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§ 141 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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§ 142 Informationspunkt: Uppföljning av 
handlingsplan för att få kostenhetens 
budget i balans 

Diarienummer: SBF-2022-497  042 

Beslut 
Tackar för informationen. 

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

Avstämning januari-november 2022. 

Intäkter 

• Pedagogiska måltider i samverkan med skola och förskola. 

Personal 

• Personalbemanningen bemannar ner till 2023. 

• Uttag av semesterdagar; 2 dagar kvar. 

Livsmedelsbudget  

• Jobbar löpande med att se över kostnaderna. Matsedel lagd och följsamhet ger 
budget i balans. 

Övrigt 

• Mjölkstöd från jordbruksverket cirka 120 000 kronor. 

Prognos 2022 

Livsmedelskostnader för november: 978 000 kronor. 

Intäkter rörliga delen för november: 727 000 kronor. 

Livsmedel januari-november: 

Utfallet: 8 024 000 kronor 
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Budget: 6 232 000 kronor 

Efter intäkter är avvikelser – 914 000 kronor. 

Kompensation (tillskott): 1 miljon kronor. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Poa Pettersson, kostchef. 
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§ 143 Rapport: Kostnader för mat inom 
äldreomsorgen 

Diarienummer: SBF-2022-1418  058 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över möjliga åtgärder för att minska 
kostnaderna för kostverksamheten på socialförvaltningen 2023 och framåt. 

Vi har idag två tillagningskök; Östrabo i Östra Frölunda och Klockaregården i 
Svenljunga. 

Förändringar gjorda hösten 2022: 

• Effektivisering av bemanningen på Östrabo kök med 80 %. Konsekvensen är att 
verksamheten blir mer känslig vid personalfrånvaro, gäller även för kost inom 
skola och barnomsorg. Omvandlas till verksamhetsutvecklare för att 
kvalitetssäkra och effektivisera tillagning av äldrematen. 

• Tillsätter ej vakant tjänst på 85 % på Klockaregården. Konsekvensen är att 
verksamheten blir mer känslig för personalfrånvaro, gäller även för kost inom 
skola och barnomsorg. Besparing 396 000 kronor per år. 

• Helgtjänstgöring på 15 % av heltid löses genom förändrad schemaläggning. 
Konsekvensen är att verksamheten blir mer känslig för personalfrånvaro samt 
att schemat bygger på hög grad av frivillighet från personalen. Införs under 
januari 2023. Besparing 51 000 kronor per år. 

• Sett över och gjort om fördelningen i budget för köken på Mogaskolan och 
Klockaregården. Konsekvensen blir att kostnaderna ökar något inom 
äldreomsorgen då den gamla fördelningen var till äldreomsorgens fördel och 
till skolans nackdel. 

• Sett över och gjort om fördelningen i budget för köket på Östrabo. 
Konsekvensen blir att kostnaderna ökar något inom skolverksamheten då den 
gamla fördelningen var till skolans fördel och till äldreomsorgens nackdel. 

Möjliga åtgärder 2023: 

• Bemanna ner på helgerna - Besparing cirka 35 000 kronor per år. 
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• Ta bort helgbemanning och servera kyld mat - Besparing med cirka 233 000 
kronor per år. 

• Byta ut hela matsedeln till grönmeny - Besparing cirka 150 000 kronor per år. 

• Ta bort köpta näringsdrycker, tillverkar egna näringsberäknade - Besparingen 
blir nästan 80 000 kronor per år. 

• Gå från ”Laga mat från grunden” till halvfabrikat - Besparing med cirka. 170 000 
kronor. 

• Uppräkna livsmedelskostnader med 10 % - Noll besparing enligt budgetförslag.  

• Uppräkna livsmedelskostnader med 3,8 % - Besparing cirka 100 000 kronor per 
år. 

• Uppräkna livsmedelskostnader med 0 % - 2022 debiteringspris. Besparing cirka 
158 000 kronor per år. 

I dialog med socialförvaltningens ledningsgrupp är man positiv till följande 
åtgärder: 

• Servera grönmeny två dagar i veckan – besparing cirka 40 000 kronor. 

• Egengjorda näringsdrycker – besparing cirka 80 000 kronor. 

• Öka andelen halvfabrikat vid frånvaro och då inte behöva tillsatta timvikarier – 
minskade timvikariekostnader cirka 60 000 kronor. 

Totalt: 180 000 kronor 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Poa Pettersson, 
kostchef. 
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§ 144 Svenljungaförslag: Ny skatepark 
Diarienummer: KSF-2022-181  820 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår Svenljungaförslaget då det saknas ekonomiska 
förutsättningar. Kommunen kan dock fungera som bollplank och rådgivare samt 
föreslå placering och upplåta mark för parken. 

Sammanfattning 
Gulliver Johansson föreslår i ett Svenljungaförslag att Svenljunga kommun ska 
projektera och bygga en skatepark i betong på samma plats där nuvarande 
skatepark är placerad i anslutning till Moga Fritid. Han föreslår att man ska bygga 
en liknande park som byggdes i Gnosjö 2013. Denna park är 500 kvadratmeter stor 
och kostade när den byggdes cirka 2 500 000 kronor. 

Svenljunga kommun anser att Gulliver Johanssons förslag är bra och är positivt 
inställd till att det byggs en skatepark som skulle skapa ett mervärde för 
kommunens ungdomar gällande fritidsaktiviteter. Att en eventuell park skulle ligga 
i anslutning till Moga Fritid ses också som rätt placering. 

Förvaltningen har varit i kontakt med tre olika entreprenörer som bygger 
skateparker i betong. Dagens priser ligger på cirka 6 000 kronor per kvadratmeter. 
Detta skulle betyda att en likvärdig park som den i Gnosjö idag skulle kosta cirka 
3 000 000 kronor. 

Svenljunga kommun har i nuläget inte möjlighet att genomföra projektet då det 
saknas ekonomiska förutsättningar.  

Gnosjö skatepark och liknande parker har till stor del finansierats med medel från 
allmänna arvsfonden samt medel från andra bidrag och finansiärer. Svenljunga 
kommun föreslår Gulliver Johansson att tillsammans med andra entusiaster söka 
finansiering för att kunna genomföra projektet. Kommunen kan fungera som 
bollplank och rådgivare samt föreslå placering och upplåta mark för parken. 

Ekonomi 
En skatepark likt den i Gnosjö kostar med dagens priser cirka 3 000 000 kronor. 
Dessa prisuppgifter är tagna hos tre av varandra oberoende entreprenörer.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Svenljungaförslag från Gulliver Johansson, 2022-08-15 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-05 § 112 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-27 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 122 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ernest Gustafsson (C): Tilläggsyttrande: Kommunen ska vara behjälpliga att söka 
medel för en skatepark i betong från andra institutioner. 

Beslutsgång 
Ordföranden Dan Franzén finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets, och ett tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att nämnden bifaller dessa med viss 
justering av tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Gulliver Johansson 

Kommunfullmäktige 

Gatu- och fritidsenheten 
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§ 145 Riktlinjer för delbetalning av 
anläggningsavgiften vid VA-anslutning 

Diarienummer: SBF-2022-1326  346 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslaget till ”Riktlinjer för delbetalning av 
anläggningsavgiften vid VA-anslutning”. 

Sammanfattning 
När man har en fastighet inom verksamhetsområdet för kommunalt VA så finns det 
under vissa förutsättningar en möjlighet att få delbetala sin anläggningsavgift. 
Detta regleras i 36 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Där framgår att 
en anläggningsavgift kan fördelas på årliga betalningar under en viss tid, längs 10 år 
om  

1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
andra omständigheter, 

2. fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas, och  

3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. 

Denna regel vänder sig endast till privatpersoner och endast till de fastighetsägare 
som inte ska betala avgiften i samband med nybyggnation.  

För att på ett enklare sätt hantera och bedöma dessa ansökningar så är det 
nödvändigt att ha riktlinjer för hanteringen. 

Ekonomi 
Då hanteringen troligtvis blir enklare om man har fastställda riktlinjer så kommer 
det för varje ärende minska tiden och då kostnaden att administrera dessa 
ärenden. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Förslag till Riktlinjer för delbetalning av anläggningsavgiften vid VA-anslutning 

• Tjänsteutlåtande, 2022-11-18 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 127 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 

Protokollsbilaga 
Riktlinjer för delbetalning av anläggningsavgiften vid VA-anslutning 

Beslutet skickas till 
Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 

Anders Kjellberg, VA-chef 

Richard Obawole, Ekonom/Controller (för kännedom) 
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§ 146 Revidering av bilaga till föreskrifter för 
avfallshantering 

Diarienummer: SBF-2022-1293  450 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar reviderad bilaga till föreskrifter för 
avfallshantering. 

Sammanfattning 
Implementeringen av EU:s avfallsdirektiv i svensk lagstiftning innebär att 
kommunerna behöver revidera sina avfallsföreskrifter för att anpassa dem efter 
den nya lagstiftningen. Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige och behöver 
ställas ut till allmänheten inför att de antas. För att inte behöva ställa ut 
förskrifterna varje år har verksamheten gjort bedömningen att vi gör en större 
revidering inför 2024, för att anpassa efter ett kommunalt insamlingsansvar för 
förpackningar och EU-kraven på utsortering av matavfall, men att sorteringsbilagan 
revideras tidigare. Det är ett förfarande som inte kräver utställning eller beslut av 
kommunfullmäktige utan får beslutas av renhållningsansvarig nämnd. 

Förändringar i bilagan är att returpapper inte längre kan lämnas vid 
återvinningsstationerna och hur bygg- och rivningsavfall som uppstår i icke 
yrkesmässig verksamhet ska sorteras för att uppfylla vad som föreskrivs i 
avfallsförordningen. 

Ekonomi 
Beslutet att anta bilagan bedöms inte ha någon ekonomisk effekt på 
verksamheten. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Förslag till bilaga till föreskrifter för avfallshantering  
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• Tjänsteutlåtande, 2022-11-18 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 123 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 

Protokollsbilaga 
Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall, bilaga till Föreskrifter för 
avfallshantering 
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§ 147 Utvärdering av kompensation till 
entreprenörer för stigande drivmedelspriser 

Diarienummer: SBF-2022-346  059 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och tar inget nytt beslut utan 
beslutet från oktober kvarstår. Det innebär att pris för september gäller fram till 
nästa, enligt avtalet, ordinarie prisjustering. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 5 april 2022 om kompensation till 
entreprenörer för stigande drivmedelspriser avseende fem tjänsteavtal inom 
nämndens ansvarsområde. Beslutet har sedan följts upp vid två tillfällen i juni och 
oktober. Vid uppföljningen i oktober beslutades att justeringen skulle upphöra i 
och med utgången av september, då priserna på drivmedel stabiliserats, och att 
justerade priser gäller till nästa enligt avtalet ordinarie prisjustering.  

Vid beslutet i oktober fanns en stor osäkerhet i och med att den tillfälliga 
skattesänkningen på drivmedel skulle löpa ut 30 september och inga besked hade 
lämnats om den skulle förlängas eller inte. Skattesänkningen förlängdes inte och 
under oktober har priserna stigit för att sedan falla till sommarens nivåer under 
november. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Tjänsteutlåtande, 2022-11-18 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 124 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 
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Beslutet skickas till 
Anders Kjellberg, VA-chef 

Magnus Eriksson, avfallschef 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-12-13 

 

 
 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

16 (32) 
 

§ 148 Revidering av regler för 
kulturarrangörsstödet 

Diarienummer: SBF-2022-1331  867 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar de reviderade reglerna för 
Kulturarrangörsstödet. 

Sammanfattning 
I nuvarande form kan Kulturarrangörsstödet sökas löpande under året. Om stöd 
söks på belopp större än 5 000 kronor ska ansökan hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnden. Vid nämndens möte den 14 juni 2022 framlades 
önskemål om att förändra ansökningsprocessen så att belopp överstigande 5 000 
kronor ska vara möjliga att söka en gång per år. Förslaget är framtaget enligt detta 
önskemål.  

Förändringen innebär att ansökningar på över 5 000 kronor ska sökas senast den 
15 februari varje år. Till detta ändamål avsätts halva budgeten som för närvarande 
är på 100 000 kronor. Det ger en kvarvarande pott på 50 000 kronor till övriga 
sökanden av Kulturarrangörsstödet.  

Ekonomi 
Kulturenheten har för närvarande en budget på 100 000 kronor för 
Kulturarrangörsstödet. Detta förslag ger ingen förändring av totalsumman. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Regler för Kulturarrangörsstöd 

• Tjänsteutlåtande, 2022-11-16 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 128 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Karin Ryberg Manhem, kulturchef. 

Protokollsbilaga 
Regler för kulturarrangörsstödet 

Beslutet skickas till 
Karin Ryberg Manhem, kulturchef 
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§ 149 Ändrat öppethållande på Svenljunga 
bibliotek 

Diarienummer: SBF-2022-1330  881 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förslag till nya öppettider på 
Svenljunga bibliotek från den1 januari 2023. 

Dag Öppettider 
Måndag 12-18 
Tisdag 10-19 
Onsdag 12-18 
Torsdag 10-16 
Fredag 10-16 
Lördag 10-13 

Sammanfattning 
Då Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att minska personalresursen med 1,0 
tjänst på kulturenheten för att få en budget i balans inför 2023 måste enheten 
vidta åtgärder för att en verksamhet i balans. Därför föreslås en minskning av 
öppethållandet på Svenljunga bibliotek med 4 timmar per vecka, till 36 timmar per 
vecka.  

Förslaget är framtaget utifrån vår statistik när vi har få besökare på plats samt för 
att kunna fortsätta erbjuda aktiviteter på tider där många besökare har möjlighet 
att kunna delta.  

Dag Öppettider 
Måndag 12-18 (nu 12-19) 
Tisdag 10-19 
Onsdag 12-18 (nu 10-19) 
Torsdag 10-16 
Fredag 10-16 
Lördag 10-13  

 

En översyn av bokbilens turer 2023 kommer också göras. Personalminskningen 
medför att vissa hållplatser med få besök kommer dras in, likaså kan intervallet för 
besöken till förskolorna komma att förändras från nuvarande två veckor till fyra 
veckor.  
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Ekonomi 
Den föreslagna förändringen ger ingen ekonomisk påverkan.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11 § 124 

• Tjänsteutlåtande, 2022-11-16 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 129 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Karin Ryberg Manhem, kulturchef. 

Beslutet skickas till 
Karin Ryberg Manhem, kulturchef 
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§ 150 Verksamhetsplan 2023-2025 med 
detaljbudget 

Diarienummer: SBF-2022-989  041 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar upprättad verksamhetsplan med detaljbudget 
för 2023-2025. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om nedanstående åtgärder för att hamna på 
tilldelad ram: 

• 300 000 kronor – minskat vägbidrag. 

• 100 000 kronor – minskat bidrag till studieförbunden. 

• 550 000 kronor – minskad bemanning på biblioteket med en tjänst. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade om kommunens verksamhetsplan för 2023-2025 
den 28 november 2022. Nämnderna ska verkställa den genom att anta nämndmål 
utifrån fullmäktigemålen och upprätta en detaljbudget för nämndens verksamhet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Verksamhetsplan 2023-2025 med detaljbudget 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 132 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Richard Obawole, 
ekonom/controller. 

Protokollsbilaga 
Verksamhetsplan 2023-2025 samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 151 Plan för kompetensförsörjning 
Diarienummer: SBF-2022-1342  029 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad plan för kompetensförsörjning. 

Sammanfattning 
Kompetensförsörjning är en viktig strategisk fråga för kommunens verksamhet. 
Kommunal sektor är en kunskapsintensiv och personalintensiv verksamhet. Vi är 
beroende av kompetenta medarbetare för att kunna tillhandahålla god kommunal 
service till våra invånare. Plan för kompetensförsörjning syftar till att kartlägga 
befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som 
organisationsnivå. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och 
styra organisationens- och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå 
uppsatta verksamhetsmål. 

Varje förvaltning ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen upprättas för 
en treårsperiod och utvärderas årligen. Planen och utvärderingen behandlas i 
respektive nämnd innan den skickas till HR för analys av förvaltningsövergripande 
åtgärder. En redovisning görs sedan i personalnämnden.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Plan för kompetensförsörjning, 2022-11-23 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 131 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Protokollsbilaga 
Plan för kompetensförsörjning 
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§ 152 Sammanträdestider 2023 
Diarienummer: SBF-2022-1075  006 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider för 2023 
enligt förslaget. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden och arbetsutskottet ska fastställa sina respektive 
sammanträdestider för 2023. Förslaget innebär att nämnden sammanträder nio 
gånger under året med ett beredande arbetsutskott cirka två veckor innan. 
Eftersom det är ny mandatperiod finns inget beredande arbetsutskott innan 
nämndens första möte där arbetsutskottets ledamöter och ersättare väljs. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Sammanträdestider 2023, förslag 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-24 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 120 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Malin Lundin, nämndsekreterare. 

Sammanträdestider 2023 
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§ 153 Delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: SBF-2022-1316  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar upprättad delegationsordning att gälla från och 
med den 1 januari 2023. Tidigare givna delegationer, i delegationsordning eller 
separat beslut, upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning 
På grund av diverse omorganisationer behöver nämndens delegationsordning 
uppdateras. Nämnden har bland annat fått ett nytt verksamhetsområde att 
ansvara för, bostadsanpassningen, som fram till årsskiftet ligger hos 
socialnämnden. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, förslag 

• Tjänsteutlåtande, 2022-11-16 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 121 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Malin Lundin, nämndsekreterare. 

Protokollsbilaga 
Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 154 Undantag från beloppsgränser i 
attestreglementet för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: SBF-2022-1386  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande undantag från beloppsgränserna i 
attestreglementet att gälla från den 1 januari 2023: 

Ansvar Verksamhet Ny beloppsgräns Generellt eller 
specifikt 

10100 Fritidsverksamhet 2 000 000 kr Verksamhet 60101 
Lokalhyror 

10600 Kulturverksamhet 300 000 kr Verksamhet 60101 
Lokalhyror 

41300 Avfallsverksamhet 500 000 kr Generellt 

41400 Gatu- och parkverksamhet 500 000 kr Generellt 

41500 VA-verksamhet 500 000 kr Generellt 

45000 Kost- och städverksamhet 400 000 kr Verksamhet 60101 
Lokalhyror 

46000 Miljö- och byggverksamhet 500 000 kr Generellt 

47000 Plan- och 
exploateringsverksamhet 

500 000 kr Generellt 

Sammanfattning 
I attestreglementet (KF 2020-11-23 § 153) finns beslutat om olika nivå av 
beslutsattest: 

• Enhetschef/motsvarande och budgetansvariga som inte är chefer får 
beslutsattestera upp till 200 000 kronor. 

• Verksamhetschef/motsvarande får beslutsattestera upp till 500 000 kronor. 

• Förvaltningschef får beslutsattestera upp till 3 000 000  
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Utbetalningar över 1 000 000 kronor ska attesteras av två beslutsattestanter, av 
kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, ekonomichef och förvaltningschef. I 
vissa verksamheter kan undantag från beloppsgränserna behöva göras. Dessa 
undantag beslutas av nämnden. 

I och med bildandet av den nya plan- och exploateringsenheten har ansvar för 
bland annat markreserv flyttats från ansvar 40000 (samhällsbyggnadschef) till 
47000 (enhetschef för plan och exploatering). Miljö- och byggverksamheten har 
även bytt ansvarskod från 80000 till 46000. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Tjänsteutlåtande, 2022-12-05 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 155 Revidering av attestantförteckning 
Diarienummer: SBF-2022-9  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer attestantförteckningen att gälla från den 1 
januari 2023.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om attestantförteckning för 2022 den 1 
februari 2022 och reviderade den i september då en ny chef tillträtt sin tjänst samt 
att det har utsetts en tillförordnad chef den 1 september 2022. 

Den 16 december börjar den nya miljö- och byggchefen. Samtidigt ändras 
ansvarskoden 80000 till 46000 från den 1 januari 2023 samt koden 47000 införs. 
Därför föreslår förvaltningen att alla ändringar införs från den 1 januari 2023. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Attestantförteckning 2023-01-01 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 § 130 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Protokollsbilaga 
Attestantförteckning 2023-01-01 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 156 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: SBF-2022-11 002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut 221108-221204 

• Anställningar 221101-221130 
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§ 157 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-2022-1223 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Lst dnr 526-47096-2022) - Avs/mot: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
SBF-2022-59 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21 § 165 Delårsbokslut 
2022 för Svenljunga kommun 

SBF-2022-1075 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21 § 167 
Sammanträdestider 2023 

SBF-2022-P154 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21 § 164 Riktlinje för 
markanvisning och exploateringsavtal 

SBF-2022-P159 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28, § 175, 
Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun och koncernbolagen 

SBF-2022-P162 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 178 Kompensation 
till kostenheten 

SBF-2022-288 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 176 
Investeringsbudget 2023-2025 för Svenljunga kommun och Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB 

SBF-2022-1390 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21 § 161 Anmälan om 
inkomna motioner, Svenljungaförslag och interpellationer 

SBF-2022-1025 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28, § 182 Flytt av 
fritidsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden 

SBF-2022-P164 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 183 
Förvaltningsgemensamma enheten för främjande av barn- och ungdomsfrågor 
2023, Svenljunga ungas framtid 
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SBF-2022-P165 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 187 Svar på motion 
kring ökad fysisk aktivitet hos unga i Svenljunga kommun 

SBF-2022-382 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 193 Taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område  

SBF-2022-1085 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 194 Upphävande av 
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer  

SBF-2022-998 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 195 Taxa för prövning 
och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter  

SBF-2022-987 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 196 Taxa för lov, 
anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen  

SBF-2022-988 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 197 Kart- och mättaxa 

SBF-2022-993 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 198 Avfallstaxa 2023 

SBF-2022-984 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 199 Taxa för allmänna 
vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023  

SBF-2022-985 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 § 200 Taxor och 
avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 2023  

Övrigt 
SBF-2022-1327 - Bidrag till fördjupad utredning av skador på fornlämning 
L1964:5538, stenvalvsbro i Svenljunga - Avs/mot: Länsstyrelsen i Västra Götalands 
Län 

SBF-2022-522 - Resultat från arkeologisk förundersökning (431-37915-2022) - 
Avs/mot: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 

SBF-2022-483 - Beslut om bidrag för bättre vattenhushållning och bättre tillgång till 
dricksvatten för åtgärden "kontrollbrunnar och provpumpning". Lst dnr 536-9167-
2022 - Avs/mot: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län  
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§ 158 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 elva månader görs följande helårsprognos: 

• Underskott på 0,2 miljoner kronor. Till stor del beror det på osäkerhet kring 
kostnader för snö- och halkbekämpningen. 

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

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Upphandlingar 
Inför annonsering: kapacitetsökning Sexdrega reningsverk, livsmedel. 

Beslutade/annonserade: Tekniska konsulter (tillsammans med Marks kommun), 
beläggningstjänster (tillsammans med Tranemo, Svenbo). 

Tilldelade: behandling av mat- och restavfall, nytt biblioteksdatasystem 
(tillsammans med Sjuhäradskommunerna). 

Överprövade:  

Investeringsprojekt 
Igångsättning större projekt: sluttäckning Änglarp etapp 4. 

Uppstartade: GC-led Överlida-Mjöbäck (Trafikverkets del), kapacitetsökning 
Sexdrega avloppsreningsverk (pausad), scanning av bygglovsarkiv, skärmtak BAB-
tillbehör, Källered bostadsområde (pausad). 

Pågående: vattendom Hillareds vattentäkt, pumpstation ”Slakteriet”, GC-led Risa-
Änglarp, vattendom Håcksviks vattentäkt, Lockryd etapp 5, Boråsvägen etapp 2, 
reningsutrustning Axelfors vattenverk, kapacitetsökning Svenljunga ARV. 

Avslutade: reningsanläggning lakvatten Moga deponi. 

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

Beslutade planbesked: Blåkläder, Kindsvägen 16, Håcksviks skola, Överlida skola, 
Ätrastrand, Holsljunga camping, Kalvs camping. 

Pågående: Klockaregården, Ga Snickeriet och lokstallarna, Sågviken (planprogram), 
Industriområde Lockryd, Toftalyckan. 

Pausade: Brogatan, Viseberg. 
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Kommande exploateringsplaner: Sågviken, Brokvarn, Bostadsområde Överlida-
Mjöbäck. 

Planer som vunnit laga kraft: 

Personal och Arbetsmiljö 
Pågående rekryteringar: miljöcontroller/verksamhetsutvecklare, GIS-ingenjör, 
Översiktsplanerare, Verksamhetsutvecklare Kost äldremat. 

Avslutade rekryteringar: mark- och exploateringsingenjör. 

Vi har, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, haft ett uppdrag från 
kommunledningsgruppen att titta på gemensam städorganisation i centralorten. 
Detta uppdrag har nu förändras till att vi ska titta på en lösning för hela 
kommunen. Kommunledningsgruppen har nu beslutat att den nya organisationen 
ska införas från 1 april 2023. 

Gata och VA har påbörjat ett förbättrat samarbete för att försöka utnyttjar 
varandras resurser på ett effektivare sätt och då framförallt vår lastbil och inhyrda 
grävmaskin. 

Övrig information 
Utredning har påbörjats gällande att försöka fastställa orsaken till de förändringar 
som skett i stenvalvsbron som ledde fram till raset. Idag, 13 december, har dykare 
genomfört undersökning av grundläggning under vattnet. 

Nya markprover har genomförts vid Toftalyckan för att komplettera 
planhandlingarna. Förvaltningen inväntar nu rapport men preliminära resultat visar 
på att någon form av åtgärd kan komma att krävas för att stabilisera slänten. 

Arbetet med att koppla om lakvattnet från Moga deponi är nu klart. Istället för att 
pumpa vattnet till Svenljunga avloppsreningsverk så släpper man det nu till en 
dagvattendamm i anslutning till deponin. 

Insamling av returpapper vid återvinningsstationerna plockas bort vid årsskiftet då 
den inte är ekonomiskt försvarbar med tanke på insamlade mängder.  

Avvikelser vid kontroller enl. internkontrollplan  
Inget att rapportera  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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