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§ 92 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. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-27 

 

 
 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

5 (28) 
 

§ 93 Behovsutredning för tillsyn av livsmedel, 
alkohol och tobak, 2023-2025 

Diarienummer: SBF-2022-585  012 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad behovsutredning för tillsyn av 
livsmedel, alkohol och tobak i Svenljunga kommun för åren 2023-2025. 

Sammanfattning 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen ansvar för att se till att samhällsbyggnadsnämnden och 
interna myndighetsnämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna 
genomföra sitt uppdrag. För att skapa förutsättningar för det har denna 
behovsutredning tagits fram. Den bygger på en gemensam modell för Västra 
Götalands län och Hallands län. Behovsutredningen omfattar i första hand 
myndighetsutövningen inom livsmedel, alkohol och tobak. Utredningen är flerårig 
för att kunna visa de förändringar som sker inom arbetsområdena på lite längre 
sikt.  

För att få fram behovet används en Excel-fil där all handläggningstid läggs in för att 
sedan kunna få ut behovet som visar på hur många timmar som behövs för styrd 
tid, händelse styrd tid och behovsprioriterad tid. Excel-filen får även fram hur 
mycket tid som är avgiftsfinansierad respektive skattefinansierad. 

Förvaltningen har för avsikt att äska extra resurser för 2023 om ett samarbete med 
Marks kommun inte blir av inom områdena alkohol och tobak.  

Behov i siffror  
Enheten har ett behov av, exklusive administration och ledning, cirka 1,57 
årsarbetare (ÅA). Det finns budgeterat för 1,24 ÅA. Det finns ett behov av att öka 
resurserna under 2023 med cirka 0,33 årsarbetare.  

En stor del av behovet för 2023 går till att implementera lagförändringar, främst 
inom livsmedelskontrollen. Det är svårt att beräkna hur mycket tid detta tar i 
anspråk. 

För 2024-2025 kommer behovet att minska då ovanstående ändringar 
förhoppningsvis är implementerade.  
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Bortprioritering  
Om bortprioritering sker kan framför allt livsmedelskontrollen påverkas genom att 
kontroller inte blir utförda enligt plan och att förändringsarbete, ajourhållande av 
kompetens och omvärldsbevakning blir eftersatt.  

Osäkra faktorer  
Oförutsedda händelser så som när ärenden inte går som planerat, lagändringar, 
pandemi m.m. För vår kommun är det även viktigt att nyttja konsulter och 
samverkansavtalet. Samverkansavtalet bygger mycket på att samverkan fungerar 
mellan kommunerna och att alla ser möjligheten samt har viljan att avsätta tid för 
att få det att fungera. Vi ser även att vi måste arbeta med våra olika kommuners 
system och tillgänglighet för att det ska fungera mer effektivt än vad det gör idag. 

Det finns även en osäkerhet och en sårbarhet vid eventuellt frånfall av befintlig 
personal till exempel vid längre sjukskrivning eller uppsägning.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Beräkningsunderlag (Excel, ändrades senast datum 2022-05-11) 

• Behovsutredning för tillsyn av livsmedel, alkohol och tobak, 2023-2025, 2022-
09-02 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-02 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-13, § 81 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Oscar Hedén, livsmedelsinspektör. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 94 Behovsutredning för miljö- och 
hälsoskydd, 2023-2025 

Diarienummer: SBF-2022-723  012 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad behovsutredning för miljö- och 
hälsoskydd i Svenljunga 2023-2025.  

Sammanfattning 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen ansvar för att se till att samhällsbyggnadsnämnden och 
interna myndighetsnämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna 
genomföra sitt uppdrag. För att skapa förutsättningar för det har denna 
behovsutredning tagits fram. Utredningen bygger på en gemensam modell för 
Västra Götalands län och Hallands län. Behovsutredningen omfattar i första hand 
myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd. Utredningen är flerårig för att 
kunna visa hur tillsynen behöver utvecklas för att bättre bidra till att nå miljömålen 
samt anpassas till förändrade förutsättningar med avseende på lagstiftning och de 
verksamheter som tillsynen riktar sig mot.  

För att få fram behovet används ett beräkningsunderlag där all handläggningstid 
läggs in för att sedan kunna få ut behovet som visar på hur många timmar som 
behövs för styrd tid, händelsestyrd tid och behovsprioriterad tid. 
Beräkningsunderlaget visar även hur mycket tid som är avgiftsfinansierad 
respektive skattefinansierad.  

Behov i siffror  
Enheten har ett behov av, exklusive administration och ledning, 4,57 årsarbetare 
(ÅA). Det finns budgeterat för 3,9 ÅA och de tillgängliga resurserna uppgår till 3,45 
ÅA. Mellanskillnaden på ungefär 0,4 ÅA, mellan budgeterade och tillgängliga 
resurser, kan till viss del täckas av att enheten köper in konsulthjälp inom vissa 
områden samt att vi nyttjar samverkansavtalet inom Sjuhärad. Att nyttja 
samverkansavtalet är något enheten arbetar aktivt med, däremot hänger det på 
om övriga kommuner avsätter tid för samverkan.  

Bedömningen för kommande period är att enheten saknar resurser. Nämnden 
saknar 0,67 ÅA baserad på den fastställda budgeten för att klara uppdraget som 
beskrivs i behovsutredningen.  
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I behovsutredningen finns det ett tillägg om att tillsynen på små avlopp har ett 
behov av att dubbleras, jämfört med vad som har räknats på i 
beräkningsunderlaget. Anledningen är att det finns en politiskt antagen 
handlingsplan som säger att åtgärdstakten ska ligga på fem procent per år för små 
avlopp. Idag är åtgärdstakten på cirka 2,4 procent per år, det vill säga hälften av 
vårt mål. Ett antagande man kan göra då är att nämnden måste dubblera antalet 
tillsyner för att höja åtgärdstakten till det dubbla. Det skulle innebära att det 
behövs tillsättas 1 ÅA för att uppnå den tillsynstakten. Det betyder att vi ökar 
behovet av att tillsätta resurser till nämndens miljöenhet från 0,67 ÅA till 1,67 ÅA. 
Ett tredje alternativ är att tillsätta faktiska resurser för den tid som aktuell personal 
är tjänstlediga. Detta skulle då betyda att vi kan anställa 2,1 ÅA. 

Rekommendation 
Enheten anser att minst en årsarbetare bör anställas på en tillsvidaretjänst, från 
och med år 2023. Syftet med att anställa enbart en är att säkra upp nuvarande 
tillsyn samt att öka tillsynen inom små avlopp. Dock utan målet att dubblera 
tillsynstakten men med målet att få en delvis ökning samt att om någon skulle bli 
sjuk inte tappa nuvarande tempo i tillsynen. Behovet av att nyttja 
samverkansavtalet kvarstår men inte i samma utsträckning. Ett av skälen att enbart 
anställa 1 person är att upplärning tar tid från ordinarie personal. Ett annat skäl är 
att det finns utrymme att skapa en lite bredare tjänst (med flera arbetsområden) 
vilket förhoppningsvis ökar attraktionen för tjänsten. En andra tjänst innebär att vi 
skulle få renodla den tjänsten till att enbart arbeta med små avlopp vilket vi tror 
inte är en långsiktig lösning om vi vill behålla personal.  

Om resurser inte tillsätts kommer tillsynsplanen inte att matcha 
behovsutredningen. Bortprioriteringar kommer att göras och då främst under 
”behovsprioriterad tillsyn”. Tillsynen kommer fortfarande att bli utförd, frågan är 
bara när. Många av de mindre verksamheterna har flyttats fram årligen i väntan på 
tillsyn. Enheten har inga uppdaterade uppgifter på hur de mindre verksamheternas 
behov av tillsyn ser ut. Ett första besök krävs för att få reda på behovet av tillsyn. 
De områden som kommer att få bortprioriterad tillsyn är framförallt miljö- och 
hälsoskydd, förorenade områden och små avlopp.  

Styrdokument  
Det finns en del styrdokument, som ligger bakom behovsutredningens 
prioriteringar, så som den nya Nationella tillsynsstrategin där dagvatten anges som 
ett fokusområde och som har tagits upp som ett område under miljöskydd som ska 
få tillsyn.  

Ett annat exempel är förorenade områden som enligt de regionala målen ska ha 
fått 25 procent av områden i riskklass 1 och 15 procent i riskklass 2 åtgärdade före 
år 2026. Behovet av den egeninitierade tillsynen grundar sig på detta. Enheten har 
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även tagit fram en intern handlingsplan för arbetet med förorenade områden för 
att få bättre kontroll över vilka objekt kommunen har.  

Handlingsplanen för små avlopp nämns tidigare och den är politiskt antagen och 
säger att kommunen ska ha en åtgärdstakt på fem procent per år. Den 
handlingsplanen grundar sig på Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer 
som säger att Sverige ska ha en åtgärdstakt på fem procent. 

Osäkra faktorer  
Det finns en del osäkra faktorer i behovsutredningen. Det som inte är medräknat i 
siffror, är att verksamhetsutvecklingen kan komma att påverka genom att 
handläggare måste delta i att ta fram en kartläggning för vad som krävs och vart 
man vill att enheten ska vara om 3-5 år. En annan osäkerhet är oförutsedda 
händelser så som när ärenden inte går som planerat, lagändringar, pandemi, med 
mera.  

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

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

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Beräkningsunderlag (Excellfil ändrades senast datum 2022-06-17) 

• Behovsutredning för miljö- och hälsoskyddstillsynen 2023-2025, 2022-06-17 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-02 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-13, § 82 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 95 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Diarienummer: SBF-2022-382  406 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ny taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område och överlämnar den till kommunfullmäktige för 
antagande att gälla från den 1 januari 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att fullmäktige upphäver följande taxa att gälla 
från och med 1 januari 2023. 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen 2017-11-27 
§ 208 med revideringar beslutade 2018-12-17 § 222 och 2019-11-25 § 207. 

Sammanfattning 
Föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område innebär att 
kommunens tillsynsmyndighet antar en behovsanpassad taxa. Tillstånds- och 
anmälningspliktiga verksamheter, så kallade B-, C- och H-verksamheter får en fast 
avgift som är anpassad utifrån deras tillsynsbehov. Samtliga icke anmälnings- eller 
tillståndspliktiga verksamheter, så kallade U- och UH-verksamheter, kommer att 
debiteras timavgift.  

Miljö- och byggenheten har under våren 2022 informerat både 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen om vad den nya taxan innebär.  

Nyheter 
Taxan är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och är starkt kopplad 
till kommunens behovsutredning.  

I taxan anges tillsynsbehovet för varje enskild bransch (exempelvis rening av 
avloppsvatten, metallbearbetning, skolor med flera). Varje verksamhet som 
omfattas av taxan klassas inom sin bransch och får tillsyn utifrån deras behov och 
inte risk (som det var tidigare). Varje verksamhet kan endast klassas inom en 
bransch, oavsett om de har flera branschområden.  

Tidigare har de med fast avgift debiteras i förskott under februari-mars varje år. 
När taxan är antagen kommer samtliga verksamheter att debiteras i efterhand, 
oavsett om de har en fast avgift eller en timavgift. 
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Taxan ska revideras årligen på grund av att om det tillkommer nya verksamheter 
under året ska deras klassningskod tas fram (om den inte redan är framtagen) och 
beslutas om.  

Ett nytt begrepp har tillkommit; Extraordinär tid, och betyder att när en 
verksamhet med fast avgift inte fullföljer sina åtaganden kan få ytterligare 
handläggningstid som ska debiteras.  

Ekonomi 
Kommunens intäkter, i stort, kommer inte påverkas av taxan. Taxan tillsammans 
med behovsutredningen visar på vilka intäkter tillsynsmyndigheten kan förhålla sig 
till. Den nya taxan kommer inte att sänka intäkterna men de kommer att fördelas 
över året istället för att den största summan inkommer under första kvartalet.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-02 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-13, § 83 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 96 Prioritering av befintliga planuppdrag 
Diarienummer: SBF-2021-1337  019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till planprioriteringslista. 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att lägga Viseberg vilande 
till förmån för Ätrastrand beroende på utfall av rapport om förorenad mark på 
Ätrastrand. 

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

Rimligt är att en planarkitekt kan arbeta med 1-5 planer beroende på komplexitet, 
omfattning, användning av plankonsult samt planarkitektens erfarenhet. 

Planprioriteringslistan är indelad i tre delar enligt följande 

• pågående planer 

• vilande planer 

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

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

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



Svenljunga kommun Paragraf 
§ 96 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-27 

 
 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

13 (28) 

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

Förslag till planprioritering ska basera sig på långsiktighet och förslaget ska vara så 
väl underbyggt att revidering inte ska behöva ske flera gånger per år.  

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

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag med 
tillägget att Viseberg kan läggas vilande till förmån för Ätrastrand beroende på 
utfall av rapport om förorenad mark på Ätrastrand. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Förslag till Planprioriteringslistan andra halvan 2022 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-01 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-13, § 84 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Rebecka Zettermark Avdic, planarkitekt. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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2022-09-27 
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§ 97 Informationspunkt: Kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningar 

Diarienummer:    

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Det är många förändringar på gång de närmaste åren. Från och med 1 januari 2024 
tar kommunerna i Sverige över insamlingsansvaret för förpackningar från 
bostadsfastigheter. Producenterna är ekonomiskt ansvariga och kommer fortsätta 
ha ansvaret för att förpackningarna återvinns. Under en övergångsperiod kommer 
kommunerna ta över och fortsätta driva återvinningsstationerna fram till att 
fastighetsnära insamling införts för alla bostäder i kommunen senast 1 januari 
2027. Därefter ska insamling ske fastighetsnära undantaget skrymmande 
sällanförpackningar av papper och plast som kan samlas in på så kallade 
lättillgängliga insamlingsplatser som kan vara återvinningscentraler och 
återvinningsstationer.  

Vidare kommer kommunerna även ansvara för att samla in förpackningar vid torg 
och parker samt plastförpackningar vid något som kallas för populära platser. 
Platserna som omfattas av detta är mark där kommunen normalt har ett 
renhållningsansvar. 

Ekonomiskt ska kommunerna få full kostnadstäckning för insamlingen i enlighet 
med EU:s avfallsdirektiv. Ersättningen kommer att vara schablonbaserad vilket inne 
bär att ersättningen inte kommer att vara kommunens exakta kostnader utan 
ersättningen kan vara större och mindre än kommunens faktiska kostnader. 
Ersättningssystemet baseras på hur många anslutna bostäder det finns av olika 
typer, invånarantal och hur mycket material som samlas in. Nivån på ersättningen 
kommer att följa kostnadsutvecklingen. Har kommunen höga kostnader på grund 
av speciella omständigheter så finns möjlighet till extra ersättning för det. 
Naturvårdsverket har i uppgift att ta fram modell och utbetalningar kommer att ske 
varje kvartal av Kammarkollegiet. 

Överlämningen av materialet kommer att ske i kommunens omlastningshall. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-27 
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§ 98 Delårsbokslut augusti 2022 
Diarienummer: SBF-2022-59  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut och överlämnar det 
till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut efter åtta månader. 
Samhällsbyggnadsnämnden har hittills 2022 präglats till stor del av arbetet för en 
stor etablering av en eventuell battericellsfabrik i Lockryd. Etableringen förutsätter 
att en detaljplan upprättas för området och Boråsregionen och framför allt Borås 
stad och Marks kommun hjälper till med sin expertis på området men många 
uppgifter måste prioriteras på förvaltningen för att driva arbetet framåt. Från 
september kommer nämnden ha en ny enhet för plan- och exploateringsfrågor. 

Från årsskiftet har Svenljunga i likhet med Sveriges övriga kommuner tagit över 
ansvaret för insamling av returpapper vilket hittills har fungerat bra men medför 
ökade kostnader. 

Verksamheterna har också påverkats till viss del av ökade energi- och 
drivmedelspriser samt allmän prisuppgång och brist på vissa varor men utan stora 
störningar hittills. 

Verksamheterna har också förberett under våren för att vara behjälpliga vid 
mottagandet av flyktingar från Ukraina men detta har i dagsläget inte behövt 
aktiveras. 

Mål 
Samhällsbyggnadsnämnden har fem nämndmål kopplade till olika fullmäktigemål.  

1. Attraktiv arbetsgivare (kopplat till fullmäktigemål 1:2, Vi är en attraktiv 
arbetsgivare, dit medarbetare aktivt söker sig, trivs och vill stanna kvar) är 
delvis uppfyllt med en oförändrad trend. 

2. Snabb och kvalitetssäkrad service (kopplat till fullmäktigemålet 1:3, Säkerställa 
framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra 
lösningar) är delvis uppfyllt med en uppåtgående trend. 
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3. Digital kompetens (även det kopplat till fullmäktigemålet 1:3, Säkerställa 
framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra 
lösningar) är ej uppfyllt men har en uppåtgående trend. 

4. Attraktiva miljöer (kopplat till fullmäktigemålet 3:1, I Svenljunga kommun 
upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka 
och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet) är i hög 
grad uppfyllt och med en uppåtgående trend. 

5. Minskad påverkan på den globala miljön (kopplat till fullmäktigemålet 4:2, Bidra 
till fler giftfria miljöer samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga 
livsmiljöer) är delvis uppfyllt och med en uppåtgående trend. 

Ekonomi 
Samhällsbyggnadsnämnden prognosticeras att hålla sig inom tilldelad budget, 
exklusive kostenheten. Detta baserar sig på ett budgetunderskott om 0,8 miljoner 
kronor på ledning och administration samt markreserv, ett överskott på 0,1 
miljoner kronor på kulturenheten, ett underskott på 0,2 miljoner kronor på 
fritidsenheten, ett överskott på 1,1 miljoner kronor på miljö- och byggenheten 
samt ett underskott på 0,2 miljoner kronor på gatuenheten.  

Vad gäller den taxefinansierade verksamheten så prognosticeras avfallsenheten 
göra ett underskott på 3,0 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än 
budgeterat underskott, och VA-enheten prognosticeras göra ett överskott på 1,4 
miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor bättre än budgeterat överskott. 

Personal 
Personalsiffrorna visar en ögonblicksbild 31 juli. Antalet anställda är något lägre än 
samma tidpunkt föregående år. På förvaltningen fanns ett antal vakanta tjänster.  

Antal arbetade timmar har ökat med cirka 24 procent och antal timanställda har 
ökat med cirka 50 procent 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 något jämfört med förra året med drygt en procent. Väldigt 
många var korttidssjuka i covid-19 främst under januari och februari. Förvaltningen 
upplever också att en del planerade operationer som blivit framskjutna på grund av 
pandemin nu genomförs vilket till viss del påverkar långtidssjukskrivning. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Delårsbokslut augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Salman Chalhoub, 
ekonomichef. Förvaltningens enhetschefer föredrar respektive enhets verksamhet 
hittills under året. 

Protokollsbilaga 
Delårsbokslut augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Salman Chalhoub, ekonomichef 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-27 
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§ 99 Upphandling: Snö- och halkbekämpning 
Diarienummer: SBF-2022-117  052 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tilldela avtal 
i upphandlingen trots att nämnden i dagsläget kanske inte har täckning i budgeten 
framöver. 

Sammanfattning 
Nämnden har upphandlat entreprenad för vinterväghållning (snöröjning och 
halkbekämpning) under vintersäsongen 2022/2023 och 2023/2024, med möjlighet 
till förlängning för säsong 2024/2025 samt 2025/2026. I dagsläget har troligen inte 
nämnden full täckning i budget för den här entreprenaden. 
Samhällsbyggnadschefen har delegation att tilldela avtal men bara om det finns för 
ändamålet anslagna medel. 

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

Beslutet skickas till 
Maria Bengtsson, upphandlare 

Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-27 
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§ 100 Undantag från beloppsgränser i 
attestreglementet 

Diarienummer: SBF-2022-936  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra undantag från beloppsgränserna i 
kommunens attestreglemente med följande: 

Ansvar Beloppsgräns enl. 
attestreglementet 

Ny beloppsgräns Generellt eller specifikt 

10100 200 000 kr 2 000 000 kr Slag 60101 Lokalhyror 

41400 200 000 kr 500 000 kr Generellt 

41300 200 000 kr 500 000 kr Generellt 

80000 200 000 kr 500 000 kr Generellt 

41500 200 000 kr 500 000 kr Generellt 

45000 200 000 kr 400 000 kr Slag 60101 Lokalhyror 

10600 200 000 kr 300 000 kr Slag 60101 Lokalhyror 

47000 200 000 kr 500 000 kr Generellt 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2020-11-23 § 153 ett nytt attestreglemente som 
innebär följande beloppsgränser för olika nivåer 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 kronor  

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. 

Förvaltningen ser svårigheter i administrationen gällande beslutade beloppsgränser 
för flera enhetschefer som har en större mängd fakturor över beloppsgränsen, 
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främst från olika former av entreprenader men även hyra i vissa fall. Förvaltningen 
föreslår därför att nämnden beslutar om vissa undantag från beloppsgränserna. 

Samhällsbyggnadsnämnden har från den 1 september 2022 en ny 
enhet/verksamhet, plan- och exploateringsenheten med ansvar 47000.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Attestreglemente (KF 2020-11-23 § 153) 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-05 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-13, § 86 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-27 
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§ 101 Revidering av attestantförteckning 
Diarienummer: SBF-2022-9  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer attestantförteckningen daterad 2022-09-01. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om attestantförteckning för 2022 den 1 
februari 2022. Denna behöver nu uppdateras på grund av att det har utsetts en 
tillförordnad chef den 1 september 2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Attestantförteckning, 2022-09-01 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-05 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-13, § 87 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Protokollsbilaga 
Attestantförteckning, 2022-09-01 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 102 Riktlinje för uppvaktning inom 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: SBF-2022-877  028 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till riktlinje för uppvaktning inom 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
I nämndens nuvarande riktlinjer står att uppvaktning av arbetstagare som har varit 
anställda i 25 år ska ske i samband med årets sista sammanträde med 
samhällsbyggnadsnämnden. Kommunledningsgruppen har nu beslutat införa en 
kommungemensam uppvaktning. I detta reviderade förslag föreslås därför att 
uppvaktningen av nämnden tas bort helt. 

Riktlinjerna har i övrigt förtydligats kring uppvaktning vid ledamots födelsedag. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 13 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Förslag till riktlinje för uppvaktning inom samhällsbyggnadsnämnden 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-05 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-09-13, § 88 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Protokollsbilaga 
Riktlinje för uppvaktning inom samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 103 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: SBF-2022-11 002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut, 220822-220919 

• Anställningar 200801-200831 
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Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

24 (28) 
 

§ 104 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-2022-739 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Länsstyrelsens diarienummer 526-37059-2022) 

SBF-2022-739 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(Länsstyrelsens diarienummer 526-38370-2022) 

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
SBF-2022-655 - Kommunstyrelsen 2022-08-22 § 150 Begäran om extra 
investeringsmedel under 2022 för nytt värmeskåp till kostenheten  

SBF-2022-P128 - Kommunfullmäktige 2022-09-05 § 112 Anmälan inkomna 
motioner, Svenljungaförslag och interpellationer 

SBF-2022-591 - Kommunfullmäktige 2022-09-05 § 118 Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen 

SBF-2022-497 - Kommunfullmäktige 2022-09-05 § 119 Handlingsplan för att få 
kostenhetens budget i balans 2022 

SBF-2022-498 - Kommunfullmäktige 2022-09-05 § 120 Handlingsplan för 
återställande av det samlade negativa resultatet inom avfallsenheten  

SBF-2022-614 - Kommunfullmäktige 2022-09-05 § 121 Tilläggsanslag för åtgärder 
nedlagda deponier enligt föreläggande från tillsynsmyndighet  

SBF-2022-584 - Kommunfullmäktige 2022-09-05 § 123 Inrättande av en 
finansieringslotsfunktion för kultur inom Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund samt fråga om medfinansiering  

SBF-2022-630 - Kommunfullmäktige 2022-09-05 § 124 Budgetöverflyttning av 
bostadsanpassningsbidrag till Samhällsbyggnadsnämnden 2023  
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SBF-2022-P129 - Kommunfullmäktige 2022-09-05 § 131 Entledigande och 
fyllnadsval till uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden  

Övrigt 
SBF-2022-P130 - Protokoll Funktionshinderrådet 2022-09-22 

SBF-2022-522 - Resultat av arkeologisk utredning, Lockryd 
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§ 105 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 åtta månader görs följande helårsprognos: 

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticeras att hålla sig inom tilldelad budget. 

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

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Upphandlingar 
Inför annonsering: kapacitetsökning Sexdrega reningsverk, livsmedel, upphandling 
av byte belysningspunkter. 

Beslutade/annonserade: nytt biblioteksdatasystem (tillsammans med 
Sjuhäradskommunerna), behandling av mat- och restavfall, Tekniska konsulter 
(tillsammans med Marks kommun). 

Tilldelade: snöröjning och halkbekämpning. 

Överprövade:  

Investeringsprojekt 
Igångsättning större projekt: sluttäckning Änglarp etapp 4. 

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

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

Avslutade:  

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. 

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

Kommande exploateringsplaner: Sågviken, Brokvarn, Bostadsområde Överlida-
Mjöbäck 

Planer som vunnit laga kraft:  

Personal och Arbetsmiljö 
Pågående rekryteringar: VA-ingenjör/projektledare, mark- och 
exploateringsingenjör, miljöcontroller/verksamhetsutvecklare, GIS-ingenjör, 
översiktsplanerare. 

Avslutade rekryteringar: Miljö- och byggchef, 2 kockar, 3 vikarierande 
ekonomibiträden, 1 köksledare, vikarierande badmästare. 

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. 

Anmälda tillbud och olycksfall: fyra öppna ärenden, 3 nya ärenden sedan förra 
nämnd.  

Övrig information 
Skadegörelse har skett på belysningskabeln som grävts ner i samband med arbetet 
på Boråsvägen. Kabeln är kapad vid varje fundament för belysning men är 
fortfarande under entreprenörens ansvar. 

Avvikelser vid kontroller enl. internkontrollplan  
Inget att rapportera 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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