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§ 82 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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§ 83 Delegering av beslutanderätt enligt Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Diarienummer: SBF-2022-802  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera beslutanderätten i Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter enligt följande: 

Ärende Delegat 

Besluta meddela de förelägganden eller 
förbud som behövs för att denna lag 
och anslutande föreskrifter ska följas. 
(28 och 29 §§) 

Livsmedelsinspektör 
Miljöhandläggare 

Besluta att meddela varning om ett 
förbud anses vara alltför ingripande. (29 
§) 

Livsmedelsinspektör 
Miljöhandläggare 

Förena föreläggande eller förbud med 
vite. ( 31 §, och Lag (1985:206) om 
viten) 

 

• högst 50 000 kronor i varje enskilt 
ärende eller löpande vite om högst 
30 000 kronor/överträdelse eller 
10 000 kronor/månad. 

Livsmedelsinspektör 
Miljöhandläggare 

• högst 100 000 kronor i varje enskilt 
ärende eller löpande vite om högst 
50 000 kronor/överträdelse eller 
20 000 kronor/månad. 

Miljö- och byggchef 

• över 100 000 kronor i varje enskilt 
ärende eller löpande vite över 
50 000 kronor/överträdelse eller 
20 000 kronor/månad. 

Arbetsutskottet 

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 
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försäljningsställena. Samhällsbyggnadsnämnden har enligt reglementet ansvar för 
”annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön” vilket den nya 
lagen uppfyller kriterierna för. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 16 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Tjänsteutlåtande, 2022-07-29 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-08-16, § 72 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Oscar Hedén, livsmedelsinspektör. 

Beslutet skickas till 
Berörda tjänstepersoner (för kännedom) 
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§ 84 Huvudmannaskap för bidragsansökan till 
Naturvårdsverket för utredningsfasen på 
fastighet Åhaga 1:7 

Diarienummer: SBF-2022-840  423 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslaget, att kommunen står för 
huvudmannaskapet för bidragsansökan till Naturvårdsverket för utredningsfasen 
på fastighet Åhaga 1:7, till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 
På berörd fastighet har det sedan 1960 till år 2000 bedrivits sågverksverksamhet 
och impregnering av trävirke. År 1988 tog dåvarande verksamhetsutövare 
markprover som visade på mycket förhöjda halter av arsenik. Ytterligare 
provtagningar har inte utförts men på grund av att man har bedrivit impregnering 
av virke under 40 år är det sannolikt att fastigheten är förorenad. Fastigheten 
Åhaga 1:7 har fått riskklass 1 av länsstyrelsen, vilket är den högsta riskklassningen 
för ett förorenat område då man har ansett att det finns misstanke om 
dioxinföroreningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden skickade ut det första föreläggandet år 2009 där man 
tog beslut om krav på markundersökning på fastigheten Åhaga 1:7. Föreläggandet 
riktade sig då mot Ingvar Dannegrens sågverk AB (verksamhet under åren 1960-
1976) som en av de med solidariskt ansvarig. De med solidariskt ansvar var 
verksamheterna Bark & Warburg AB (verksamhet under åren 1977-1994) samt 
Södra Sveriges AB (verksamhet under åren 1994-2000) som fick till sig beslutet för 
kännedom. Beslutet överklagades i flera led. Ärendet har efter detta tagit många 
olika vägar vilket kan läsas i sammanställningen i Bilaga 1.  

År 2021 bestämde tillsynsmyndigheten sig för att anlita en jurist för att få till en 
aktuell ansvarsutredning. Ansvarsutredningen visar att det rör sig om samma tre 
verksamheter som tidigare. Därpå anlitades ytterligare en advokatfirma som 
specialiserat sig på obeståndsjuridik för att utreda vilka möjligheter 
tillsynsmyndigheten har att ställa krav på ett eller flera av de nämnda 
verksamheterna. Resultatet från utredningarna är att det idag inte finns en juridisk 
person som har ekonomiska möjligheter att vidta åtgärder. Både 
ansvarsutredningen samt promemoria med tillhörande tillägg bifogas 
tjänsteutlåtandet.  
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Nästa steg är att ansöka om pengar hos Naturvårdsverket för att få till en 
utredning, som har efterfrågats sedan 2009. För att möjliggöra bidragsansökan 
krävs att kommunen går in med huvudmannaskapet.  

Huvudmannaskap 

För att kunna ansöka hos Naturvårdsverket för att få bidrag till undersökningar på 
fastigheten Åhaga 1:7 krävs att en kommun, länsstyrelse eller annan myndighet 
står som huvudman, detta enligt bidragsförordningen (SFS 2004:100).  

Följande uppgifter får kommunen som huvudman:  

• Söka bidrag hos länsstyrelsen  

• Acceptera villkor enligt bidragsbeslut från länsstyrelsen  

• Ansvara för projektets ekonomi (innefattar budgetering, planering, uppföljning 
och redovisning)  

• Upphandla eventuella konsulter som hjälper till med projektet (projektledare)  

• Upphandla utredningskonsulter/entreprenörer (kan även vara projektledaren 
som gör det)  

• Slutredovisa projektet till länsstyrelsen. 

När kommunen väljer att ta huvudmannaskapet för fastigheten innebär det att en 
ansökan om bidrag för undersökning kan lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götaland 
av tillsynsmyndigheten. Den ansökan lämnas därefter vidare till Naturvårdsverket 
som tar beslut om bidraget. Med bidraget kan kommunen få fastigheten undersökt 
och därmed kan man fastställa föroreningsgrad samt spridningsrisken av 
föroreningar från området. (Därefter kan det aktuellt med en ny ansökningsprocess 
där kommunen har möjlighet att ansöka om bidrag för sanering).  

Genom att kommunen står för huvudmannaskapet bidrar vi till att nå regionens 
miljömål Giftfri miljö samt etapp målet om att länets förorenade områden med 
riskklass 1 och 2 ska vara åtgärdade till 25 % år 2030 samt att 50% ska vara 
åtgärdade till år 2050.  

Kommunen har antagit åtta åtgärder ur åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett 
hållbart Västra Götaland 2017–2021”, där åtgärd ”V4 Genomföra kommunala 
handlingsplaner för förorenade områden” går i linje med angivet förslag, dvs att 
kommunen gör vad man kan för att få områden som är riskklassade med 1 och 2 
åtgärdade. Tillsynsmyndigheten har tagit fram en intern handlingsplan som är 
kopplad till tillsynsplanen där fastigheten Åhaga 1:7 ingår som ett av de objekt som 
ska prioriteras under de kommande åren, 2022-2024.  

Slutligen går detta arbete i linje med kommunens fullmäktigemål och målområde 4 
”Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation”.   



Svenljunga kommun Paragraf 
§ 84 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-30 

 
 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

8 (22) 

Ekonomi 
När kommunen får godkänt sin ansökan krävs det att en resurs avsätts som kan 
agera som projektledare, dock kan inte miljöhandläggare bistå med det då deras 
arbetsuppgift är att granska inkommet material (exempelvis undersökningar och 
rapporter).  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 16 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Ansvarsutredning, dnr SBF-2021-1327, 2021-12-14 

• Promemoria, dnr SBF-2021-1327, 2022-02-16 

• Tillägg till promemoria, dnr SBF-2021-1327, 2022-03-25 

• Tjänsteutlåtande, 2022-08-12  

• Bilaga 1, Ärendets gång med start 2009, 2022-08-12 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-08-16, § 79 

• PM – tillägg till Tjänsteutlåtande 2022-08-12, 2022-08-17 

• Bilaga 2, Utdrag ur Naturvårdsverkets kvalitetsmanual, utgåva nr 15 (om 
huvudmannaskap), 2022-08-17    

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 85 Remiss: Träbyggnadsstrategi 
Diarienummer: SBF-2022-743  229 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande till förslag på 
träbyggnadsstrategi för Svenljunga kommun. 

Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter 
Syftet med strategin är att skapa fler nybyggnationer i trä för att i ett längre 
perspektiv minska kommunens klimatpåverkan. Ekologiskt hållbara byggnader 
främjar också ett hälsosamt inomhusklimat.  

Att arbeta aktivt med att minska vår klimatpåverkan ser nämnden som positivt och 
i linje med flera av kommunens och nämndens mål, något som strategin också 
lyfter fram. Kommunen har historiskt en tydlig koppling till trähusbyggnation, 
framförallt genom flera lokala trähustillverkare. Trä som byggmaterial är också ett 
vanligt förekommande material vid nybyggnation i kommunen. 

Strategin i sin nuvarande utformning anser nämnden vara mer en viljeinriktning än 
en strategi. För att strategin ska ge en tydlig effekt i kommunens förvaltningar och 
bolag anser nämnden att den måste få en tydligare koppling till förvaltningarnas 
handlingsplaner och/eller att strategin tillförs konkreta mål. 

Därtill anser nämnden att lydelsen ”Om det visar sig att trä inte är lämpligt eller 
aktuellt vid ett projekt bör detta motiveras och redovisas” ska ändras till ett ska-
krav.  

Strategin adresseras också särskilt till det kommunala bostadsbolaget tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden anser att strategin också bör riktas 
mot kommunstyrelseförvaltningen och att kommunchef tillsammans med bolagets 
VD ska vara drivande i genomförandet och uppföljningen av strategin. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har förvisso mycket kontakt med byggherrar och 
exploatörer och kan därmed vara en betydande informationskanal, men kopplat till 
lagstiftning så finns få möjligheter för förvaltningen att påverka materialval vid 
byggnation. Strategin bör därför även riktas mot kommunstyrelseförvaltningen 
som genom sin näringslivsutvecklare många gånger tar den första kontakten med 
exploatörer.  

Vidare anser nämnden att strategin bör få en tydligare koppling till kommunens 
hållbarhetsråd och plan- och exploateringsråd. Råden skulle kunna vara en självklar 
del i att ta fram och följa upp aktiviteter kopplat till strategin.  
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på träbyggnadsstrategi och remitterat 
denna till samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. 

Ekonomi 
Strategin kan påverka nämndens ekonomi beroende på åtgärder och omfattning av 
det målarbete som ska bedrivas i linje med strategin.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 16 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Förslag på träbyggnadsstrategi för Svenljunga kommun 

• Remissutskick, 2022-06-22 

• Tjänsteutlåtande, 2022-08-08 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-08-18, § 73 

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

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 86 Yttrande över revisionsrapport: 
Granskning av samhällsplanering 

Diarienummer: SBF-2022-518  007 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande kommentarer på revisorernas 
rekommendationer:  

Det är möjligt för nämnden att förtydliga direktiven för uppföljning och 
rapportering mot samhällsbyggnadsnämnd och plan- och exploateringsråd men 
hur rapporteringen mot kommunfullmäktige ska ske måste hanteras i ett större 
kommunövergripande sammanhang. 

Nämnden har redan gett förvaltningen ett uppdrag att ta fram riktlinjer för 
planprioritering (se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-01, § 7).  

Nämnden och förvaltningen jobbar mycket för att säkerställa tillräckliga resurser 
utifrån de behov som finns och har nyss fått beviljat en förstärkning för att klara av 
att hantera den mängd av plan- och exploateringsuppdrag som finns. Rekrytering 
av dessa tjänster kommer bli en utmaning och HR-funktionen har lovat utökat stöd 
i rekryteringsprocesserna samt med framtagande av plan för 
kompetensförsörjning.  

Mål kopplat till handläggningstid för detaljplaner går att sätta men man måste vara 
medveten om att dessa varierar kraftigt beroende på planens komplexitet, mark- 
och naturförhållanden, kringliggande bebyggelse och verksamhet och så vidare. 
Frågan är vad vinningen med målet blir jämfört med att förvaltningen gör en 
bedömning för respektive plan i samband med planbesked och senare 
planprioritering. 

Övriga kommentarer på rapporten 

Sid 6, stycke 2: De delar av samhällsplaneringen som kommunstyrelsen ansvarar 
för enligt reglementet är inte delegerat till samhällsbyggnadsnämnden. Däremot 
har samhällsbyggnadsförvaltningen många uppdrag och viss delegation från 
kommunstyrelsen. Det bör också tilläggas (samma stycke) att även tjänstepersoner 
från kommunstyrelseförvaltningen deltar på plan- och exploateringsrådet. 

Sid 6, stycke 3: I rapporten råder det nog viss missuppfattning kring årlig 
uppdatering av översiktsplanen. Den är inte tänkt att uppdateras årligen utan 
arbetet med översiktsplan, genomförandestrategi, eventuella fördjupade 
översiktsplaner och aktualitetsprövning behöver ske löpande.   
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Sammanfattning 
Kommunens revisorer har gett ett uppdrag till PwC att genomföra en granskning av 
samhällsbyggnadsnämnden. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden 
fullgör sitt uppdrag avseende samhällsplanering på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Den samlade bedömningen efter granskningen är att samhällsbyggnadsnämnden 
inte helt fullgör sitt uppdrag avseende samhällsplanering på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Kommunens revisorer önskar kommentarer från samhällsbyggnadsnämnden 
senast 31 augusti 2022 med anledning av rekommendationerna i rapporten.  

Revisorernas bedömning 
• Är styrningen genom mål och planer (översiktsplan och detaljplaner) tillräcklig? 

Fokus på förekomst och aktualitet.  
Bedömning: Ja, Aktuell översiktsplan samt detaljplaner finns 

• Balanserar tillgängliga personalresurser med rådande behov för 
samhällsplanering? 
Bedömning: Delvis, Personalbrist har inneburit långa handläggningstider. 
Rekrytering pågår. 

• Finns direktiv för uppföljning och rapportering? Sker uppföljning och 
rapportering i tillräcklig omfattning? 
Bedömning: Delvis, Direktiv för rapportering till kommunfullmäktige finns. 
Direktiv för förvaltningens uppföljning och rapportering är otillräcklig. 
Uppföljning och rapportering sker regelbundet till samhällsbyggnadsnämnd 
samt plan- och exploateringsråd. 

• Når verksamheten måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi? 
Bedömning: Delvis, Måluppfyllelse sker för ekonomiska mål men inte för 
verksamhetsmål. 

Revisorernas rekommendationer 
PwC lämnar följande rekommendationer i sin rapport: 

• Förtydliga direktiv för uppföljning och rapportering från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Fastställa direktiv för prioritering av inkomna planärenden. 

• Säkerställa tillräckliga personalresurser (såväl anställd som inhyrda) för rådande 
behov samt fastställer mål avseende handläggningstider av planärenden. 



Svenljunga kommun Paragraf 
§ 86 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-30 

 
 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

13 (22) 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 16 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Granskningsrapport Samhällsplanering, PwC, mars 2022 

• Tjänsteutlåtande, 2022-08-10 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-08-16, § 76 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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§ 87 Remiss: Riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal 

Diarienummer: SBF-2022-697  250 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande remissyttrande på riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal. 

Enligt Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) ska dessa 
innehålla ”kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande” och detta saknas i förslaget till riktlinjer. 
Förvaltningen föreslår att riktlinjerna kompletteras med ett stycke och ett förslag 
till formulering följer: 

X. Markförsörjning och politiska mål  
Genom en aktiv markpolitik och hög planberedskap ska behovet av mark för 
bostadsområden, företagsetableringar och övrig samhällsservice tillgodoses.  

Det är därför viktigt att kommunen köper in mark i strategiskt viktiga 
områden, för att skaffa sig rådighet över markinnehavet. Kommunen ska 
skapa en framåtsyftande och tydlig markpolitik där strategiska områden för 
utbyggnad köps i ett tidigt skede. Kommunens översiktsplan och 
bostadsförsörjningsprogram belyser den politiska viljan om hur och var 
kommunen ska växa och utvecklas.  

Utvecklingen kommer att se olika ut i olika delar av kommunen men målet är 
att alla delar ska uppleva en positiv befolkningsutveckling.  

Kommunen ska främst köpa mark genom frivilliga överenskommelser. Vid 
tvist kan förvärv ske genom expropriation, köp genom tvång. Expropriation 
kan endast tillämpas för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

Under punkten 4.7 finns ett stycke om ”Tomträtt”. Detta stycke bör strykas då 
Svenljunga kommun inte har tomträtter.  

Under punkten 5.2.1 står i förslaget ”Inför planens antagande ska förhandlingarna 
vara slutförda och parterna ska teckna ett exploateringsavtal innan eller samtidigt 
som detaljplanen antas”. För att förtydliga processen föreslår nämnden att ändra 
till ”Inför planens antagande ska förhandlingarna vara slutförda och parterna ska 
teckna ett exploateringsavtal innan detaljplanen antas”.  
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Kapitel 6, Detaljplanearbete, bör utgå ur riktlinjerna då dessa frågor beskrivs i 
styrdokumentet Taxa för planbesked, planprogram, detaljplan och 
områdesbestämmelser. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått ett förslag till riktlinjer för kommunala 
markanvisningar på remiss från kommunstyrelsen. Remissvaren ska vara inlämnade 
senast den 1 september för vidare behandling av riktlinjerna i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige.  

Ekonomi 
Riktlinjerna i sig medför ingen direkt ekonomisk påverkan för 
samhällsbyggnadsnämnden men de medför bland annat en minskad ekonomisk 
risk för kommunen som helhet i samband med exploateringar. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 16 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Förslag till Riktlinjer för kommunala markanvisningar, 2022-06-10 

• Missivbrev, 2022-06-09 

• Beslutsförslag från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-09 

• Tjänsteutlåtande, 2022-08-16 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-08-16, § 77 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 88 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: SBF-2022-11 002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut, 220607-220821 

• Anställningar 220601-220630 

• Anställningar 220701-220731 
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§ 89 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-2020-1475 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Lst dnr 526-22626-2022) 

SBF-2021-667 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Lst dnr 526-23149-2022) 

SBF-2022-233 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Lst dnr 526-28360-2022) 

SBF-2022-228 - Beslut efter överklagan, lst dnr 403-21847-2022  

SBF-2021-220 - Beslut efter överklagan, lst dnr 505-28018-2021 

SBF-2022-239 - Beslut om statsbidrag för kalkning av sjöar och vattendrag  

SBF-2022-689 - Beslut om bidrag Stärkta bibliotek  

SBF-2022-522 - Beslut om arkeologisk utredning, steg 2, Lockryd 2:6 m.fl, 
Svenljunga kommun (LST dnr: 431-20512-2022)  

Beslut från tillsynsmyndighet 
SBF-2021-536 - Beslut om ej betydande miljöpåverkan, Håcksvik vattentäkt  

SBF-2017-155 - Tillsynsrapport Moga industriupplag 

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
SBF-2022-P112 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 87 Anmälan inkomna motioner 
och Svenljungaförslag 

SBF-2022-466 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 93 Begäran om medel för 
resursförstärkning på samhällsbyggnadsförvaltningen  
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SBF-2022-436 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 95 Utvidgning av 
verksamhetsområde för dricks- och avloppsvatten i Holsljunga Stråvik 

SBF-2022-437 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 96 Utvidgning av 
verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Sandsjön 

SBF-2022-438 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 97 Utvidgning av 
verksamhetsområde för dagvatten i Hillared samt i Håcksvik 

SBF-2022-288 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 91 Investeringsbudget VP 2023-
2025 

SBF-2022-288 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 92 Borttagande av 
investeringsprojekt 2022, Bro över Ätran  

SBF-2022-59 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 94 Delårsrapport 2022-04-30 

SBF-2022-P88 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 105 Återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut första halvåret 2022  

SBF-2022-P113 - Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 104 Politikerhandboken 

Inkomna överklaganden av nämndens beslut 
SBF-2022-475 - Överklagan av beslut 2022-06-01, Miljö-2022-105 

SBF-2022-512 - Överklagan av beslut 2022-05-31, Miljö-2022-103 

SBF-2022-510 - Överklagan av beslut 2022-05-30, Miljö-2022-99 

SBF-2022-511 - Överklagan av beslut 2022-05-31, Miljö-2022-102  

SBF-2022-228 - Meddelande om överlämnande av överklagat beslut till Mark- och 
miljödomstolen  

Övrigt 
SBF-2022-764 – Rapport från Vattenmyndigheterna: Sammanställning av 
kommuners och myndigheters genomförda åtgärder 2021 
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§ 90 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 sex månader gjordes följande helårsprognos: 

Vi gick in i juni med en helårsprognos som visar ett underskott på 0,1 miljoner 
kronor. Det har inte hänt något under sommaren som tyder på ett sämre resultat. 
Vi har inte lyckats tillsätta alla vakanser vilket kan leda till ett löneöverskott. 

Livsmedelspriserna verkar gå mot ytterligare en höjning nu i höst vilket kan påverka 
kostenhetens resultat. 

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

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

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

Beslutade/annonserade: snöröjning och halkbekämpning, nytt 
biblioteksdatasystem (tillsammans med Sjuhäradskommunerna), behandling av 
mat- och restavfall. 

Tilldelade: transport och mottagning av schakt- och fyllnadsmassor samt 
trädgårdsavfall, beläggningstjänster (tillsammans med Tranemo kommun). 

Överprövade:  

Investeringsprojekt 
Igångsättning större projekt: sluttäckning Änglarp etapp 4. 

Uppstartade: GC-led Överlida-Mjöbäck (Trafikverkets del), kapacitetsökning 
Sexdrega avloppsreningsverk, scanning av bygglovsarkiv, reningsutrustning Axelfors 
vattenverk, återvinningsstation trädgårdsavfall Sexdrega, reningsanläggning 
lakvatten Moga deponi, kapacitetsökning Svenljunga avloppsreningsverk. 

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

Avslutade: exploatering Stråvik. 

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

Pausade: Brogatan. 

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

Planer som vunnit laga kraft:  

Personal och Arbetsmiljö 
Pågående rekryteringar: VA-ingenjör/projektledare, 2 st kockar, 3 st vikarier 
ekonomibiträden, 1 st köksledare, miljö- och byggchef, 
miljöcontroller/verksamhetsutvecklare, vikarierande badmästare. 

Avslutade rekryteringar: vikarierade projektledare (ej tillsatt), anläggningsarbetare 
gata. 

Anmälda tillbud och olycksfall: Sex öppna ärenden, fyra nya ärenden sedan förra 
nämnden varav två är avslutade.  

Vi har, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, haft ett uppdrag från 
kommunledningsgruppen att titta på gemensam städorganisation i centralorten. 
Detta uppdrag har nu förändras till att vi ska titta på en lösning för hela 
kommunen. 

Uppdrag att flytta ansvar för fritidsgårdsverksamhet till socialnämnden. 

Uppdrag att flytta ansvar för bostadsanpassning från socialnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Sandra Andersson blir tf miljö- och byggchef under rekryteringstiden.  

Övrig information 
Över lag en lugn sommar utan stora störningar i verksamheten. 

Kyrkogatan i Svenljunga har spärrats av olovligt för gång- och cykeltrafik av en 
privat aktör. Rättelse kommer att ske och gatan kommer fortsatt vara avspärrad för 
biltrafik men inte för gång- och cykeltrafik.  

Den nya enheten på förvaltningen kommer kallas plan- och exploateringsenheten 
istället för samhällsutvecklingsenheten. 

En vattenläcka som gäckat VA under flera år har äntligen hittats och åtgärdats i 
Axelfors. Vattenförbrukningen har nu minskat från cirka 15 kubikmeter per dygn till 
cirka 8 kubikmeter per dygn.  

Nivåmätare har monterats i samtliga grundvattentäkter för att kunna logga 
grundvattennivåerna och spåra förändringar i dessa över tid.  
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Kostnaderna för miljöfarlig tjärasfalt i projektet Trafikmiljö Boråsvägen blir mer 
omfattande än tidigare beräknat men bedömningen är fortfarande att projektet 
håller budget. 

Avvikelser vid kontroller enl. internkontrollplan  
Inget att rapportera 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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