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§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Omdisponering av ärendeordning: 

Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation utan startbeseked vid 
nybyggnation av garage flyttas upp till punkt 4 

1. Närvaro och anmälan av jäv 

2. Val av justerare och tid för justering 

3. Godkännande av dagordning 

4. Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation utan startbesked vid 
nybyggnation av garage 

5. Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd för åren 2022-2024 

6. Behovsutredning för tillsyn av livsmedel, alkohol och tobak i Svenljunga 
kommun, 2022-2024 

7. Tillsynsplan för livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2022-
2024 

8. Behovsutredning för miljö- och hälsoskydd i Svenljunga kommun 2022-2024 

9. Prioritering av befintliga planuppdrag 

10. Information om förvaltningens enhetsmål 

11. Begäran om extra investeringsmedel för projekt 28368, Trafikmiljö 
Boråsvägen, etapp 2 

12. Begäran om extra investeringsmedel för projekt 28725, Ledningssanering 
Boråsvägen 

13. Begäran om investeringsmedel för projektet ”Fördröjningsmagasin 
dagvatten för området utmed Boråsvägen” 

14. Internkontrollplan 2022 

15. Attestantförteckning 2022 

16. Redovisning av anmälda delegationsbeslut 

17. Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

18. Budgetuppföljning med helårsprognos 
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19. Information från förvaltningen 

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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§ 2 Byggsanktionsavgift för påbörjande av 
byggnation utan startbesked vid nybyggnation 
av garage på fastigheten  
Diarienummer: SBF-2021-1280  228 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att , ska 
betala en byggsanktionsavgift. Beloppet sätts till 34 986 kronor. 

Lagstöd 
11 kap. 51, 57 och 61 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

9 kap. 6 § punkt 2 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 

Motivering 
Utifrån komplementbyggnadens storlek, cirka 112 kvadratmeter byggnadsarea, 
bedömer samhällsbyggnadsnämnden att fastighetsägaren har påbörjat en 
bygglovspliktig åtgärd utan startbesked. En sanktionsavgift ska därför tas ut. 

Upplysningar 
Åtgärden har ännu inte fått slutbesked. Fastighetsägaren behöver inkomma med 
signerad kontrollplan som fastställdes i beslutet om bygglov med startbesked. 

Avgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft 
(11 kap. 61 § PBL). Avgiften ska betalas till Svenljunga kommun, faktura skickas 
separat. 

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Uppgifter om hur 
man överklagar, se bilaga. 

Sammanfattning 
I början av 2020 upptäckte byggenheten på Svenljunga kommun att en större 
komplementbyggnad var under uppförande på fastigheten . 
Byggenheten konstaterade att inget bygglov hade sökts för byggnationen. 

Byggnadsinspektör kontaktade fastighetsägaren som gavs möjlighet att montera 
ner det som byggts för att undvika bygglov i efterhand och påföljande 
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sanktionsavgift. Med grund i att byggnationen redan var långt gången valde 
fastighetsägaren istället att skicka in ansökan om bygglov i efterhand. Den 13 
augusti 2020 beviljades byggnationen. 

Yttrande 
En kommunicering om eventuell sanktionsavgift skickades till  
den 6 december 2021. Inget yttrande har inkommit. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Foto före och efter, 2021-12-06 

Beräkning sanktionsbelopp, 2021-12-06  

Tjänsteutlåtande, 2021-12-14 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 10 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Linus Johansson, bygglovhandläggare. 

Beslutet expedieras till 
 delges med mottagningskvitto och besvärshänvisning 
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§ 3 Behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 
i Svenljunga kommun 2022-2024 
Diarienummer: SBF-2021-1166  012 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till behovsutredning för 
miljö- och hälsoskydd i Svenljunga kommun för åren 2022-2024.  

Sammanfattning 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen ansvar för att se till att samhällsbyggnadsnämnden och 
interna myndighetsnämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna 
genomföra sitt uppdrag. För att skapa förutsättningar för det har denna 
behovsutredning tagits fram. Utredningen bygger på en gemensam modell för 
Västra Götalands län och Hallands län. 

Behovsutredningen omfattar i första hand myndighetsutövningen inom miljö- och 
hälsoskydd. Utredningen är flerårig för att kunna visa hur tillsynen behöver 
utvecklas för att bättre bidra till att nå miljömålen samt anpassas till förändrade 
förutsättningar med avseende på lagstiftning och de verksamheter som tillsynen 
riktar sig mot. 

Behovsutredningen påminner om tidigare års resultat, det som är nytt från i år är 
upplägget och att man har lagt till naturvård och kommunekologtjänsten. För att få 
fram behovet används en Excel-fil där all handläggningstid läggs in för att sedan 
kunna få ut behovet som visar på hur många timmar som behövs för styrd tid, 
händelse styrd tid och behovsprioriterad tid. Excel-filen får även fram hur mycket 
tid som är avgiftsfinansierad respektive skattefinansierad. 

Behov i siffror 
Enheten har ett behov av, exklusive administration och ledning, 4,84 årsarbetare 
(ÅA). Det finns budgeterat för 4,9 ÅA och de faktiska resurserna uppgår till 4,35 ÅA. 
Mellanskillnaden kan täckas av att enheten köper in konsulthjälp inom vissa 
områden och nyttjar samverkansavtalet. Bedömningen är att tillsynsmyndigheten 
har tillräckligt med resurser. Osäkra faktorer, se nedan, kan komma att påverka om 
och hur mycket som bortprioriteras. 
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Bortprioritering 
Ifall att bortprioritering sker kommer följande tillsynsområden att påverkas: 

• Små avlopp; kommer få färre tillsyner än 150 stycken. 

• Miljöskydd; de mindre verksamheterna, de som räknas som icke - 
anmälningspliktiga kan komma att få sin tillsyn framflyttad. 

• Hälsoskydd; de mindre verksamheterna, de som räknas som icke-
anmälningspliktiga kan komma att få sin tillsyn framflyttad. 

• Förorenad mark; den egeninitierade tillsynen kommer att bli framflyttad. 

• -Strandskyddstillsynen; kommer att få färre tillsyner än 10 stycken. 

Styrdokument 
Det finns en del styrdokument, som ligger bakom behovsutredningens 
prioriteringar, så som den nya Nationella tillsynsstrategin där dagvatten anges som 
ett fokusområde och som har tagits upp som ett område under miljöskydd som ska 
få tillsyn. Ett annat exempel är förorenade områden som enligt de regionala målen 
ska ha fått 25 % av områden i riskklass 1 och 2 åtgärdade före år 2026. Behovet av 
den egeninitierade tillsynen grundar sig på detta. Enheten har även tagit fram en 
intern handlingsplan för arbetet med förorenade områden för att få bättre kontroll 
över vilka objekt kommunen har. 

Osäkra faktorer 
Det finns en del osäkra faktorer i behovsutredningen. Det som inte är medräknat i 
siffror, är att verksamhetsutvecklingen kan komma att påverka genom att 
handläggare måste delta i att ta fram en kartläggning för vad som krävs och vart 
man vill att enheten ska vara om 3-5 år. 

En annan osäkerhet är oförutsedda händelser så som när ärenden inte går som 
planerat, lagändringar, pandemi m.m. 

För vår kommun är det även viktigt att nyttja konsulter och samverkansavtalet. 
Samverkansavtalet bygger mycket på att samverkan fungerar mellan kommunerna 
och att alla ser möjligheten samt har viljan att avsätta tid för att få det att fungera. 
Vi ser även att vi måste arbeta med våra olika kommuners system och tillgänglighet 
för att det ska fungera mer effektivt än vad det gör idag. 

En sista osäkerhet är om vi får en längre sjukskrivning eller uppsägning. Många 
kommuner upplever det svårt att hitta rätt handläggare till vakanta tjänster. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Beräkningsunderlag 2022-2024 (Excell, ändrades senast datum 2011-11-02) 

Behovsutredning för miljö- och hälsoskydd i Svenljunga kommun 2022-2024 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-16 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 2 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Therése Silow, 1:e miljöhandläggare. 
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§ 4 Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd för 
åren 2022-2024 
Diarienummer: SBF-2022-8  012 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förslag till tillsynsplan för miljö- och 
hälsoskydd, för åren 2022-2024 med fokus på år 2022. 

Upplysningar 
Tillsynsplanen ska även godkännas av interna myndighetsnämnden som ansvarar 
för den del av tillsynen som utförs på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 

Sammanfattning 
Behovsutredning för miljö- och hälsoskydd är framtagen för samma period, det vill 
säga 2022-2024 med fokus på år 2022. Tillsynsplanen upplägg är detsamma som 
behovsutredningen bortsett från att alla förklaringar är borttagna.  

Tillsynsplanens fokus ligger på varför vi måste ha en tillsynsplan samt vad som ska 
göras under året samt vad som bortprioriteras. 

Nedan sammanfattas tillsynensplanen inom de olika kategorierna Övrig tid, Styrd 
tid, Händelsestyrd tid och Behovsprioriterad tid. Sist kan man kort läsa om vad som 
bortprioriteras under år 2022 - vilket är detsamma som vad som kommer att flyttas 
fram i tiden. 

Övrig tid 
Året startar med att en av våra handläggare ska arbeta under en månads tid i 
Bollebygds kommun. Det är en del av att nyttja det samverkansavtal som finns 
inom Sjuhärad. Det finns en förhoppning att få tillbaka lite av den tiden under 
hösten där vi får stöttning i arbetet med tillsynen av små avlopp. 

Under året kommer en av handläggarna gå en utbildning som har fokus på 
utredning och provtagning inom miljöskyddsområdet. 

Nyss nämnda händelser kommer att påverka enhetens tillsyn genom att vissa 
bortprioriteringar sker. Men den positiva effekten är större, det vill säga 
handläggarna får nya erfarenheter, nya input och ökad kompetens. 
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Styrd tid och Händelstyrd tid 
Det som ska göras och som även finns med i behovsutredningen är den tid som 
beskrivs under Styrd tid samt Händelsestyrd tid. Under dessa två sker ingen 
bortprioritering av arbetsuppgifter. Här hittar vi, under Styrd tid, alla B- och C-
verksamheter (tillstånds- och anmälningspliktiga miljöskyddsobjekt) samt H-
verksamheter (anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt). Under Händelstyrd tid hittar 
vi inkommande ärenden så som ansökningar, klagomål, frågor från 
kommuninvånare och så vidare. 

Behovsprioriterad tid 
Inom den här kategorin görs bortprioriteringar när det inte finns tillräckligt med 
resurser. Läs mer under sista avsnittet. 

Här finner vi U-verksamheter och UH-verksamheter, verksamheter som inte är 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Här pågår sedan tidigare ett arbete med att 
komma igenom samtliga verksamheter som finns inom kommunen som ännu inte 
har fått sin första tillsyn. Vi ser även ett behov av att inventera verksamheter för att 
få bättre kontroll och ett mer fullständigt register över kommunens verksamheter. 
Det planeras att ta fram en process för inventeringsarbetet för att sedan kunna 
erbjuda en eller fler studenter att utföra det åt oss. 

Inom miljöskydd hoppas vi kunna lägga lite extra fokus på dagvattenhantering i 
kommunen. Detta ska göras i samarbete med bland annat Borås. Syftet är att öka 
kunskapen inom området samt att få bättre kunskap om kommunens egna 
dagvattenanläggningar samt se hur behovet ser ut. Arbetet med dagvatten ligger i 
linje med den nya Nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. 

Arbetet med förorenade områden pågår. En jurist har granskat två av kommunens 
fastigheter, Bolg 1: 5 och Åhaga 1:7. Det första ärendet är överklagat men 
förhoppning finns att det kan fortgå under 2022. För Åhaga finns det enligt juristen 
fortfarande lite frågetecken om hur man ska gå vidare med fastigheten. Den stora 
frågan är om det finns en ansvarig eller inte att ställa våra krav mot. I övrigt pågår 
arbete med att följa upp avfallsenhetens arbete med kommunens gamla deponier. 

Inom hälsoskyddet ser vi ett behov av att fokusera på vårdboenden. Tillsynen 
planeras till hösten och beroende på hur mycket tid detta tar så ska även tillsyn ske 
på flerbostadshus. Flerbostadshusens fastighetsägare har under 2021 fått ut 
information om vad de ska tänka på när det gäller hälsoskyddsfrågor. Syftet är att 
följa upp informationsutskicket med tillsyn. 

För Små avlopp ser vi att mycket uppföljande tillsynsarbete kommer att ske under 
året, som är en effekt av tillsynen som utfördes 2020-2021 där man ser att 
åtgärder inte utförts. 

Inom naturvård och skyddade områden påbörjades år 2021 två LONA-projekt om 
våtmarker. Ett LOVA-projekt startades som kallas för MUSA, där syftet är att få 
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fram en metodik om hur vi samverkar kring områden som bygger på 
avrinningsområden. Även en ansökan för ett projekt inom biologisk mångfald är 
inlämnad under år 2021. Syftet är att förbättra kunskapen hos tjänstemän och 
förtroendevalda om betydelsen av biologisk mångfald samt att visa på exempel på 
hur den dagliga verksamheten kan arbeta praktiskt ute i fält. 

Bortprioriteringar 
Nedan listas vad som kommer att flyttas fram i tiden; 

Miljöskydd 

• Cirka 10 U-verksamheter har flyttats fram till kommande år 

Hälsoskydd 

• Flerbostadshus 

• Tillsyn på stickande och skärande verksamheter 

• Badanläggningen (vi väntar in ny vägledning för tillsyn från statlig 
myndighet enligt Nya strategin för tillsyn enligt miljöbalken) 

Små avlopp 

• Cirka 100 nya tillsyner på små avlopp tas bort under året. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd i Svenljunga kommun, 2022-2024 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-10 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 3 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Therése Silow, 1:e miljöhandläggare. 

Protokollsbilaga 
Tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd i Svenljunga kommun, 2022-2024 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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§ 5 Behovsutredning för tillsyn av livsmedel, 
alkohol och tobak i Svenljunga kommun, 2022-
2024 
Diarienummer: SBF-2021-1189  012 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till behovsutredning för 
tillsyn av livsmedel, alkohol och tobak i Svenljunga kommun för åren 2022-2024. 

Sammanfattning 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen ansvar för att se till att samhällsbyggnadsnämnden och 
interna myndighetsnämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna 
genomföra sitt uppdrag. För att skapa förutsättningar för det har denna 
behovsutredning tagits fram. Den bygger på en gemensam modell för Västra 
Götalands län och Hallands län. 

Behovsutredningen omfattar i första hand myndighetsutövningen inom livsmedel, 
alkohol och tobak. Utredningen är flerårig för att kunna visa de förändringar som 
sker inom arbetsområdena på lite längre sikt. 

Behovsutredningen påminner om tidigare års resultat, det som är nytt från i år är 
upplägget. För att få fram behovet används en excel-fil där all handläggningstid 
läggs in för att sedan kunna få ut behovet som visar på hur många timmar som 
behövs för styrd tid, händelse styrd tid och behovsprioriterad tid. Excel-filen får 
även fram hur mycket tid som är avgiftsfinansierad respektive skattefinansierad. 

Behov i siffror för 2022 
Enheten har ett behov av, exklusive administration och ledning, cirka 1,5 
årsarbetare (ÅA). Det finns budgeterat för 1,2 ÅA och de faktiska 
handläggningsresurserna uppgår till 0,9 ÅA. Det finns ett behov av att öka 
resurserna under 2022 med ca 0,3 årsarbetare. Hur resurserna bör och kan 
användas är ännu inte fastställt. Förslag till detta finns i behovsutredningen. 

Osäkra faktorer, se nedan, kan komma att påverka om och hur mycket som måste 
bortprioriteras. 
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Bortprioritering 
Om bortprioritering sker kan framför allt livsmedelskontrollen påverkas genom att 
kontroller inte blir utförda enligt plan och att förändringsarbete, ajourhållande av 
kompetens och omvärldsbevakning blir eftersatt. 

Osäkra faktorer 
Oförutsedda händelser så som när ärenden inte går som planerat, lagändringar, 
pandemi med mera. 

För vår kommun är det även viktigt att nyttja konsulter och samverkansavtalet. 
Samverkansavtalet bygger mycket på att samverkan fungerar mellan kommunerna 
och att alla ser möjligheten samt har viljan att avsätta tid för att få det att fungera. 
Vi ser även att vi måste arbeta med våra olika kommuners system och tillgänglighet 
för att det ska fungera mer effektivt än vad det gör idag. 

En sista osäkerhet är om vi får en längre sjukskrivning eller uppsägning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Beräkningsunderlag 2022-2024 livsmedel, alkohol och tobak (Excel, ändrades 
senast datum 2011-11-18) 

Behovsutredning för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden livsmedel, 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2022-2024 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-10 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 4 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Oscar Hedén, livsmedelsinspektör. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-02-01 
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§ 6 Tillsynsplan för livsmedel, alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel 2022-2024 
Diarienummer: SBF-2022-12  012 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till tillsynsplan för 
livsmedel, alkohol och tobak och receptfria läkemedel i Svenljunga kommun för 
åren 2022-2024. Med fokus på 2022. 

Upplysningar 
Tillsynsplanen ska även godkännas av interna myndighetsnämnden som ansvarar 
för den del av tillsynen som utförs på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 

Sammanfattning 
Tillsynsplanen (TP) i detta tjänsteutlåtande är framtagen för samma period som 
behovsutredningen, dvs 2022-2024 med fokus på år 2022. Tillsynsplanens upplägg 
är liknande det för behovsutredningen bortsett från att alla förklaringar är 
borttagna och att TP för livsmedel anpassats till de regler som finns för dess 
innehåll. 

Tillsynsplanens fokus är hur vi ska göra för att uppfylla de krav som ligger på 
kommunen inom respektive tillsynsområde. 

Nedan sammanfattas TP inom de olika kategorierna styrd tid och styrd tillsynstid, 
Händelsestyrd tid och Behovsprioriterad tid. 

Styrd tid 
Då det inom livsmedelskontrollen sker en hel del förändringar har vi valt att i TP 
benämna delar inom denna kategori som ”styrd tillsynstid”, det som tidigare 
kallades ”obligatorisk tid” vilket avser den tid som är för just tillsyn och som 
debiteras inför varje år. ”Styrd tid” kan vara arbete som är kopplat till lagstyrda 
förändringar inom kontrollarbetet. 

Det finns tillräckligt med resurser att klara av tillsynen, men för att genomföra 
förändringar saknas resurser enligt behovsutredningen. 



Svenljunga kommun Paragraf 
§ 6 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-02-01 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

17 (38) 

Tillsyn – antal verksamheter 
Livsmedel 

 2022 2023 2024 

Livsmedelsverksamheter 70 70 71 

Dricksvatten 15 15 10 

 

Övriga områden 

 2022 2023 2024 

Tillsyn Alkoholserveringar  13 13 13 

Tillsyn försäljning av folköl 7 0 7 

Tillsyn försäljning av tobak 7 7 7 

Rökfria miljöer 15 15 15 

Försäljningsställen för receptfria 
läkemedel 

5 0 5 

Styrd tid – övrigt 
Inkommande ärende uppskattas att bli som tidigare år och består av : 

• Material i kontakt med livsmedel 

• Nytt dricksvattendirektiv (EU) 

• Ny riskklassningsmodell 2024 

• Efterhandsdebitering – livsmedel 

• Tobaksfria nikotinprodukter 

Händelsestyrd tid 
Livsmedel 

Inkommande ärenden uppskattas att bli som tidigare år och består av 
avregistrering eller registrering av livsmedelsverksamheter, ett fåtal klagomål och 
rapporteringar från RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) som hanterar 
återkallanden inom hela livsmedelskedjan. 

Uppföljande kontroller, både fysiska besök samt bevis om åtgärder som lämnats på 
annat sätt, räknas också som händelsestyrd tid då denna tid inte ska tas från den 
styrda tillsynstiden. 

Övriga områden 

Inkommande ärende uppskattas att bli som tidigare år och består av : 
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• Avregistrering eller registrering av anmälningar för försäljning av folköl 
och/eller e-cigaretter (cirka 3 stycken) 

• Ansökningar/ändringar tillstånd för försäljning av tobak (3 stycken) 

• Ansökningar för tillfällig serveringstillstånd (10 stycken) 

• Ansökningar/ändringar för stadigvarande försäljning av alkohol (cirka 3 
stycken). 

De ärenden som berör alkohol och tobak brukar generellt ta upp mycket tid i 
anspråk då lagstiftningarna lämnar mycket utrymme för bedömning. 
Bedömningarna görs med stöd av förarbeten, rättsfall, diskussioner med andra 
kommuner och vägledning från andra myndigheter. 

Behovsprioriterad tid 
Det finns endast en begränsad del behovsprioriterad tid inom alla områden i TP. 
Den kan bland annat läggas på Inventering/kartläggning verksamheter, 
informationsutskick och informationsmöten, myndighetssamverkan, kommun eller 
förvaltningsövergripande arbete och uppdrag från kommunledning. 

Prioriteringar 
Enheten gör bedömningen att verksamheten med nuvarande resurser klarar det 
som Sveriges kommuner och regioner, SKR, beskriver som basbehov vilket omfattar 
styrd tillsynstid och händelsestyrd tid inom alla arbetsområden. 

Under 2022 till och med 2024 ska flera förändringar införas, framför allt inom 
livsmedelsområdet. I behovsutredningen är dessa inlagda under styrd tid istället 
för behovsprioriterad eller övrig tid då de måste utföras. Enheten har i 
behovsutredningen förutsatt att vissa arbetsmoment inom verksamhetsområdet 
kan utföras genom samverkan med andra kommuner. Då gällande samverkansavtal 
är nytt sedan 2022 finns det dock viss osäkerhet i hur mycket hjälp enheten kan 
tänkas få genom detta avtal. 

I nuläget bedömer enheten att det saknas resurser för 2022-2024 vilket innebär att 
ett tilläggsäskande kan bli aktuellt för 2023-2024. 

Under 2022 kommer olika samarbetsvägar att utvärderas både internt och med 
andra kommuner för klara av både den riskbaserade kontrollen samt 
förändringsarbetet inom framför allt livsmedelsområdet. Utvärderingen förväntas 
ge ett bättre underlag för kommande behov. 

Det finns förändringar där vi vid behov kan skjuta på själva införandet eller 
åtminstone skjuta på aktiv kontroll, det gäller till exempel områdena material i 
kontakt med livsmedel och ändringar inom kontroll av dricksvatten. Det är svårt att 
förutse hur mycket resurser genomförandet av samtliga ändringarna kommer att 
kräva under året. Prioriteringar kommer därför att få göras löpande, vi har i 
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skrivande stund även en tilltagande pandemi som kan komma att kräva ytterligare 
anpassningar och prioriteringar framöver. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022-2024 för miljö- och byggenhetens tillsyn av livsmedel, alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-10 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 5 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Oscar Hedén, livsmedelsinspektör. 

Protokollsbilaga 
Tillsynsplan 2022-2024 för miljö- och byggenhetens tillsyn av livsmedel, alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-02-01 
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§ 7 Prioritering av befintliga planuppdrag 
Diarienummer: SBF-2021-1337  019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till planprioriteringslista. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta bort Planprogram Ätrastrand från 
prioriteringslistan då den har ersatts med detaljplan.  

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
riktlinje för planprioritering. 

Sammanfattning 

Planprioriteringslista 
Planprioriteringslista omfattar kommunens detaljplanearbete. 
Planprioriteringslistan innehåller även planprogram och strategiska planer som bör 
arbetas med för att underlätta ett effektivt och tydligt arbetssätt de kommande 
åren. Alla planer som beslutas är viktiga utifrån något perspektiv. Det finns dock 
begränsande faktorer som påverkar hur många planer som kan hanteras samtidigt. 
Planprioriteringar måste göras utifrån rådande förutsättningar. 

Rimligt är att en planarkitekt kan arbeta med 1-5 planer beroende på komplexitet, 
omfattning, användning av plankonsult samt planarkitektens erfarenhet. Idag finns 
en planarkitekt anställd på Svenljunga kommun och rekrytering av ytterligare 
planarkitekt pågår. 

Planprioriteringslistan är indelad i tre delar enligt följande 

• pågående planer 

• vilande planer 

• ej påbörjade planer, efter ett positivt planbesked eller kommunalt 
investeringsbeslut. 

Påbörjade planer som blivit vilande t.ex. för att planintressenten inte är aktiv i 
planprocessen eller för att de inväntar beslut eller långa utredningar, flyttas till 
vilande planer i planprioriteringslistan. När en plan är antagen och förvaltningen 
ska påbörja handläggning av nästa plan, går förvaltningen först igenom de planer 
som ligger i sektionen för vilande planer i planprioriteringslistan och ser om det 
hänt något som gör att det går att fortsätta handläggningen av någon av planerna. I 
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så fall plockas den planen åter upp till ”pågående planer”. Om ingen vilande plan är 
aktuell påbörjas den plan som utifrån nytta och behov ses som mest prioriterad, 
från såväl kommunalt perspektiv som för den enskilda intressenten. 

Ej påbörjade planer består av planuppdrag som fått ett positivt planbesked eller 
har ett kommunalt investeringsbeslut. 

Bakgrunden till planprioriteringslistan är att antalet detaljplaneuppdrag har ökat 
och förvaltningen har inte möjlighet att arbeta med alla uppdrag parallellt. Vidare 
innebär genomförandet av planer stora kommunala investeringar vilka behöver 
planeras och budgeteras. En planprioriteringslista skapar också tydlighet och 
transparens såväl internt som externt ut mot medborgare och planintressenter. 

Sammantaget innebär detta att en prioritering av planuppdrag årligen måste göras. 
Förslag till planprioritering ska basera sig på långsiktighet och förslaget ska vara så 
väl underbyggt att revidering inte ska behöva ske flera gånger per år. 

När nya planuppdrag initieras i samband med positivt planbesked eller till följd av 
politiska beslut, läggs dessa i kronologisk ordning till listan. Nämnden kan sen vid 
behov omprioritera ordningen. 

Riktlinje för Planprioritering 
För att klargöra hur prioritering av planuppdrag ska gå till behöver tydligare 
riktlinjer tas fram. Riktlinjen syftar till att förenkla handläggningen samt göra 
prioriteringen och handläggningen av planarbeten mer lättförståelig, likställd och 
rättssäker. 

Riktlinje avser interna planer som har en beslutad finansiering och externa planer 
där beslut om planläggning finns. 

Intern detaljplan är en detaljplan som startas av kommunen till följd av ett 
exploateringsbeslut och finansieras av kommunala medel. 

Extern detaljplan finansieras av privata aktörer eller kommunala bolag och andra 
kommunala affärsverksamheter (VA- och avfallsenheten). 

Utgångspunkten för planprioriteringar är att uppfylla mål i enlighet med 
kommunfullmäktiges budget, mål-och inriktningsdokument samt strategiska planer 
för den långsiktiga fysiska planeringen. Riktlinjen med planprioriteringar ska skapa 
förutsättningar för att uppfylla långsiktiga politiska beslut. 

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 



Svenljunga kommun Paragraf 
§ 7 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-02-01 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

22 (38) 

Beslutsunderlag 
Planprioriteringslistan 2022 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-05 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 11 – Planbesked Ätrastrand 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 12 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Rebecka Zettermark Avdic, planarkitekt. 

Protokollsbilaga 
Planprioriteringslistan 2022 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-02-01 
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§ 8 Information om förvaltningens enhetsmål 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadschef Fredrik Ekberg redovisar hur kommunens mål- och 
resultatuppföljningssystem är uppbyggt och fungerar. Samhällsbyggnadsnämnden 
har beslutat om fem stycken mål som sedan enheterna har kopplat på enhetsmål 
och aktiviteter som behöver genomföras för att uppfylla målen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i sex enheter: VA-enheten, 
kostenheten, gata/park/fritidsenheten, kulturenheten, avfallsenheten och bygg- 
och miljöenheten. Varje enhetschef presenterar sina enhetsmål kopplat till de olika 
nämndmålen samt de aktiviteter som behöver genomföras under året för att 
uppfylla målen.  

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-02-01 
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§ 9 Begäran om extra investeringsmedel för 
projekt 28368, Trafikmiljö Boråsvägen, etapp 2 
Diarienummer: SBF-2021-1336  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att som en följd av en ny 
redovisningsmodell och hantering av miljöfarlig tjärasfalt bevilja ytterligare 
investeringsmedel på 2 000 000 kronor för att genomföra byggnationen av 
”Trafikmiljö Boråsvägen, etapp 2”. 

Sammanfattning 
Nytt sätt att redovisa 

Vid Investeringar med offentliga bidrag har Svenljunga kommun tidigare tillämpat 
en form av kvittning mellan investeringsutgift och investeringsinkomst. Detta har 
först med sig att vissa tillgångar har redovisats med för lågt anskaffningsvärde, ett 
anskaffningsvärde som inte motsvarat utgifterna för tillgångens förvärv eller 
tillverkning. Kommunen ska i stället redovisa hela utgiften som anskaffningsvärde 
för tillgången och hela det offentliga investeringsbidraget som en skuld. Kostnader 
(avskrivningar) ska sedan möta intäkter (periodiserat bidrag) i resultaträkningen. 
Likviditetsmässigt och resultatmässigt blir det ingen skillnad mellan den gamla  
hanteringen och den nya, men den gamla för med sig att räkenskaperna blir 
missvisande. 

Enligt Rådets för kommunal redovisning ska offentliga bidrag till en investering 
intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. 
Med andra ord kan man säga att offentligt investeringsbidrag ska intäktsföras 
löpande under tillgångens nyttjandeperiod. Det råder ett absolut kvittningsförbud 
mellan investeringsutgift och investeringsinkomst gällande offentliga bidrag. 

Det nya rätta sättet att redovisa har tillämpats redan i redovisningen av  
”Trafikmiljö Boråsvägen, etapp 1”. Detta har fört med sig att investeringsprojektet 
för ”Trafikmiljö Boråsvägen etapp 2” inte har tillräckligt stor summa kvar av 
investeringsbudgeten för att klara av att redovisa hela utgiften som tillgångens 
anskaffningsvärde.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-01 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-02-01 
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§ 10 Begäran om extra investeringsmedel för 
projekt 28725, Ledningssanering Boråsvägen 
Diarienummer: SBF-2022-54  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar begära 500 000 kronor i extra 
investeringsmedel för projekt 28725, Ledningssanering Boråsvägen.  

Sammanfattning 
Svenljunga kommun beslutade att förbättra trafikmiljön utmed Boråsvägen i två 
etapper. Detta innebar att VA-enheten i sin planering för ledningssanering såg över 
statusen på VA ledningarna utmed Boråsvägen. 2019 ansökte VA-enheten om 4 
000 000 kronor för ledningssaneringen för både etapp 1 och etapp 2. Beräkningen 
var att etapp 1 skulle kosta 1 700 000 kronor och etapp 2 2 300 000 kronor. 

Etapp 1 påbörjade 2020 och avslutades 2021. Ledningssaneringen blev mer 
kostsam än beräknat då bland annat relining av ledningarna blev mer omfattat än 
planerat. Detta berodde på att vid filmning av ledningarna, innan projektet 
påbörjades, såg vissa ledningar ok ut men då man grävde fram dessa så saknades 
packningar mellan rören. Gräv-jobbet blev också mer omfattande då el- och 
telekablar låg mer i vägen än som var planerat.  Kostnaden för etapp 1 blev 
300 000 kronor dyrare och slutade på strax under 2 000 000 kronor.  

Dessutom har materialpriset och projekteringskostnaden för etapp 2 ökat. 
Ökningen beräknas innebära ytterligare 200 000 kronor i utgift. Den nya totala 
kalkylen för projektet ”Ledningssanering Boråsvägen” beräknas till 4 500 000 
kronor   

Detta gör att VA-enheten söker extra investeringsmedel med 500 000 kronor för 
att kunna fullfölja projektet ”Ledningssanering Boråsvägen” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-27 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 
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Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-02-01 
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§ 11 Begäran om investeringsmedel för 
projektet ”Fördröjningsmagasin dagvatten för 
området utmed Boråsvägen” 
Diarienummer: SBF-2022-55  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar begära 4 130 000 kronor till ny investering 
”Fördröjningsmagasin för dagvatten för området utmed Boråsvägen” 

Sammanfattning 
Då kommunen har beslutat att bygga om Boråsvägen så har VA-enheten sett över 
hela dagvattenhanteringen för industriområdet utmed Boråsvägen. Då flera 
fastighetsägare i området har ökat den hårdgjorda ytan på sina fastigheter så ser 
VA-enheten att dagvattenflödet från området kommer att öka. Hela området som 
belastar dagvattnet har en yta på cirka 13 hektar och beräknat flöde från området 
vid ett 10-års regn i tio minuter är cirka 3000 liter/sek 

Den befintliga dagvattenledningen från området som går under Nya Boråsvägen 
och förbi Blåkläder och ner i Brandkårsdammen har redan idag ett 
kapacitetsproblem om det skulle komma ett 10-årsregn. Kapaciteten i befintlig 
D600 ledning är ca 615 l/sek. För att minska risken att industriområdet kommer att 
få problem med översvämningar så behöver man anlägga ett fördröjningsmagasin 
för dagvatten i området. 

Då området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten så är det kommunens 
ansvar att ordna och driva den allmänna anläggningen enligt 6 § i Lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV). Enligt 6 § andra stycke så ”skall kommunen se till att 
behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning”. Då 6 § i LAV reglerar 
kommunens skyldighet är det VA-huvudmannen ansvar som regleras i lagens 
skadeståndsbestämmelser. 

Enligt 10 § i LAV så ansvarar VA-huvudman för att ”En allmän Va-anläggning skall 
ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa och miljö och med hänsyn till intresset av en god 
hushållning med naturresurser”. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-26 

Kapacitetsberäkning av avloppssystemet i Svenljunga Kommun 

Mät och kalibreringsrapport Svenljunga 2018-2019 rev1 

Resultat modellering dagvatten 

Kostnadsberäkning dagvattenmagasin 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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2022-02-01 
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§ 12 Internkontrollplan 2022 
Diarienummer: SBF-2022-10  003 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2022. 

Utvalda risker är: 

• 1b - Leverans av dricksvatten 

• 4a - Myndighetsutövning miljö- och byggverksamhet 

• 15d - Servering av kost till skola och barnomsorg 

• 16a och 16d - Servering av kost till vård och omsorg 

• 18a - Registrering och arkivering av inkomna och upprättade handlingar 

• 22 - Personalförsörjning 

• 23b - Fakturering 

Sammanfattning 
Enligt styrdokumentet ”Regler för intern kontroll” ska samtliga nämnder och bolag 
årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Granskningsområden och processer med hög frekvens och hög risk bör prioriteras 
framför de som sker mer sällan och där eventuella felaktigheter inte orsakar stor 
skada. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en riskanalys och kontrollplan för de 
riskområden som identifierats i processer inom nämndens ansvarsområde i 
enlighet med den nya rutinen för internkontrollplan. Riskanalysen utmynnar i en 
riskmatris där processerna tilldelas en riskpoäng mellan 1 och 16. Risker med en 
poäng mellan 13 och 16 ska åtgärdas omedelbart. 

Totalt finns 47 riskområden kartlagda och nämnden ska prioritera och välja ut ett 
mindre antal att ingå i internkontrollplanen för 2021. 

Förslag till risker att välja ut är: 

• 1b - Leverans av dricksvatten 

• 4a - Myndighetsutövning miljö- och byggverksamhet 

• 15d - Servering av kost till skola och barnomsorg 

• 16a och 16d - Servering av kost till vård och omsorg 
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• 18a - Registrering och arkivering av inkomna och upprättade handlingar 

• 22 - Personalförsörjning 

• 23b - Fakturering 

Ekonomi 
Ingen större kostnad är kopplad till internkontrollplanen som sådan men däremot 
har verksamheterna budgeterat kostnader för vissa moment, till exempel för 
underhåll av ledningsnät inom VA. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2022 samhällsbyggnadsnämnden, 2021-11-23 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-11 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 14 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet expedieras till 
Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 
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§ 13 Attestantförteckning 2022 
Diarienummer: SBF-2022-9  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa attestantförteckningen daterad 
2022-01-11. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2020-11-23 § 153 ett nytt attestreglemente. En nyhet 
jämfört med tidigare reglemente var att upprätta och besluta om en 
attestantförteckning. Följande är ett utdrag från reglementet: 

”Varje nämnd/styrelse svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över 
utsedda beslutsattestanter och deras attesträttigheter. Varje nämnd/styrelse ska 
minst en gång om året ta beslut om attestantförteckningen och diarieföra detta.” 

En annan nyhet jämfört med tidigare reglemente är att generella beloppsgränser 
finns för olika nivåer av beslutsattest. Dessa finns med i attestantförteckningen. Vid 
särskilda behov får nämnd besluta om undantag från de generella 
beloppsgränserna. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om attestantförteckning den 31 augusti 
2021 vilken nu behöver uppdateras, dels på grund av att den ska beslutas årligen 
och dels på grund av att en ny chef tillträtt sin tjänst 2022-01-10. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Attestantförteckning samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-11 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-11 

Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 15 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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Protokollsbilaga 
Attestantförteckning samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-11 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 
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§ 14 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 
Diarienummer: SBF-2021-61 002 

 SBF-2022-11 002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut, 211208-211231 

• Anmälda delegationsbeslut, 220101-220125 

• Anställningar 211201-121231 
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§ 15 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 8 december 2021 till och med 25 januari 2022 till handlingarna. 

Domar och beslut 
SBF-2021-787 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift för ändrad 
användning från oinrett lager till kontor på fastigheten  i Svenljunga 
kommun (Lst dnr 403-42072-2021) 

SBF-2021-1361 – Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Lst dnr 526-709-2022) 

Beslut från tillsynsmyndighet 
Länsstyrelserna – Information om livsmedelsrevisioner av kommuner  

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 140 – Verksamhetsplan 2022-2024 för 
Svenljunga kommun och koncernbolagen 

Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 141 – Investeringsbudget 2022-2024 för 
Svenljunga kommun och Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Kommunfullmäktige 2021-12-20 § 162 – Val av kommunstyrelsens ordförande 
tillika kommunalråd 

Kommunstyrelsen 2021-12-13 § 211 – Uppföljning av intern kontroll 2020 
angående närarkiv 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-02-01 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

36 (38) 
 

§ 16 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 en månad görs följande helårsprognos: 

Samhällsbyggnadsnämnden håller budget men värt att beakta är att 
livsmedelspriserna har ökat med cirka 10 procent.  
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§ 17 Information från förvaltningen 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Upphandlingar 

Inför annonsering: arbetskläder kök och städ, behandling av mat- och restavfall, 
nytt biblioteksdatasystem Sjuhärad, kapacitetsökning Sexdrega reningsverk, 
beläggningstjänster (tillsammans med Tranemo). 

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

Investeringsprojekt 

Igångsättning större projekt: sluttäckning Änglarp etapp 4, reningsanläggning 
lakvatten Moga deponi, Boråsvägen etapp 2. 

Uppstartade: GC-led Överlida-Mjöbäck (Trafikverkets del), återvinningsstation 
Mårdaklev, kapacitetsökning Sexdrega avloppsreningsverk, vattendom Håcksviks 
vattentäkt, scanning av bygglovsarkiv, reningsutrustning Axelfors vattenverk,  

Pågående: ny vattentäkt i Axelfors, vattendom Hillareds vattentäkt, slamförtjockare 
Östra Frölunda avloppsreningsverk, exploatering Stråvik, pumpstation ”Slakteriet”, 
reningsutrustning Holsljunga vattenverk, GC-led golfbana-Änglarp, väg till 
vattentäkt Östra Frölunda, 

Avslutade: Nytt rensgaller Holsljunga reningsverk, ny flödesmätare Svenljunga 
reningsverk 

Detaljplaner 

Pågående: Toftalyckan, Klockaregården, Viseberg, Ga Snickeriet och lokstallarna, 
Brogatan, Sågviken (planprogram) 

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

Inkomna planbesked: Holsljunga camping 

Kommande exploateringsplaner: Sågviken, Brokvarn, Bostadsområde Överlida-
Mjöbäck, Lockryd 
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Personal och Arbetsmiljö 

Pågående rekryteringar: 1 samhällsutvecklingschef, 1 planarkitekt (förstärkning), 
kost 2 vakant, 1 anläggningsarbetare 

Anmälda tillbud och olycksfall: 2 st tillkommande ärenden, 13 st öppna ärenden, 0 
st avslutade ärenden sedan förra nämnd. 

Uppdrag från Kommunledningsgrupp att titta på gemensam städorganisation i 
centralorten.  

Uppdrag för Samhällsbyggnadsnämnden att ta över ansvar för kanotlägerplatser 
från Kommunstyrelsen. 

Övrig information 

Belysningen i Hillareds elljusspår är så pass dåligt att det har tagits ur bruk 
tillsvidare. Anslag kommer att sättas upp som talar om problemet och det är stora 
kostnader för att få spåret i ett godkänt skick. Förvaltningen kommer behöva lyfta 
frågan om framtiden för elljusspåren i Hillared, Sexdrega och Östra Frölunda.      

Den offentliga toaletten i anslutning till Thilanderska parken behöver flyttas under 
tidig vår eftersom Svenbo ska bygga på tomten. Hittar vi ingen ny placering hoppas 
vi som tidigare kunna samarbeta med ICA gällande offentlig toalett. 

Moga Fritid är endast öppet för motionssim efter nyaste restriktioner tills vidare. 
Starten av vattengympa är framflyttad . 

Fritid har fått förfrågan om flera större tävlingar i Discgolf på den nya banan under 
2022.  

Arbetet med att detaljprojektera VA i Fäxhult och överföringsledning till Holsljunga 
är påbörjat genom konsultfirman Ramboll.  

VA-enheten har fått klart med ledningsrätt för att anlägga ny väg till råvattentäkten 
i Östra Frölunda. 

En bräddflödesmätare har monterats för Svenljunga reningsverk för att kunna 
rapportera rätt mängd till Länsstyrelsen vid en bräddning. 

En av fastighetsägarna i Kalvs kyrkby har anmält området till Länsstyrelsen i Västra 
Götaland för utredning av ett så kallat §6-område där kommunen kan få ansvar att 
lösa avloppssituationen. Kyrkbyn i Kalv har idag inget kommunalt VA.   

Avvikelser vid kontroller enl. internkontrollplan  

Inget att rapportera 




