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§ 18 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt nedan: 

1. Närvaro och anmälan av jäv 

2. Val av justerare och tid för justering 

3. Godkännande av dagordning 

4. Ansökan om kulturarrangörsstöd för Kalvfestivalen 2022 

5. Samverkansavtal för bibliotekssamverkan 

6. Informationspunkt: Information om projekt 28655 - VA-försörjning Norra 
kommunen 

7. Remiss: Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i Kyrkbyn i 
Kalv 

8. Ansökan om medel för förlängning av tillfällig förstärkning i 
fritidsverksamheten under 2022 

9. Uppföljning av intern kontroll 2021 med självskattning 

10. Årsbokslut 2021 

11. Budgetuppföljning med helårsprognos - februari 

12. Revidering av attestantförteckning 

13. Redovisning av anmälda delegationsbeslut 

14. Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

15. Information från förvaltningen 

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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§ 19 Ansökan om kulturarrangörsstöd för 
Kalvfestivalen 2022 

Diarienummer: SBF-2021-1338  867 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla Kalvfestivalens ansökan (genom 
Johan Svensson och Esaias Järnegard) om Kulturarrangörsstöd med maxbeloppet 
50 000 kronor. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att resterande ansökt belopp på 25 000 
kronor tas på nämndens oförutsedda.  

Motivering 
Klavfestivalen är en viktigt kulturell verksamhet i Svenljunga kommun och den 
södra kommundelen som sätter kommunen på kartan. Med ett extra ekonomiskt 
tillskott visar kommunen sitt engagemang. Att bevilja deras ansökan på 75 000 
kronor så bidrar kommunen med ekonomiska medel vilket ökar möjligheterna att 
söka fler statliga kulturella bidrag.  

Upplysningar 

Deltar inte i handläggningen 
På grund av jäv deltar inte Owe Lundin (L) i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning 
Johan Svensson och Esaias Järnegard har för Kalvfestivalens räkning inkommit med 
skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden angående önskat ekonomiskt bidrag för 
anordnande av festivalen 2022.  

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturenheten finns ett Kulturarrangörsstöd 
som är öppet för alla, som vill arrangera ett offentligt kulturarrangemang i 
Svenljunga kommun, att ansöka om medel från.  

Kalvfestivalen är ett välkänt och uppskattat kulturarrangemang som anordnas över 
flera dagar, innehåller många olika programpunkter och mycket väl uppfyller 
kriterierna för att kunna beviljas maxbeloppet enligt regelverket.   
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Ekonomi 
Kalvfestivalen har sökt bidrag på 75 000 kronor för att arrangera 2022 års festival. 
De medel inom förvaltningen som finns avsatta för att stötta lokala arrangörer 
uppgår till 100 000 kronor under 2022, maxbelopp som kan beviljas per 
arrangemang är 50 000 kronor enligt regelverket.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 15 februari 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd för Kalvfestivalen, 2021-12-17 

Ansökan om Kulturarrangörsstöd, 2022-02-07 

Regler för kulturarrangörsstöd 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-09 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15, § 19 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Karin Ryberg Manhem, kulturchef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Erik Lundahl (LPo): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet 
att resterande belopp som ansökts tas från nämndens oförutsett.  

Christan Bengtsson (LPo): yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

Christer Schönander (SD): yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

Ernest Gustafsson (-): yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

Annicka Kilberg (MP): yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

Christer  Wolgner (C): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Margaretha Bjälkemo (M): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden Dan Franzén (S) finner att det finns två förslag till beslut. 
arbetsutskottets förslag och tilläggsyrkandet från Lars-Erik Lundahl (LPo). 

Ordförande frågar på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden bifaller det. 

Ordförande frågar på tilläggsyrkandet och finner att nämnden bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Johan Svensson, Kalvfestivalen 

Esaias Järnegard, Kalvfestivalen 

Karin Ryberg Manhem, kulturchef 
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§ 20 Samverkansavtal för bibliotekssamverkan 
Diarienummer: SBF-2022-101  050 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna samverkansavtalet för 
bibliotekssamverkan med kommunerna i Boråsregionens kommunalförbund; 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 
Vårgårda.  

Sammanfattning 
Biblioteken inom Boråsregionens kommunalförbund ska tillsammans upphandla ett 
nytt biblioteksdatasystem samt gå samman i en gemensam bibliotekskatalog. 
Några av fördelarna med detta är att alla invånare inom kommunalförbundets 
kommuner får ett bibliotekskort som kan användas på alla folkbibliotek i de 
samverkande kommunerna, det gemensamma utbudet blir mycket större och 
principen låna här-lämna där kan nyttjas inom hela området.  

För att gå vidare krävs att samtliga kommuner godkänner ett samverkansavtal; 
förslag till ett sådant har tagits fram av bibliotekscheferna i de olika kommunerna 
och har gåtts igenom av Boråsregionens dataskyddsombud och kommunjurister. 
Avtalet innehåller principerna för samarbetet, såsom beslutssystem, 
kostnadsfördelning och ansvarsfördelning. 

Ekonomi 
I förslaget till samverkansavtal regleras hur kostnaderna inom bibliotekssamverkan 
ska fördelas. Fördelningen görs enligt modellen 85-15; där 15 % av kostnaderna 
fördelas jämt emellan kommunerna och där resterande 85 % fördelas efter 
befolkningsstorlek. Fördelningen ska utvärderas på årsbasis och kan därefter 
omförhandlas vid behov. 

Samverkansavtalet ligger till grund för en kommande gemensam upphandling av 
nytt biblioteksdatasystem. Förvaltningens bedömning är att om samverkansavtalet 
godkänns och vi då därmed kan medverka i den gemensamma upphandlingen, så 
kommer prisbilden för ett nytt system kunna hållas nere och bör därmed rymmas 
inom befintlig budget. Samma gäller även för de e-tjänster som vi erbjuder våra 
låntagare. Genom en gemensam upphandling kommer kostnaderna kunna hållas 
nere. I den föreslagna fördelningsmodellen ingår även kostnaden för 
projektsamordning på 20%. 
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Om vi inte medverkar i den gemensamma upphandlingen så kommer prisbilden 
med stor sannolikhet sluta på en mycket högre kostnad. Då nuvarande system 
kommer är under avveckling så finns inget annat 
alternativ än att införskaffa ett nytt.   

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 15 februari 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-15, § 55 

Förslag till Samverkansavtal för bibliotekssamverkan 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-08 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15, § 20 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Karin Ryberg Manhem, kulturchef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Lundin (L): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

Beslutet expedieras till 
Karin Ryberg Manhem, kulturchef 
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§ 21 Informationspunkt: Information om 
projekt 28655 - VA-försörjning Norra 
kommunen  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Vid senaste presentationen som VA-enheten gjorde för projektet ”VA försörjningen 
norra kommunen” sa vi att vi skulle återkomma efter att Sweco hade gjort sin 
förstudie över ett nytt vattenverk i Billberg.  

Sweco är nu färdig med sin rapport och det är rapporten och en repetition över 
projektet så som ekonomin, vattendom, skyddsåtgärder V154, den senaste 
borrade brunnen, hur behovet ser ut, med mera som kommer att presenteras.  

Vi kommer också att ta upp de nya förutsättningarna som har dykt upp efter att en 
eventuell batterifabrik ska etablera sig i Lockryd. Vad får detta för konsekvenser för 
projektet?   

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef och Maria Sjövall, projektledare VA. 
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§ 22 Remiss: Vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheter i Kyrkbyn i 
Kalv 

Diarienummer: SBF-2022-74  424 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna VA-enhetens förslag till yttrande till 
Länsstyrelsens frågor rörande vilken ansvar Svenljunga kommun anser sig ha för 
området Kalv Kyrby enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (Bilaga 1). 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har fått en begäran om att pröva Svenljunga kommuns skyldighet att 
enligt lagen om allmänna vattentjänster tillhandahålla avlopp till området Kyrkbyn i 
Kalv. 

I lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) anges i 6 § 
sammanfattningsvis att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang så är 
det ett kommunalt ansvar att ordna detta. Med stöd av 51 § utövar Länsstyrelsen 
tillsynen över att kommunen fullgör denna skyldighet. 

Länsstyrelsen har begärt in yttrande för att kunna ta ställning till kommunens 
eventuella ansvar. Därför önskar länsstyrelsen en redogörelse över vilket ansvar 
Svenljunga kommun anser sig ha för området enligt 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster, samt en motivering till det. 

VA-enheten har utrett och tagit fram en rapport där man anser att det inte är 
motiverat att inför ett verksamhetsområde för kommunalt VA i området. 

Ekonomi 
Om det skulle införas ett verksamhetsområde för kommunalt avlopp så kommer 
det att bli en påverkan på VA-taxan då kostnadstäckningen blir knappt 30 % i 
anslutningsavgifter. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 15 februari 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Remiss, 2022-01-31 

Utredning Kommunalt VA Kalv 2021 med bilagor 

Förslag till remissvar 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-09 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15, § 21 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef och Maria Sjövall, projektledare VA. 

Protokollsbilaga 
Remissvar 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, inkl. Utredning kommunalt VA Kalv 2021 med 
bilagor 

Anders Kjellberg, VA-Chef 

Maria Sjövall, projektledare VA 

Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 
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§ 23 Ansökan om medel för förlängning av 
tillfällig förstärkning i fritidsverksamheten 
under 2022 

Diarienummer: SBF-2022-111  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta 300 000 kr för 
att förstärka fritidsverksamheten under 2022.  

Medlen tas från kommunstyrelsen oförutsett. 

Sammanfattning 
Inför sommaren 2021 fick gatu- och fritidsenheten uppdraget att förstärka enheten 
med en person på heltid utöver den fritidsledare på heltid som verksamheten har i 
ordinarie drift. Förstärkningen sträckte sig året ut. För att det positiva arbete som 
påbörjats skulle få möjlighet att utvecklas lyckades fritidsenheten tillsammans med 
kanslienheten med hjälp av folkhälsomedel att behålla utökningen fram till maj 
2022.  

Då det pågår ett arbete med att omorganisera fritidsverksamheten med målet att 
samla frågor gällande barn och ungdomar, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen 
att man behåller nuvarande bemanning året ut för att invänta omorganisationens 
utformning. Dels för att inte tappa kompetent personal som kan fylla en viktig roll i 
en framtida fritidsverksamhet, dels för att vara rustad inför sommaren 2022 då 
behovet av fritidsaktiviteter väntas bli stort i kommunen. Förhoppningen är att en 
ny placering och utformning av verksamheten ska vara utredd och klar under 2022. 

Ekonomi 
För förstärkning av fritidsverksamheten juni – december 2022 behövs utökade 
medel på 300 000 kronor (faktisk lönekostnad med tillhörande avgifter). 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 15 februari 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-15 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15, § 22 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ernest Gustafsson (-): yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 24 Uppföljning av intern kontroll 2021 med 
självskattning 

Diarienummer: SBF-2022-93  003 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för uppföljningen av den interna kontrollen 
2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhet i hög grad är uppfylld. Nämnden lämnar följande kommentarer till 
självskattningen: 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att den interna kontrollen i det stora hela är i 
hög grad uppfyllt, men det finns vissa områden där förbättringar behöver 
genomföras. Exempelvis en bättre mätmetod för personalförsörjningen. 

Sammanfattning 
Nämnder och styrelse ska enligt kommunallagen årligen anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Granskningsområden och processer med 
hög frekvens och hög risk bör prioriteras framför de som sker mer sällan och där 
eventuella felaktigheter inte orsakar stor skada. 

Uppföljning sker genom att nämnder och styrelse årligen självskattar den interna 
kontrollen. Självskattning innebär att nämnden ska göra en bedömning om 
respektive nämnd har tillfredställande system och rutiner för uppföljning av den 
interna kontrollen. Resultatet av genomförd granskning ska, i samband med 
bokslutet, rapporteras till kommunfullmäktige. Utöver resultatet av 
självskattningen, ska nämnderna även rapportera eventuella förslag till 
förbättringar samt en plan för uppföljning av identifierade kontrollsvagheter. 

Förvaltningen har upprättat en granskningsrapport som är utgångspunkten för 
självskattningen. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 med riskanalys 

Granskningsrapport intern kontroll samhällsbyggnadsnämnden 2021 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15, § 24 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Salman Chalhoub, ekonomichef 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-03-01 
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§ 25 Årsbokslut 2021 
Diarienummer: SBF-2021-115  042 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat årsbokslut för 2021 inklusive 
årsredovisning för VA-verksamheten.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att frångå 
ekonomistyrningsprincipen och ta underskottet för kostverksamheten i nämndens 
årsbokslut för 2021. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för 2021. Nämnden 
gör ett underskott på 0,5 miljoner kronor.  

Underskott har uppstått i verksamheterna inom fritid, gata och kost med cirka 2,2 
miljoner kronor. Det största enskilda underskottet orsakas av snö- och 
halkbekämpning med cirka 1,2 miljoner kronor. Kostverksamheten gör ett 
underskott på cirka 1,1 miljoner kronor, varav cirka 0,7 miljoner 
uppmärksammades först efter 20 december 2021 bland annat på grund av 
felkonterad faktura.  

I ekonomistyrningsprincipen anges att kostverksamheten kan ta med sitt över- eller 
underskott från ett år till nästa, dock maximalt 3% av bruttoomsättningen, cirka 0,7 
miljoner kronor. Förvaltningen föreslår i samråd med ekonomichefen att frångå 
principen och ta underskottet på nämndens resultat för 2021. 

Överskott har uppstått i ledning och utveckling, kultur, miljö- och bygg med 1,6 
miljoner kronor, störst bidrag kommer från miljö- och bygg med cirka 1,2 miljoner 
kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 15 februari 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Årsbokslut för samhällsbyggnadsnämnden 2021 

Årsredovisning för VA-verksamheten 2021 
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Arbetsutskottets protokoll 2022-02-15, § 23 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Magnus Thor, 
ekonom/controller. 

Protokollsbilaga 
Årsbokslut för samhällsbyggnadsnämnden 2021 

Årsredovisning för VA-verksamheten 2021 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 26 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 två månader görs följande helårsprognos: 

Svårt att efter tvåmånader göra en helårsprognos. Viktigt att beakta är 
materialpriser ökar. Prisökningar som kan komma att höjas i och med 
omvärldsläget.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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2022-03-01 
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§ 27 Revidering av attestantförteckning 
Diarienummer: SBF-2022-9  002 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden reviderar tidigare beslut (§ 13, 2022-02-01) så att 
beloppsgränserna i tabellen stämmer överens med tidigare beslutade undantag 
från beloppsgränser(§ 75, 2021-08-31). 

Sammanfattning 
Enligt kommunens attestreglemente är det generella beloppsgränser finns för olika 
nivåer av beslutsattest. Dessa finns med i attestantförteckningen. Vid särskilda 
behov får nämnd besluta om undantag från de generella beloppsgränserna. Det 
har samhällsbyggnadsnämnden gjort (§ 75, 2021-08-31). 

Nämnden ska minst en gång per år fastställa en attestförteckning. Detta gjorde 
nämnden den 1 februari 2022. Tyvärr så följde inte de beslutade undantagen från 
beloppsgränserna med i beslutet utan där står de generella. Förvaltningen har i 
samråd med ekonomienheten kommit fram till att beslutet behöver revideras med 
rätt beloppsgränser. 

Ekonomi 
Beslutet påverkar varken nämndens eller kommunens ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-31, § 75 – beslut om undantag från 
beloppsgränser 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-01, § 13 – beslut om 
attestantförteckning 

Reviderad attestantförteckning 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-23 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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Protokollsbilaga 
Reviderad attestantförteckning 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 
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§ 28 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: SBF-2022-11  002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut, 2022-01-26 – 2022-02-22 

• Anställningar 220101-220131 
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§ 29 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 26 januari 2022 till och med 22 februari 2022 till handlingarna. 

Domar och beslut 
SBF-2021-633 - Beslut efter överklagan, Länsstyrelsens diarienummer 403-42628-
2021 

MOB-2017-230 - Beslut efter överklagan, Förvaltningsrätten i Göteborgs mål nr 
15940-20 

SBF-2021-1355 – Beslut att godkänna kommunens beslut om strandskyddsdispens, 
Länsstyrelsens diarienummer 526-3418-2022 

SBF-2021-553 – Tilldelningsbeslut i gemensam upphandling av 
transport/behandling av grovavfall och farligt avfall från Kretsloppscentralen (ÅVC 
fraktioner 2022 21/33) 

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 2022-02-07 § 15 - Tillägg till avtal om sluttäckning och 
efterbehandling av Änglarps deponin 

Kommunfullmäktige 2022-02-07 § 16 - Begäran om utökade investeringsmedel för 
projektet exploatering Stråvik, Holsljunga 

Kommunfullmäktige 2022-02-07 § 17 - Begäran om extra investeringsmedel för 
utbyte av trästolpar för gatubelysning 

Kommunfullmäktige 2022-02-07 § 18 - Begäran om investeringsmedel för ny 
dagvattenledning till Svenljunga 5:474 

Kommunfullmäktige 2022-02-07 § 20 Planarbete för Lockryds industriområde 

Övrigt 
Protokoll från direktionen Sjuhärads kommunalförbund Boråsregionen 2021-12-10, 
§ 97 Samordningsfunktion gemensam regional avfallsplan Boråsregionen 

Beslut om förlängning av nätkoncession för linje luftledningar mellan Mårdaklev 
och Sånabo, Energimarknadsinspektionens ärendenummer 2018-100725. 
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Samråd om lovbefriade åtgärder för totalförsvaret enligt 9 kap. 15 § plan- och 
bygglagen (2010:900) för objekt TC 2021-198, Svenljunga kommun, Västra 
Götalands Län, Länsstyrelsens diarienummer 404-51268-2021. 
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§ 30 Information från förvaltningen 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Upphandlingar 
Inför annonsering: behandling av mat- och restavfall, nytt biblioteksdatasystem 
Sjuhärad, kapacitetsökning Sexdrega reningsverk, beläggningstjänster (tillsammans 
med Tranemo), livsmedel, snöröjning och halkbekämpning, upphandling av byte 
belysningspunkter. 

Beslutade/annonserade: transport och mottagning av schakt- och fyllnadsmassor 
samt trädgårdsavfall. 

Tilldelade: arbetskläder kök och städ. 

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, Boråsvägen etapp 2, byte av staket Svenljunga ARV. 

Pågående: ny vattentäkt i Axelfors, vattendom Hillareds vattentäkt, exploatering 
Stråvik, pumpstation ”Slakteriet”, GC-led golfbana-Änglarp, vattendom Håcksviks 
vattentäkt, dagvattenhantering Blåkläder.  

Avslutade: Slamförtjockare Östra Frölunda avloppsreningsverk, reningsutrustning 
Holsljunga vattenverk, väg till vattentäkt Östra Frölunda.  

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

Pausade: Brogatan 

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

Inkomna planbesked: Holsljunga camping, Lyckorna Överlida 
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Kommande exploateringsplaner: Sågviken, Brokvarn, Bostadsområde Överlida-
Mjöbäck 

Personal och Arbetsmiljö 

Pågående rekryteringar: 1 samhällsutvecklingschef, 1 planarkitekt (förstärkning), 
kost 2 vakant, 1 administratör 

Avslutade rekryteringar:  1 badmästare, 1 anläggningsarbetare VA 

Anmälda tillbud och olycksfall: 3 st öppna ärenden, 1 st avslutade ärenden sedan 
förra nämnd. 

Uppdrag från Kommunledningsgruppen att titta på gemensam städorganisation i 
centralorten.  

Uppdrag för Samhällsbyggnadsnämnden att ta över ansvar för kanotlägerplatser 
från Kommunstyrelsen. 

Uppdrag att flytta ansvar för fritidsgårdsverksamhet till Socialnämnden.  

Förstärkning på administrativ sida för att möjliggöra digitalisering och digitalt 
ritningsarkiv pågår.   

Övrig information 

Etablering i Lockryd: Under en övergångsperiod lägger förvaltningen ganska mycket 
tid på att få igång planarbetet i Lockryds industriområde inför att konsult och hjälp 
via Boråsregionen är på plats.  

Förvaltningen kommer att gå igenom vilken form av resurser som kan behövas för 
att genomföra detaljplan och åtgärder kopplat till denna för etablering av 
battericellsfabrik. Behovet kommer att presenteras för nämnden under våren 
2022. VA beställer en VA-utredning för industriområdet för att få en bra 
uppfattning om vilka åtgärder som kan behövas för leverans av VA-tjänster.   

Det är ett markant ökat tryck på försäljning av industrimark i befintligt planområde 
i Lockryd. Detta föranleder att förvaltningen behöver göra klart terrasseringen på 
sista etappen med strat innan sommaren. Förvaltningen kommer att lyfta ett 
ärende om tilläggsanslag för att färdigställa investeringen.  

VA-cheferna i Sjuhärad har fått en presentation av Sweco efter att de har 
genomfört en studie på uppdrag av Borås Energi och Miljö (BEM). Syftet har varit 
att göra en översiktlig genomgång av samverkansmöjligheter inom VA mellan 
kommuner i Sjuhäradsområdet. Uppdraget var att förutsättningslöst identifiera 
möjligheter till samverkan för fortsatt diskussion mellan i första hand tjänstemän i 
de berörda kommunerna. I projektet ingår även en juridisk analys av vad som är 
möjligt inom nuvarande lagstiftning och rättspraxis. Projektets utgångspunkt har 
varit att identifiera behov av samverkan, redan pågående samverkan samt 
potentiella synergier mellan kommunerna. 
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Under januari sinade Tranemo kommuns grundvattenbrun i Länghem och 
Svenljunga kommun ställde upp med personal, lastbil och vattentank under tre 
dagar.   

Avvikelser vid kontroller enl. internkontrollplan  
Inget att rapportera 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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