ses över i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen. Prislista 
ses över och justeras till 2022 höstterminen. Marknadsför kostenheten och 
återfå intäkter. 

• Livsmedelsbudget i balans; Tätare uppföljning ute i köken. Livsmedelspriserna 
och matsedel planeras och följs upp i kostdataprogram. Minska matsvinnet. 

• Övergripande; Vi ser över alla våra kostnader och håller oss till det som för 
verksamheten, arbetsmiljön och våra gäster är viktigast. Bilpoolen ses över och 
en bil avslutas leasingavtal. Mjölkstöd från jordbruksverket söks för mjölken vi 
serverar. Ökar andelen växtbaserat i maträtter, minskar på de dyra livsmedlen, 
promotar det gröna alternativet på menyn och ökar salladsutbudet efter 
säsong. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Poa Pettersson, Kostchef. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 
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§ 115 Avfallstaxa 2023 
Diarienummer: SBF-2022-993  406 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till avfallstaxa 2023 till 
kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
Efter 2021 års årsbokslut fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för tidigare underskott. Handlingsplanen godkändes efter sommaren 
hanteringen av underskottet skulle hanteras vid kommande beslut om avfallstaxan.  

Förvaltningen föreslår en höjning om 7,1 procent årligen fram till och med 2027 då 
det tidigare underskottet kommer att vara återställt. I samband med 
handlingsplanen presenterade förvaltningen en uppgift om 6-7 procent. Men den 
miljöstyrande taxan tillsammans med fortsatta utbyggnaden av 4-fack under 2022-
2023, främst vid flerbostadshus, innebär en intäktsminskning med cirka 2 procent 
som behöver kompenseras.  

Tjänster för slamsugning av enskilda avlopp föreslås höjas med 8,5 procent årligen 
fram till och med 2027. Anledningen till att slamsugningstjänsterna behöver höjas 
mer än övriga avfallstjänster är att vi idag har täckning för själva slamsugningen och 
behandlingen av slammet men slamsugningstaxan bidrar inte till verksamhetens 
gemensamma kostnader som kundtjänst, planering och utveckling. I praktiken kan 
man säga att det är sophämtningskunderna som bidrar till att täcka de 
kostnaderna. 

Inför 2024 ser förvaltningen ett behov av en större omarbetning av avfallstaxan 
med tanke på de stora förändringarna i lagstiftningen där kommunerna tar över 
ansvaret för att samla in förpackningar och utsortering av matavfall blir 
obligatoriskt. Även om det blir ett utökat ansvar gällande förpackningarna så blir de 
ekonomiska förutsättningarna betydligt bättre än tidigare då EU-lagstiftning 
föreskriver att producenterna ska stå för att kommunerna får full kostnadstäckning 
för insamlingen. 

Ekonomi 
Förslaget innebär att intäkterna till avfallskollektivet ökar med 7,1 procent för 
sophämtning och grundavgifter samt 8,5 procent för slamsugningstjänster. Det 
innebär en ökning av taxeintäkterna från 16,2 miljoner kronor under 2022 till 
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17,4 miljoner kronor under 2023. För kunderna innebär höjningen att ett standard 
abonnemang höjs med 219 kronor per år från 3 076 kronor per år till 3 295 kronor 
per år och att slamsugning som utförs enligt planerat schema höjs med 79 kronor 
per tillfälle till 1 005 kronor per tillfälle.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Avfallstaxa 2023, förslag 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-19 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27,   98 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige. Följande handlingar bifogas beslutet: 

• Avfallstaxa 2023, förslag 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 
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§ 116 Uppföljning av beslut om kompensation 
till entreprenörer för stigande 
drivmedelspriser 

Diarienummer: SBF-2022-346  059 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar upphöra med kompensationen sista 
september 2022. Frågan kommer dock bevakas under hösten och åtgärden kan 
komma att återupptas senare utifrån hur marknaden utvecklas. 

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. Vid 
sammanträdet i juni beslutades att åtgärden skulle fortsätta över sommaren och 
en ny utvärdering skulle ske i september.  

Åtgärden utfördes 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 september. 

Drivmedelspriserna har stabiliserats under sommaren och många av kommunens 
avtal har haft ordinarie indexjusteringar under perioden där entreprenörerna 
kompenserats för tidigare höjningar. 

Osäkerheten i stunden är om den tillfälliga skattesänkningen som löper ut 30 
september kommer att förlängas eller inte. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-19 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 99 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 

Beslutet skickas till 
Magnus Eriksson, avfallschef 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 
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§ 117 Taxa för allmänna vatten- och 
avloppstjänster (VA-taxa) 2023 

Diarienummer: SBF-2022-984  356 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar höja brukningsavgiften för vatten och avlopp 
och övriga avgifter som berör § 19 i Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster 
med 5 procent år 2023 och anläggningsavgiften med 21 procent för år 2023.  

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till taxa för allmänna vatten- och 
avloppstjänster (VA-taxa) 2023 till kommunfullmäktige för antagande att gälla från 
och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten styrs av kommunallagen och i 8 kapitlet 3 § står det att 
kommunen får ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller 
och att VA ska följa kommunallagens självkostnadsprincip. Detta innebär att 
avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är 
nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.  

För att få kostnadstäckning för ökade personalkostnader gällande löneökning och 
höjda pensionskostnader, stigande materialkostnader, ökade energi- och 
kemikaliekostnader, ökade räntekostnader från idag 0,8 procent till föreslagna 1,3 
procent, ökande kapitalkostnader efter investeringarna som är nödvändiga för att 
hålla anläggningar och ledningsnät i dugligt skick så behöver man höja 
brukningsavgiften med 5 procent för år 2023. 

När det gäller anläggningsavgiften så baseras den på entreprenadindex med 
basåret 2014. Då priserna har stigit på material och maskintjänster med ett 
genomsnitt av 11 procent det senaste året plus att VA-enheten bara har en 
genomsnittlig täckningsgrad av kostnaden med 50-60 procent så behöver man öka 
med ytterligare 10 procent och då hamnar höjningen på anläggningsavgiften med 
21 procent för år 2023. Får man en in en högre intäkt via anläggningsavgiften så 
behöver inte brukningsavgiften belastas lika hårt för att täcka förlusten. Att ha en 
anläggningsavgift som täcker en stor del av kostnaden är viktigt då Svenljunga 
kommun har planer på att växa med nya bostadsområden. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att VA får fondera pengar vid ett eventuellt 
överuttag för att använda detta till projektet VA försörjning norra kommunen. VA 
har som förslag att fram till 2024 fondera 1 500 000 kronor. Detta ger en 
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genomsnittlig fondering med 500 000 kr per år som motsvarar 1,6 procent av 
taxehöjningen. 

Ekonomi 
Godkänner man förslaget med höjningen kommer VA får kostnadstäckning för 
driftbudgeten och en större täckning av anläggningskostnaden och man möjlighet 
att möta framtida taxa-höjningar när man tar delar av projektet VA försörjning 
norra kommunen i drift. 

Har man en för stor skillnad mellan intäkt och kostnad då man inför ett 
verksamhetsområde för kommunalt VA så behöver man kompensera för detta med 
höjd brukningsavgift då VA är en taxefinansierad verksamhet 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Efter beredningen har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om nya 
förutsättningar för verksamhetsplan 2023-2025 med höjning av både internränta 
och PO. Utifrån det förslaget har VA-enheten räknat om förslaget till taxa och 
föreslår en höjning av brukningsavgifterna med 5 procent. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 100 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-11 

• Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023, förslag med 5 
procent höjning 

• PM - Höjning av 2023 års VA-taxa med 5 procent, 2022-10-11 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige. Följande handlingar bifogas beslutet: 

• Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023, förslag med 5 
procent höjning 

• PM - Höjning av 2023 års VA-taxa med 5 procent, 2022-10-11 
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§ 118 Återrapportering efter 
detaljprojektering av kommunalt VA i 
Fäxhult stugområde 

Diarienummer: SBF-2022-1003  348 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta upp investeringen ”Införande av 
kommunalt VA i Fäxhult samt överföringsledning mellan Fäxhult och Holsljunga 
avloppsreningsverk” på 50 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2023-2025. 

Sammanfattning 
År 2007/2008 genomförde miljöenheten en inventering av VA-situationen i 
Fäxhult. Man beslutade då att utfärda ett tillfälligt förbud att ändra eller anlägga 
nya avloppsanläggningar i området. 2011 fick förvaltningen i uppdrag av nämnden 
att påbörja en utredning över avloppssituationen i området då man anser att 
området är ett § 6-område.  

Då man inte kom framåt i ärendet beslutade samhällsbyggnadsnämnden 2018 att 
möjliggöra tillstånd för torra avloppslösningar vid renovering, tillbyggnad eller 
nybyggnation av bostäder. Mellan 2019 och 2021 genomförde VA-enheten ett 
antal utredningar hur man på bästa sätt ska kunna införa kommunalt VA i området. 
Slutsatsen blev att anlägga kommunalt VA med självfall i området i så stor 
utsträckning som möjligt för att sedan pumpa spillvattnet via en överföringsledning 
utmed väg 154 till Holsljunga avloppsreningsverk. Man lägger också med en 
ledning för dricksvatten mellan Holsljunga och Fäxhult.  

I juni 2021 fick VA-enheten i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att 
detaljprojektera VA-utbyggnaden i Fäxhult samt överföringsledningen mellan 
Fäxhult och Holsljunga avloppsreningsverk.  

Ramboll, som var dem som gjorde detaljprojekteringen, presenterade i september 
2022 en budget på 50 miljoner kronor för införande av kommunalt VA i Fäxhult 
samt en överföringsledning mellan Fäxhult och Holsljunga avloppsreningsverk.  

I deras budget finns det en post som benämns beställare kostnader på 20 procent. 
Där ligger att ta fram förfrågningsunderlag, söka tillstånd, byggledning, eventuella 
markförhandlingar med mera. I posten oförutsedda kostnader som Ramboll 
uppskattar till 25 procent ligger de risker som man har identifierat. Det kan vara 
förorenade massor som man måste ta hand om, utredningar för tillstånd, 
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naturvårdsinventeringar, skador på egendom så som staket, murar, byggnader, 
tillfälliga vägar, att det finns berg utmed överföringsledningen då den geotekniska 
undersökningen inte är gjord, rubbningar av tidsplan då man är hänvisad att utföra 
arbetet i Fäxhult till höst- och vinterperioden. 

Ekonomi 
Efter att samtliga fastigheter har betalat anläggningskostnaden för kommunalt VA i 
Fäxhult kommer den årligt beräknade kapitalkostnaden för projektet, ”Införande av 
kommunalt VA i Fäxhult och en överföringsledning mellan Fäxhult och Holsljunga 
avloppsreningsverk”, att hamna på cirka 990 000 kronor Detta kommer att belasta 
VA:s driftbudget. Då Fäxhult består av 79 fastigheter där 63 är bebyggda, 14 
obebyggda och 16 stycken boende på arrendetomter så kommer man få in en 
beräknad årlig brukningsavgift av 270 000 kronor. För att täcka resterande 
beräknad kapitalkostnad måste man höja brukningsavgiften i VA taxan med cirka 2-
3 procent. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-15 § 59 

• PM Hydrogeologi 

• PM Analys av arbetets genomförande  

• Prissatt MF 

• Sammanställning budget 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-14 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 101 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 

Beslutet skickas till 
Anders Kjellberg, VA-chef 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 
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§ 119 Hastighetsöversyn Svenljunga kommun 
Diarienummer: SBF-2022-937  311 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
hastighetsplan med inriktning mot att det ska vara 40 km/h i tätorterna inklusive 
genomfarter för antagande under första halvåret 2023. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget att se över behovet av en 
hastighetsplan i Svenljunga kommun. Investeringsmedel är avsatt under 2022 för 
att utföra arbetet med en hastighetsöversyn/hastighetsplan. 

Gatu- och fritidsenheten har arbetat med frågan. När man sammanställer de 
synpunkter och klagomål som kommer in till kommunen gällande hastigheter kan 
man konstatera att det i de allra flesta fall rör som om upplevd överträdelse av 
gällande hastighet  på genomfartsleder, matargator och villagator. Det finns de 
senaste åren inga kända inrapporterade tillbud eller olyckor till följd av hastighet.  
Erfarenheten säger att sänka skyltad hastighet inte gör att trafikanter sänker 
hastigheten, eftersom man i dessa fall inte håller dagens hastighetsgränser. I dessa 
fall är det i första hand dialog och i andra hand fysiska åtgärder som gäller för att få 
önskad effekt. Enheten upplever att dagens hastighetsgränser fungerar bra men 
man behöver alltid se över behovet av tillfälliga eller permanenta fysiska åtgärder. 

Skulle det finnas en politisk vilja att sänka hastigheten från idag gällande 50 till 40 
inom tätort har enheten plockat fram ett exempel från Åre kommun som skulle 
kunna fungera väl även i Svenljunga. Detta är en kortfattad hastighetsplan som 
beskriver i vilka situationer man använder olika hastigheter.  

Skulle man vilja genomföra detta förslag på hastighetsplan måste remiss gå ut till 
Polisen, Trafikverket och Länsstyrelsen.  

Ekonomi 
Skulle Åres alternativ införas rör det sig om ett antal skyltar i varje samhälle som 
måste bytas ut på befintliga stolpar. I Svenljunga tätort rör det sig om ett 20-tal 
skyltar på befintliga stolpar. Varje skylt kosta cirka 300 kronor styck. Tillkommer gör 
arbetskostnad för uppsättning av skyltarna. Liknande åtgärder grävs i samtliga 
samhällen. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-19 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 102 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ernest Gustafsson (-): Föreslår att vi ska införa en hastighetsbegränsning på 40 
km/h i tätorterna. 

Margaretha Bjälkemo (M): Bifall till Ernest Gustafssons förslag. 

Owe Lundin (L): Bifall till Ernest Gustafssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden Dan Franzén finner att det finns två förslag till beslut, 
arbetsutskottets och Ernest Gustafssons. 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att nämnden bifaller Ernest 
Gustafssons. 

Beslutet skickas till 
Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef 

Nils Nilsson, projektledare gata 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 
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§ 120 Motion för ökad fysisk aktivitet hos 
unga i kommunen 

Diarienummer: KSF-2022-122  812 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden yrkar på bifall av motionen. 

Motivering 
Förslaget ökar möjligheterna för spontana aktiviteter för barn och unga i 
Svenljunga kommun.  

Sammanfattning 
Patrik Harrysson (S) föreslår i en motion att kommunens idrottshallar ska vara 
gratis för ungdomar upp till 18 år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på 
möjligheterna att genomföra förslaget. 

• Bokning kan ske tidigast dagen innan eller samma dag som bokningen ska gälla. 

• Person över 18 år bör stå som ansvarig bokare för att säkerställa trygghet och 
ordning. 

Bokning kan ske via Moga fritid eller kommunens hallvärdar och planerad aktivitet 
måste framgå vid bokningen.  

Ekonomi 
Då det rör sig om sent inkomna bokningar bedöms inte förslaget påverka 
ekonomin för bokning av idrottshallar nämnvärt. Hallarna hade vid dessa tillfällen 
med stor sannolikhet stått tomma.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Motion från Patrik Harrysson (S), 2022-05-12 
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• Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23 § 67 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-14 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 103 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 
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§ 121 Flytt av fritidsverksamheten från 
samhällsbyggnadsnämnden till 
socialnämnden 

Diarienummer: SBF-2022-1025  001 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förslag till upprättande av ny enhet 
för främjande av barn- och ungdomsfrågor med start 1 januari 2023. Nämnden 
lämnar då ifrån sig fritidsverksamheten med tillhörande budget enligt redovisat 
förslag. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra 
budget för fritidsverksamheten, 980 000 kronor, från samhällsbyggnadsnämnden 
till socialnämnden från budgetår 2023. 

Sammanfattning 
I samverkan mellan kommunens förvaltningar har ett förslag till förändrad 
organisation tagits fram som innebär att en gemensam enhet skapas med ansvar 
för förebyggande och främjande av barn- och ungdomsfrågor.  

Enheten är kopplad till såväl barn- och utbildningsförvaltningen som 
socialförvaltningen och kommer att ha ett delat ledarskap. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer att vara ansvarig nämnd för familjecentralen och 
socialnämnden kommer att vara ansvarig nämnd för fält- och fritidsverksamheten.  

Ekonomi 
Personal- och verksamhetsbudget på 980 000 kronor flyttas i sin helhet från 
samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden och den nya organisationen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i 
verksamheten som påverkar arbetsmiljön 

• Underlag till samverkan-Förebyggande och främjande barn och ungdomsarbete 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-23 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 107 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden (för kännedom) 

Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom) 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 
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§ 122 Taxor och avgifter inom 
samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 2023 

Diarienummer: SBF-2022-985  041 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till taxor och avgifter inom 
nämndens verksamhetsområde för 2023 och överlämnar det till 
kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde för år 2023. 

Gata/park 

Föreslår att avgiften för hyra av torgplats tas bort helt då hanteringen kostar mer 
än vad intäkterna ger. 

Moga/fritid 

Föreslår att höja avgiften för ställplats från 80 kronor till 120 kronor på grund av 
höjda kostnader för el. 

Badavgifter 

Föreslår att höja avgiften för hänglås från 35 kronor till 40 kronor samt hyra av 
badkläder från 20 kronor till 30 kronor på grund av dyrare inköpspriser. 

Biblioteksverksamhet 

Föreslår att det läggs till en avgift för foto- och internetkopior i A3-format eftersom 
det saknas. 

Kostverksamhet 

Vi brukar årligen räkna upp livsmedelsbudgeten med 2,7 procent men på grund av 
bland annat ökade livsmedelspriser och det faktum att dessa avgifter inte har 
räknats upp på flera år föreslås en lite högre höjning.  

Timavgifter 

Enligt några av nämndens redan antagna taxedokument ska kommunfullmäktige 
årligen besluta om de timavgifter som används i taxan. Förvaltningen föreslår en 
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generell höjning av 2022 års timavgifter med cirka 3 procent vilket motsvarar 
löneuppräkningen. 

Ekonomi 
Avgifterna påverkar nämndens intäkter och påverkar därmed nämndens 
nettobudget. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
2023, förslag 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-14 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 104 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige. Följande handlingar bifogas beslutet: 

• Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
2023, förslag 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 
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§ 123 Verksamhetsplan 2023-2025 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: SBF-2022-989  041 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar upprättat förslag till verksamhetsplan för 
2023-2025 utifrån föreslagen ram på 48 254 000 kronor för 2023, 48 981 000 
kronor för 2024 samt 50 033 000 kronor för 2025 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige. Konsekvensbeskrivning av tänkbara åtgärder för att hamna på 
ram finns under avsnittet Effektiviseringskrav i sammanfattningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 4 872 000 kronor i permanent ramökning från 
2023. Fördelning enligt nedan: 

• 4 512 000 kronor till förstärkning av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter 
som är kopplad till samhällsutveckling genom planläggning och exploatering 
(6,2 tjänster). 

• 300 000 kronor för miljötillsyn. 

• 60 000 kronor för provtagning enligt kontrollprogram för nedlagda deponier i 
Kalv, Mjöbäck, Ebbarp och Sexdrega. 

Samhällsbyggnadsnämnden äskar en tillfällig ramjustering på 200 000 kronor för 
livsmedels-, alkohol- och tobakstillsyn under 2023. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023-2025. Förslaget ska överlämnas till 
kommunfullmäktige som underlag till den kommungemensamma 
verksamhetsplanen. När den är antagen ska nämnden anta sin slutliga 
verksamhetsplan med detaljbudget på sista mötet i december. 

Nämndmål 
Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt tio fullmäktigemål. 
Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom fem övergripande nämndmål som 
enheterna sedan arbetar med på olika sätt. Nämndmålen är oförändrade från 
föregående år. 
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Budget 
Den 7 juni 2022 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om Förutsättningar 
och uppdrag – verksamhetsplan 2023-2025 (§ 124). Där tilldelas nämnden en ram 
på 46,8 miljoner kronor för 2023. I ramen ligger ett effektiviseringskrav på totalt 
896 000 kronor för 2023. Den 3 oktober 2022 reviderade kommunstyrelsens 
arbetsutskott sitt beslut om förslag till ramar (§ 166). I det nya förslaget har 
nämnden tilldelats en ram på 48 254 000 kronor och effektiviseringskravet ligger 
kvar. 

Effektiviseringskrav 
I de preliminära budgetramarna finns ett effektiviseringskrav på 896 000 kronor för 
2023. Förvaltningen bedömer att dessa effektiviseringar kan genomföras genom 
besparingar i den skattefinansierade verksamheten men att de får en direkt 
påverkan på både verksamhet, service och måluppfyllelse. 

En heltidstjänst inom bibliotek, cirka 550 000 kronor 

Denna åtgärd kräver en större översyn av prioriteringar inom verksamheten. 
Öppettider på biblioteket respektive bokbilen behöver jämföras och ställas mot 
varandra. Uppsökande och utåtriktat arbete, publika aktiviteter och läsfrämjande 
arbete kommer få minskas betydligt och därigenom förminskas också 
verksamhetens attraktionskraft, vilket även kan påverka invånarnas möjligheter 
negativt till livslångt lärande, ett stimulerande fritidsliv och barns läslust och 
läsförmåga.  

Verksamheten får ett sämre utgångsläge för nå en god uppfyllandegrad av 
Bibliotekslagen. Målområde 1, Snabb och kvalitetssäkrad service, och Målområde 
3, Attraktiva miljöer, får en sämre uppfyllandegrad. 

Vägbidrag, 300 000 kronor 

Svenljunga kommun betalar årligen ut vägbidrag till vägföreningar som driver 
enskilda vägar med 300 000 kronor. Summan som varje vägförening får varierar 
mellan 300 kronor och 6 000 kronor. Det finns ett värde i att visa att kommunen 
stöttar dessa föreningar ekonomiskt, men summan som varje förening får är ofta 
ganska låg i förhållande till vad skötseln av vägarna kostar föreningarna. 

Minskade bidrag till studieförbund, 100 000 kronor 

Bidraget har legat kvar på samma nivå i många år och har inte berörts av 
besparingar tidigare. I nuläget delar vi ut bidrag även till förbund som har låg lokal 
representation. Detta skulle kunna ses över. Minskade bidrag kommer troligen leda 
till ett något minskat utbud av kurser, studiecirklar med mera som våra invånare 
kan ta del av.  
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Behov av ramjusteringar 
Förvaltningen föreslår en ramjustering på 4 872 000 kronor för framför allt 
resursförstärkning kopplat till plan-, exploatering och VA. Bakgrunden till de olika 
behoven finns beskrivet i de tre separata tjänsteutlåtandena. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Förutsättningar och uppdrag – verksamhetsplan 2023-2025 (KSAU § 124)-
2022-06-07 

• Tjänsteutlåtande: Ramjustering för resursförstärkning inom plan- och 
exploatering, 2022-09-19 

• Behovsuppskattning för ökad etablering och bostadsförsörjning, 2022-09-19 

• Tjänsteutlåtande: Ramjustering för miljö- och byggenheten, 2022-09-18 

• Tjänsteutlåtande: Ramjustering för provtagningsprogram nedlagda deponier, 
2022-09-20 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-21 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 105 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-03, § 166 - Revidering av 
förutsättningar och uppdrag verksamhetsplan 2023-2025 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 124 Investeringsbudget 2023-2025 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: SBF-2022-288  041 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till ändring av nämndens 
investeringar 2023-2025 till kommunfullmäktige för godkännande. 

Sammanfattning 
Investeringsbudgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Mindre justeringar kan 
komma att göras i samband med budgetprocessen för driftbudgeten på hösten, 
vilket innebär att det krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-13 § 91 - Investeringsbudget VP 2023-
2025 

• Ändring av samhällsbyggnadsnämndens investeringar 2023-2025 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 106 

• Investeringsplan 2023-2025, uppdaterad oktober 2022 

• Beskrivning av investeringar oktober 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige. Följande handlingar bifogas beslutet: 

• Investeringsplan 2023-2025, uppdaterad oktober 2022 
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• Beskrivning av investeringar oktober 2022 

Salman Chalhoub, ekonomichef. Följande handlingar bifogas beslutet: 

• Investeringsplan 2023-2025, uppdaterad oktober 2022 

• Beskrivning av investeringar oktober 2022 
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§ 125 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: SBF-2022-11 002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut, 220920-221004 

• Anställningar 220901-220930 
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§ 126 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 

Diarienummer:  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har kommit in sedan 
förra mötet till handlingarna. 

Domar och beslut 
SBF-2021-1239 - Beslut efter överklagan (lst dnr 403-17292-2022) 

SBF-2022-439 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Lst dnr 526-40888-2022) 

SBF-2022-1058 - Energi- och klimatrådgivning 2021-2023 - Ändringsbeslut 

SBF-2022-522 - Beslut om arkeologisk förundersökning av fornlämningar i Lockryd 
(Lst dnr 431-37915-2022) 

SBF-2022-1067 - Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
geologisk provtagning inom fastigheten Källered 1:37 (lst dnr 431-36939-2022) 

Beslut från tillsynsmyndighet 
SBF-2022-242 - Svar på miljörapport för år 2021, Svenljunga avloppsreningsverk 

Övrigt 
SBF-2022-P131 - Information om möjlighet att ansöka om bidrag: Dricksvatten 
under höjd beredskap 

SBF-2022-P133 - Information rörande Trafikverkets beslut om riksintresseanspråk 
för kommunikationer (trafikslagens anläggningar) 
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§ 127 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 nio månader görs följande helårsprognos: 

Vi gör samma prognos som i augusti; vi håller oss inom tilldelad budget. Vi vill dock 
skicka med att det finns en osäkerhet kring kostnaderna för snöröjning och 
halkbekämpning eftersom de är väderberoende. Vad gäller kostenheten så gör de 
ökande livsmedelspriserna att vi backar lite, drygt 950 000 kronor i stället för 
tidigare prognos på 700 000 kronor. 

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

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Upphandlingar 
Inför annonsering: kapacitetsökning Sexdrega reningsverk, livsmedel, upphandling 
av byte belysningspunkter. 

Beslutade/annonserade: nytt biblioteksdatasystem (tillsammans med 
Sjuhäradskommunerna), behandling av mat- och restavfall, Tekniska konsulter 
(tillsammans med Marks kommun). 

Investeringsprojekt 
Igångsättning större projekt: sluttäckning Änglarp etapp 4. 

Uppstartade: GC-led Överlida-Mjöbäck (Trafikverkets del), kapacitetsökning 
Sexdrega avloppsreningsverk, scanning av bygglovsarkiv, återvinningsstation 
trädgårdsavfall Sexdrega. 

Pågående: vattendom Hillareds vattentäkt, pumpstation ”Slakteriet”, GC-led 
golfbana-Änglarp, vattendom Håcksviks vattentäkt, Lockryd etapp 5, Boråsvägen 
etapp 2, reningsutrustning Axelfors vattenverk, reningsanläggning lakvatten Moga 
deponi, kapacitetsökning Svenljunga avloppsreningsverk. 

Detaljplaner 
Inkomna planbesked: Lyckorna Överlida, Svenljunga 4:39 och 4:144, Svenljunga 
40:1 och 40:2, Kalvs camping.  

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. 
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Personal och Arbetsmiljö 
Pågående rekryteringar: VA-ingenjör/projektledare, mark- och 
exploateringsingenjör, miljöcontroller/verksamhetsutvecklare, GIS-ingenjör, 
översiktsplanerare. 

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. Kommunledningsgruppen har nu beslutat att den nya organisationen 
ska införas från 1 april 2023. 

Övrig information 
Arbete med att skyndsamt ta fram och sammanställa energibesparande åtgärder 
har påbörjats på kommunnivå. Inom nämndens ansvarsområde har två 
verksamhetsspecifika grupper tillsats inom VA- respektive gatuverksamheterna. 
Grupperna ska återrapportera senast 20 oktober.  

Den 14 oktober ska en återrapportering av möjligheterna till samverkan med 
Bollebygds kommun inom myndighetsutövning ske. 

Avvikelser vid kontroller enl. internkontrollplan  
Inget att rapportera 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 




