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§ 9 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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§ 10 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: IMN-2022-19  002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut, 220301-220822 
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§ 11 Information från miljö- och byggenheten 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunsamverkan mellan Svenljunga och Bollebygd inom 
myndighetsutövning (IMN-ärenden) 
Förvaltningen har under 2022 fört samtal med Bollebygds kommun gällande 
kommunsamverkan. Syftet med samverkan är att undvika jäv hos tjänstepersoner 
då förvaltningarna handlägger interna ärenden kopplat till myndighetsutövning 
inom bygg- och miljölagstiftningen. 

Under hösten kommer förslaget om kommunsamverkan att utredas vidare. Två 
möten kommer hållas med handläggare och chefer och underlaget från dessa 
möten kommer ligga till grund för fortsatt arbete. Om kommunsamverkan efter 
utredning ses som en möjlig väg framåt, är målet att påbörja denna samverkan vid 
årsskiftet 2022/2023.  

Nya taxor för 2023 
Nya taxor inom miljö- och livsmedelsverksamheten föreslås för 2023. Den största 
skillnaden mot nu är att enheten kommer efterhandsdebitera tillsyn inom miljö- 
och livsmedelsverksamheten. 

Inom livsmedelstillsynen är det lagkrav att efterhandsdebitera från och med år 
2024. I samband med att nya taxor böjar gälla ska även verksamheter klassas om. 
Enheten spår att detta på sikt kan komma att innebära lägre intäkter för 
livsmedelstillsynen. Enheten arbetar också på en ny bygglovtaxa, men det är i 
nuläget oklart om det nya förslaget hinner bli klart innan årsskiftet.  

Organisationsförändring inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
En ny enhet för plan och exploatering kommer byggas upp under hösten. Pier 
Andersson, som fram till idag har varit miljö- och byggchef, blir ny plan och 
exploateringschef. Miljöhandläggare Sandra Anderson går in som tillförordnad 
miljö- och byggchef från och med idag den 1 september. Rekrytering av ny miljö- 
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och byggchef pågår och förväntas vara på plats runt årsskiftet. Anledningen till 
förändringen är det höga exploateringstryck som råder inom kommunen. 

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