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§ 48 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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§ 49 Uppgiftsfördelning miljöansvar i 
verksamheten 

Diarienummer: SBF-2022-453  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förslag till uppgiftsfördelning för 

miljöansvar i verksamheten (Bilaga 1) och upphäver därmed tidigare 

uppgiftsfördelning beslutad 2015-02-26. 

Sammanfattning 
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll, 4 §, kräver att 

det för varje verksamhet ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av 

det organisatoriska ansvaret för yttre miljöpåverkan. Arbetsuppgifter som ska 

fördelas avser de arbetsuppgifter som har betydelse enligt miljöbalken, 

föreskrifter, domar och beslut. Förordningen gäller de anläggningar som omfattas 

av tillstånds eller anmälningsplikt enligt 9 kap (miljöfarlig verksamhet) 11 kap 

(vattenverksamhet) och 14 kap (kemikalier) i miljöbalken. 

Miljöpolicy (Kommunfullmäktige 2010-04-12, § 31), Svenljunga kommun, beskriver 

organisationens ansvar där såväl politiker, chefer som medarbetare har ett ansvar 

för frågorna om den yttre miljön. Vidare tar policyn upp att kommunen som 

organisation tar hänsyn till människor och natur, att vi hushåller med 

naturresurserna, att vi tänker på att minimera utsläppen. Verksamheten ska även 

arbeta för att informera och utbilda politiker och personal för att ge dem kunskap 

om hur man arbetar för en hållbar miljö. 

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte verksamheternas ekonomi. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Uppgiftsfördelning miljöansvar i verksamheten 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-14 
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Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 46 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Karina Mc Conell, VA-ingenjör. 

Protokollsbilaga 
Bilaga 1: Uppgiftsfördelning miljöansvar i verksamheten 

Beslutet expedieras till 
Anders Kjellberg, VA-chef 

Magnus Eriksson, avfallschef 
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§ 50 Utvidgning av verksamhetsområde för 
dricks- och avloppsvatten i Holsljunga 
Stråvik 

Diarienummer: SBF-2022-436  341 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar utökat 

verksamhetsområde för dricks- och avloppsvatten(spillvatten och dagvatten) för 

den allmänna VA-anläggningen i Holsljunga enligt bifogade kartor och 

koordinatlista (Bilaga 1-4). Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs 

i samband med kommun4ullmäktiges beslut i frågan. 

Sammanfattning 
Ett verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska upprättas 

om ett behov föreligger ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt i ett större 

sammanhang, inom en befintlig eller samlad bebyggelse, enligt Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster (LAV). Skälet till utvidgandet av verksamhetsområdet för 

dricksvatten, spillvatten samt dagvatten är att ny detaljplan har upprättats och 

exploateringen är klar. 

Ekonomi 
Efter införande av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten har 

VA-huvudmannen rätt enligt LAV att ta ut avgiften för att ansluta sig till kommunalt 

VA. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dricksvatten i 

Holsljunga” 

Bilaga 2: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för spillvatten i Holsljunga” 

Bilaga 3: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dagvatten i Holsljunga” 
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Bilaga 4: Koordinatlista Stråvik 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-06 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 43 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 51 Utvidgning av verksamhetsområde för 
dricks- och spillvatten i Sandsjön 

Diarienummer: SBF-2022-437  341 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar utökat 

verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för den allmänna VA-anläggningen i 

Sandsjön så att det även inkluderar fastigheterna Lockryd 1:35>1 och Lockryd 

1:36>1 enligt bifogade kartor och koordinatlista (Bilaga 1-3). Införande av 

reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med kommunfullmäktiges 

beslut i frågan. 

Sammanfattning 
Ett verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten ska upprättas om ett behov 

föreligger ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt i ett större sammanhang, inom en 

befintlig eller samlad bebyggelse, enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

(LAV). Skälet till utvidgandet av verksamhetsområdet för spillvatten och 

dricksvatten är att två nya fastigheter har bildats och bostäder har byggds. 

Ett verksamhetsområde för dricksvatten och/eller spillvatten ska enligt Allmänna 

vattentjänstlagen (Lag 2006:412) upprättas om ett behov i ett större sammanhang 

föreligger ur miljö- och/eller hälsoskyddssynpunkt. Skälet till föreslagen utvidgning 

av befintliga verksamhetsområden för spillvatten respektive dricksvatten är att två 

nya fastigheter ha bildats, Lockryd 1:35>1 samt Lockryd 1:36>1, och bostäder har 

byggts. Fastigheterna är anslutna till den allmänna VA-anläggningen för 

dricksvatten samt spillvatten. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på ekonomin då fastigheterna redan är ansluten och har betalt sin 

anslutning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dricksvatten i 

Sandsjön” 

Bilaga 2: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för spillvatten i Sandsjön”  

Bilaga 3: Koordinatlista Sandsjön 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-06 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 44 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 52 Utvidgning av verksamhetsområde för 
dagvatten i Hillared samt i Håcksvik 

Diarienummer: SBF-2022-438  341 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar utökat 

verksamhetsområde för dagvatten för den allmänna VA-anläggningen i Hillared och 

Håcksvik så att det även inkluderar fastigheterna Läggared 7:43>1, Håcksvik 1:24>1 

samt Håcksvik 1:32>1 enligt bifogade kartor och koordinatlista (Bilaga 1-3). 

Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med 

kommunfullmäktiges beslut i frågan. 

Sammanfattning 
Ett verksamhetsområde för dagvatten ska enligt allmänna vattentjänstlagen (LAV 

2006:412) upprättas i ett större sammanhang om ett behov föreligger ur miljö- 

och/eller hälsoskyddssynpunkt. När VA-enheten gjorde om verksamhetsområdena 

2014 (SBF-2014-861) hamnade för detta ärende berörda fastigheter, Läggared 

7:43>1, Håcksvik 1:24>1 samt Håcksvik 1:32>1, utanför verksamhetsområdet för 

dagvatten eftersom VA-enheten saknade vetskap om deras påkoppling på den 

allmänna anläggningen. Det sistnämnda har vid senare tillfälle uppdagats i 

samband med att fastighetsägarna upplevt problem med avvattningen från 

fastigheten och kontaktat kommunen.  

VA-enhetens samlade bedömning är att omhändertagandet av dagvatten på bästa 

sätt sker genom fortsatt brukande av den allmänna anläggningen varför 

fastigheterna bör inkluderas i verksamhetsområdet för dagvatten. Fastigheterna är 

redan en del av verksamhetsområdet för vatten respektive spillvatten. 

Ekonomi 
Ingen påverkar på ekonomin då fastigheterna redan är ansluten och har betalt sin 

anslutning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dagvatten i Hillared” 

Bilaga 2: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dagvatten i Håcksvik” 

Bilaga 3: Koordinatlista verksamhetsområde för dagvatten i Håcksvik och Hillared 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-06 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 45 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 

Anders Kjellberg, VA-chef 

Emil Förster, Projektledare VA 
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§ 53 Motion om en stillhetens park i 
Thilanderska parken 

Diarienummer: KSF-2022-23  331 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen då 

det inte finns befintliga resurser att driva och sköta en park som beskrivs i 

motionen.  

Skulle man politiskt vilja gå vidare med motionen måste ett ritningsunderlag tas 

fram för att utreda kostnader gällande anläggande samt drift och underhåll. Medel 

måste då avsättas för en utredning samt ritningsunderlag. 

Sammanfattning 
Marianne Josefsson, Christer Wolgner och Stig Nilsson har skrivit en motion där 

man föreslår att Svenljunga kommun ska anlägga en Stillhetens park. Gatu- och 

fritidsenheten har kontaktat en landskapsarkitekt för att få en bild av 

investeringens omfattning och framtida skötsel.  

Det krävs en omfattande investering inklusive ritningsunderlag och skötselmanual 

med mera från landskapsarkitekt i det initiala skedet (särskilt som syftet är just att 

trädgården ska stimulera sinnena på olika sätt). För driften skulle Gata/park endast 

kunna stötta med det mest basal typ harvning av grusgångar, gräsklippning med 

nuvarande bemanning. För att det skulle bli ett fungerande slutresultat skulle 

parken behöva drivas till exempel som ett rehabiliteringsprojekt eller liknande med 

en kommunanställd arbetsledare med kunskap inom grön rehab. Det krävs en eller 

flera eldsjäl för att få snurr på projektet och få det att fungera långsiktigt.  

Man får ha med sig att det är en långsiktig satsning eftersom det tar år innan det 

växer till sig. Att ha det som en rehabiliteringsåtgärd skulle även kräva någon slags 

lokal/förråd i närheten, för redskap m.m.  

Skulle parken drivas och skötas av gatu- och fritidsenheten skulle det behövas 

förstärkning gällande personal. Hur stor förstärkning som skulle behövas är inte 

utrett i detta skede och beror delvis på parkens utformning. 
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Ekonomi 
Den ekonomiska omfattningen av utredning, ritningsunderlag, anläggande samt 

drift och underhåll är inte utredda i detta skede. Kostnaderna för dessa åtgärder 

beräknas vara betydande.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2022-01-20 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-07, § 4 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-28 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 47 

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

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 54 Initiativärende: Bidrag till föreningen 
Svenljunga hundrastgård 

Diarienummer: SBF-2022-375  049 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår förslaget då tidigare politiska beslut har varit att 

inte finansiera liknande projekt. 

Upplysningar 
Lars-Erik Lundahl (LPo) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att 

före justeringen komma in med en skriftlig reservation. 

Sammanfattning 
Christian Bengtsson och Lars-Erik Lundahl (LPo) föreslår i ett initiativärende att 

samhällsbyggnadsnämnden ska bidra med 40 500 kronor till föreningen Svenljunga 

hundrastgård för inköp och montering av staket och grind.  

Frågan runt byggnation och finansiering av hundrastgård har tidigare varit uppe i 

samhällsbyggnadsnämnden i form av Svenljungaförslag. Beslutet har då varit att 

Svenljunga kommun kan tänka sig att upplåta mark för ändamålet men inte 

finansiera projekten. Förvaltningen har utfört uppdraget och erbjudit en attraktiv 

plats i anslutning till Thilanderska parken efter förfrågan. 

Ekonomi 
Bifall till förslaget skulle belasta samhällsbyggnadsnämndens budget för 

oförutsedda utgifter med 40 500 kronor 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Christian Bengtsson och Lars-Erik Lundahl (LPo), inkommen 

2022-04-05 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-08 
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Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 48 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Lundahl (LPo): Yrkar i första hand på bifall till förslaget och att medel tas 

från nämndens medel för oförutsett. I andra hand yrkas på att nämnden bifaller 

förslaget men att frågan om finansiering lämnas över till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut; arbetsutskottets och Lars-

Erik Lundahls två alternativ. Ordföranden frågar på förslagen och finner att 

nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Protokollsbilaga 
Skriftlig reservation från Lars-Erik Lundahl (LPo) 

Beslutet expedieras till 
Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef 
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§ 55 Svenljungaförslag: Badplats Storasjön 
Diarienummer: KSF-2021-120  811 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar nedanstående svar på Svenljungaförslaget 

Badplats Storasjön. 

Sammanfattning 
Elin Andersson från Mårdaklevs byalag har lämnat in ett Svenljungaförslag där 

byalaget föreslår att det ska byggas en kommunal badplats vid Storasjön i 

Mårdaklev.  

Svenljunga kommun har varit i kontakt med Elin och föreslagit att man ska skapa en 

grupp i samband med ”Träffpunkt” med representanter från kommun och byalag. 

Gruppens uppgift ska vara att titta på möjligheterna att etablera en badplats vid 

Storasjön. Djurliv och strandskydd är viktiga frågor i utvärderingen.  

Vem som ska bygga, driva och underhålla en eventuell badplats kommer att 

diskuterats när gruppen arbetat fram förutsättningarna för badplatsen gällande 

vägar, markägare, markförhållanden och sjönära verksamhet.  

Ekonomi 
Kostnader runt ett eventuellt projekt går inte att bedöma i detta skede. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Svenljungaförslag från Elin Andersson inkommen 2021-05-10 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-14, § 79 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-08 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 49 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef. 
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Beslutet expedieras till 
Elin Andersson, Mårdaklevs byalag 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 
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§ 56 Byggsanktionsavgift för att ta byggnation 
i bruk utan slutbesked vid tillbyggnation av 
receptionsbyggnad på fastigheten  

 
Diarienummer: SBF-2022-26  228 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att , 

organisationsnummer , ska betala en byggsanktionsavgift. Beloppet 

sätts till 12 364 kronor. 

Motivering 
Skyltningen på den nya entrén, och varor på hyllorna, bedöms båda indikera att 

tillbyggnaden har använts innan slutbesked. Därutöver har verksamhetsutövaren 

själv uppgett färdigställandedatum till 1 maj 2020. Anmälan om färdigställande är 

dock inte detsamma som att ta byggnaden i bruk. 

Utifrån bifogat underlag gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att 

tillbyggnationen har tagits i bruk utan slutbesked. I bygglovsbeslutet angavs att det 

krävdes slutbesked för att få ta byggnationen i bruk. En sanktionsavgift ska därför 

tas ut. 

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

9 kap. 19 § 3 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 

Upplysningar 
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. 
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Sammanfattning 
Under uppföljning av tidigare bygglov som ännu inte fått slutbesked skickades det 

den 6 december 2021 en påminnelse ut till verksamheten.  

Den 28 december 2021 inkom verksamheten med både anmälan om påbörjande 

och färdigställande av tillbyggnaden. På anmälan om färdigställande hade tiden för 

slutförd åtgärd angivits till den 1 maj 2020. 

Anmälan om färdigställande saknade kontrollplan vilket krävs för att få slutbesked.  

Den 12 januari 2022 hölls ett slutsamråd på plats där inspektören noterade i 

samrådsprotokollet att tillbyggnaden var tagen i bruk.  

Yttrande 
 meddelades den 28 februari 2022 att ett ärende om 

byggsanktionsavgift hade startats upp och gavs möjlighet att inkomma med 

synpunkter på utredningsmaterialet. 

Verksamheten har genom  i telefonsamtal den 10 mars 2022 

meddelat att de inte hade några synpunkter på utredning eller avgift. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Fotodokumentation från ärende SBF-2019-1486, 2022-01-13 

Slutsamrådsprotokoll från ärende SBF-2019-1486, 2022-01-13 

Utredning sanktionsarea, 2022-02-28 

Beräkning sanktionsavgift, 2022-02-28 

Yttrande över kommunicering, 2022-03-10 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-08 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 41 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Linus Johansson, bygglovhandläggare. 

Beslutet expedieras till 
Beslutet delges  med besvärshänvisning. 
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§ 57 Byggsanktionsavgift för ibruktagande av 
byggnation utan slutbesked vid 
nybyggnation av livsmedelsbutik på 
fastigheten  

Diarienummer: SBF-2022-228  228 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

organisationsnummer , ska betala en byggsanktionsavgift. Beloppet 

sätts till 33 230 kronor. 

Motivering 
Med stöd av bifogat beslutsunderlag gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen 

att byggnationen tagits i bruk utan slutbesked. Från bygglovsbeslutet framgår att 

en sanktionsavgift kommer dömas ut om byggnaden tas i bruk innan att slutbesked 

har givits. 

Byggherren har yttrat sig om att han försökt kontakta kommunen för att få 

information om vad som krävs för att få ta byggnaden i bruk. Bifogad utredning 

pekar dock mot att byggnationen togs i bruk redan innan byggherren kontaktat 

kommunen med frågan. 

Sammanfattningsvis gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att byggnaden 

har tagits i bruk utan slutbesked i strid mot gällande bygglov. En sanktionsavgift ska 

därför dömas ut. Vad byggherren har yttrat sig om leder inte till någon annan 

bedömning. 

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

9 kap. 18 § 3 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 

Upplysningar 
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. 
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Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Uppgifter om hur 

man överklagar, se bilaga. 

Sammanfattning 
Den 12 oktober 2021 beviljades bygglov med startbesked för obemannad butik på 

fastigheten  (Dnr: SBF-2021-826, Beslut: Bygg-2021-355).  

Under slutsamråd den 28 februari 2022 kunde byggnadsinspektören notera att 

byggnationen var tagen i bruk. 

Yttrande 
 meddelades den 1 mars 2022 att ett ärende om 

byggsanktionsavgift hade startats upp och ombads komma in med synpunkter. 

Den 6 mars 2022 inkom ett yttrande från företagets VD, . I 

yttrandet skriver han att han hade mailat kommunen en vecka innan han öppnade. 

Eftersom han inte fick något svar hade han inget annat val än att öppna butiken. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Artikel från BT, 2022-03-01 

Urklipp från STT, 2022-03-01 

Protokoll Slutsamråd från ärende SBF-2021-826, 2022-03-01 

Beräkning sanktionsarea, 2022-03-01 

Beräkning av sanktionsbelopp, 2022-03-01 

Yttrande över kommunicering, 2022-03-06 

Utredning av kommunikation i bygglovsärendet, 2022-03-08 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-08 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 42 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Linus Johansson, bygglovhandläggare. 

Beslutet expedieras till 
Beslutet delges  med besvärshänvisning. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 58 Begäran om medel för resursförstärkning 
på samhällsbyggnadsförvaltningen 

Diarienummer: SBF-2022-466  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta totalt 1 300 000 

kronor under 2022 till förstärkning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

som är kopplad till samhällsutveckling och exploatering.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att nämnden får ökad rambudget med totalt 

3 980 000 kronor från och med verksamhetsår 2023. 

Sammanfattning 
Exploateringen i kommunen har under senare år succesivt ökat. Nya verksamheter 

har visat intresse för att etablera sig i kommunen samtidigt som många befintliga 

industrier har visat ett behov av att utöka sin verksamhet. Även intresset för att 

bygga nya bostäder har ökat kraftigt, både när det gäller villor och flerfamiljshus.  

Under 2022 togs beslut om att påbörja planläggning för en kommande etablering 

av battericellstilverkning.  

Sammantaget innebär detta stora utmaningar för flera av kommunens 

verksamheter, inte minst samhällsbyggnadsförvaltningen. För att kunna tillgodose 

behovet av nya detaljplaner, exploatering av nya områden samt översiktlig 

planering för kommande utvecklingsområden behöver 

samhällsbyggnadsförvaltningen förstärka flera av sina verksamhetsområden. Initialt 

bedömer förvaltningen att man har behov av fem nya tjänster, och på sikt kommer 

behovet troligtvis vara ännu större.  

Förstärkningen behöver ske skyndsamt och är nödvändig för att kunna erbjuda nya 

verksamheter en möjlighet att etablera sig i kommunen, men också för att 

befintliga verksamheter ska kunna utvecklas. En växande industri och handel 

innebär också ett ökat behov av bostäder och kommunal service.  

Ekonomi 
För förstärkning av förvaltningens verksamheter behövs utökad ram med totalt 

3 980 000 kronor från och med 2023. Kostnaderna för 2022 bedöms motsvara en 

tredjedel (1 300 000 kronor) av detta belopp med tanke på rekryteringsprocessen. 

Resurserna är beräknade enligt nedan: 
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• 1 520 000 kronor för förstärkning av planverksamheten (detaljplanering och 

översiktsplanering) 

• 760 000 kronor för förstärkning av mark- och exploateringsverksamheten 

• 760 000 kronor för förstärkning av förvaltningens GIS/IT-verksamhet 

• 560 000 kronor för förstärkning av förvaltningsövergripande administration 

• 380 000 kronor för VA-utredare 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-12 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 50 

Behovsuppskattning för ökad etablering och bostadsförsörjning, 2022-04-27 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 59 Delårsrapport april 2022 
Diarienummer: SBF-2022-59  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad delårsrapport (Bilaga 1) och 

överlämnar det till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en delårsrapport april 2022. Av 

rapporten framgår att helårsprognosen är att nämnden gör ett underskott på 0,3 

miljoner kronor, exklusive eventuellt underskott på kostenheten. Detta baserar sig 

på ett budgetunderskott på 0,7 miljoner i markreserven, 0,1 miljoner inom ledning 

och administration, 0,5 miljoner hos fritidsenheten samt ett överskott på 1,0 

miljoner på miljö- och byggenheten. Gatuenheten lägger prognos att hålla budget. 

Livsmedelspriserna verkar gå mot en generell höjning om 9 procent i maj, utöver 

den lika stora höjning som gjordes i februari. Uppskattningsvis innebär detta ett 

underskott på ca 0,7 miljoner mot den budgeterade uppräkningen. Kostenhetens 

prognosticerade underskott räknas inte in förvaltningens prognosticerade resultat, 

med anledning av budgetprincipen om ett medtag av över/-underskott över åren. 

Avfallsenheten prognosticeras göra ett underskott på 3,0 miljoner, 0,5 miljoner 

bättre än budgeterat underskott och VA-enheten prognosticeras göra ett överskott 

på 1,4 miljoner, 0,2 miljoner bättre än budgeterat överskott. 

Antalet anställda är på samma nivå som föregående period men ett par tjänster är 

vakanta inom kost respektive planläggning. Antal arbetade timmar har ökat med 

40 % och antal timanställda har ökat med 17 % vilket är naturligt med tanke på att 

fler verksamheter är i drift nu jämfört med förra årets pandemirestriktioner. Även 

behovet av timvikarier kopplat till vakanta tjänster, främst inom kosten, påverkar. 

Sjuktalen har ökat kraftigt jämfört med förra året, från drygt 3 % till 8 %. Väldigt 

många var korttidssjuka i covid-19 främst under januari och februari. Däremot 

verkar det som att siffran 0 % långtidssjukskrivna förra perioden inte stämmer då 

det i alla fall ska ha funnits långtidssjukskriven personal inom kostenheten då. 

Vad gäller målarbetet görs bedömningen att fyra av fem nämndmål delvis har 

uppfyllts och att trenden är oförändrad eller uppåtgående. Det femte nämndmålet, 

Digital kompetens, har inte gett något resultat eftersom arbetet ännu inte är 

påbörjat. 
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Magnus Thor, 

ekonom/controller. 

Protokollsbilaga 
Bilaga 1: Delårsrapport 2022 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 60 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 fyra månader görs följande helårsprognos: 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiseras göra ett underskott på 0,3 miljoner 

kronor, exklusive eventuellt underskott på kostenheten. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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2022-05-10 
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§ 61 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: SBF-2022-11 002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut, 220330-220430 

• Anställningar 220401-220430 
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§ 62 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 

och med 30 mars 2022 till och med 30 april 2022 till handlingarna. 

Domar och beslut 
MOB-2017-866 - Länsstyrelsen i Västra Götalands Läns beslut efter överklagan, Lst 

dnr 505-54563-200 

SBF-2022-240 - Länsstyrelsen i Västra Götalands Läns beslut att godkänna 

kommunalt beslut om strandskyddsdispens, Lst dnr 526-11447-2022. 

SBF-2022-234 - Länsstyrelsen i Västra Götalands Läns beslut att överpröva 

kommunalt beslut om strandskyddsdispens, lst dnr 526-10569-2022. 

SBF-2022-87 - Länsstyrelsen i Västra Götalands Läns beslut att godkänna 

kommunalt beslut om strandskyddsdispens, Lst dnr 526-11778-2022. 

SBF-2021-1172 - Borås Tingsrätts dom i mål nr FT 3595-21 

SBF-2020-1195 - Vänersborgs Tingsrätts beslut om utdömande av vite, M 4999-21. 

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
KF 220411 § 56 - Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2021 

KF 220411 § 57 - Svenljunga kommuns årsredovisning år 2021 

KF 220411 § 58 - Uppföljning intern kontroll 2021 för kommunen och bolagen - 

Självskattning 

KF 220411 § 59 – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 över kommunens nämnder 

Inkomna överklaganden av nämndens beslut 
SBF-2021-1239 - Överklagan av nämndens beslut 2022-03-22, au § 27. Har 

överlämnats till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. 

MOB-2017-866 - Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2022-04-04, 505-54563*-

2020, meddelande om överlämnande till Mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs Tingsrätt. 
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Övrigt 
Länsstyrelsen i Hallands Läns beslut 2022-04-22, diarienummer 6678-2019, om 

Vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Nedre Ätran i 

Falkenbergs, Hylte och Varbergs kommun. 

SBF-2022-518 - Revisionsrapport: Granskning av samhällsplanering. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

 

 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

30 (32) 
 

§ 63 Information från förvaltningen 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Upphandlingar 
Inför annonsering: behandling av mat- och restavfall, kapacitetsökning Sexdrega 

reningsverk, livsmedel, upphandling av byte belysningspunkter, tekniska konsulter 

(tillsammans med Marks kommun). 

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

samt trädgårdsavfall, beläggningstjänster (tillsammans med Tranemo kommun), 

snöröjning och halkbekämpning, nytt biblioteksdatasystem (tillsammans med 

Sjuhäradskommunerna). 

Tilldelade:  

Överprövade:  

Investeringsprojekt 
Igångsättning större projekt: sluttäckning Änglarp etapp 4, reningsanläggning 

lakvatten Moga deponi. 

Uppstartade: GC-led Överlida-Mjöbäck (Trafikverkets del), kapacitetsökning 

Sexdrega avloppsreningsverk, scanning av bygglovsarkiv, reningsutrustning Axelfors 

vattenverk, byte av staket Svenljunga avloppsreningsverk, återvinningsstation 

Trädgårdsavfall Sexdrega. 

Pågående: ny vattentäkt i Axelfors, vattendom Hillareds vattentäkt, exploatering 

Stråvik, pumpstation ”Slakteriet”, GC-led golfbana-Änglarp, vattendom Håcksviks 

vattentäkt, dagvattenhantering Blåkläder, Lockryd etapp 5, Boråsvägen etapp 2. 

Avslutade: återvinningsstation Trädgård Tallstigen. 

Detaljplaner 
Inkomna planbesked: Lyckorna Överlida 

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

Ätrastrand, Holsljunga camping. 
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Pågående: Toftalyckan, Klockaregården, Viseberg, Gamla 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: 1 samhällsutvecklingschef, 1-2 planarkitekt (förstärkning), 

kost 2 vakant 

Avslutade rekryteringar:  

Anmälda tillbud och olycksfall: 5 st öppna ärenden, 0 st nya ärenden sedan förra 

nämnd. 

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 för samhällsbyggnadsnämnden att ta över ansvar för kanotlägerplatser 

från kommunstyrelsen. 

Uppdrag att flytta ansvar för fritidsgårdsverksamhet till socialnämnden. 

Uppdrag att flytta ansvar för bostadsanpassning från socialnämnden till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Övrig information 
Garaget för bokbilen är färdigbyggt och godkänt av verksamheten och Svenbo. 

Garageporten dock skadad, reklamerad och ny ska komma inom några veckor. - 

Sommaröppettider för biblioteket under vecka 24-33, bokbilen Hjulius har uppehåll 

vecka 27-30.  

Förtidsröstning kommer vara möjlig i biblioteket från och med 24 augusti fram till 

valet.  

Den 14 juni arrangerar byalagen invigning av GC-leden mellan Överlida och 

Holsljunga. 

Moga Fritid kommer att arrangera sommarsimskola.  

VA-enheten har fått ett skadeståndskrav riktat till sig på grund av översvämningar 

under 2021 på en fastighet i Överlida. VA-enheten har avvisat kravet då man anser 

att felen ligger i fastighetens anläggning snarare än i den kommunala anläggningen.  
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Utredningen om att se över hela VA-försörjningen i den norra delen av kommunen 

för att klara av den ökade befolkningstillväxten och etableringen i Lockryd pågår 

med hjälp av konsultfirman Sweco.  

Länsstyrelsen har beslutat att Svenljunga kommun har beviljats bidrag med högst 

148 305 kronor för att anlägga kontrollbrunnar och provpumpning i Östra Frölunda 

så att vi kan mäta grundvattennivåer vid ansökan om vattendom för vår 

dricksvattentäkt. 

E-tjänsten för VA och avfall är lanserad med möjlighet att bland annat se fakturor, 

anmäla fel göra beställningar och se hämtdagar. 

Certifieringen av Miljöbyggnad silver är klar för Moga Returen.  

I samband med att nämndens förslag/önskemål om investeringsmedel hanteras i 

budgetberedningen har förvaltningen kompletterat med olika förtydliganden; 

bland annat vilka investeringar som förvaltningen menar kan skjutas framåt i tid. 

Avvikelser vid kontroller enl. internkontrollplan  
Inget att rapportera. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 




