
 

Protokoll 

2022-11-15 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
 

 

Underskrifter 

Sekreterare   
Malin Lundin 

Ordförande   
Dan Franzén 

Justerare   
Christer Wolgner 

 

Datum och tid Tisdagen den 15 november 2022 klockan 13.30–14.45, Kommunhuset, 
Svenljungasalen Söder 

Beslutande 

Ledamöter Dan Franzén (S), ordförande 
Christer Wolgner (C), justerare 
Lars-Erik Lundahl (LPo) 
Owe Lundin (L) 
Annicka Kilberg (MP) 
Margaretha Bjälkemo (M) 
Ernest Gustafsson (-) 
Gerth Månsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Christian Bengtsson (LPo) för Lennart Eriksson (LPo) 

Övriga närvarande 

Ersättare Stig Nilsson (KD) 
Christer Schönander (SD) 
Elisabeth Rosander (S) 
Eva Corovic (S) 
Birgitta Boo (M) 

Tjänstepersoner Malin Lundin, nämndsekreterare 
Anette Andersson, administratör 
Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 
Poa Pettersson, kostchef, § 130 
Richard Obawole, ekonom/controller, § 130 
Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef, § 131 
Linus Johansson, bygglovhandläggare, § 132 
Anders Kjellberg, VA-chef, § 135 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Protokollet justerades 2022-11-15 

Tillkännagivandet publiceras 2022-11-17 

Publiceringen av tillkänna-
givandet upphör 

2022-12-09 



Svenljunga kommun Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

 
 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

2 (21) 

Innehåll 
§ 129 Godkännande av dagordning .......................................................................... 3 

§ 130 Informationspunkt: Uppföljning av handlingsplan för att få 
kostenhetens budget i balans ......................................................................... 4 

§ 131 Motion om mötesplats för motorburen ungdom ........................................... 5 

§ 132 Riktlinje för bygglovs- och anmälningsbefriad komplementbyggnad 
och tillbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse ....................................... 7 

§ 133 Svar på remiss: Motion om delning av samhällsbyggnadsnämnden .............. 9 

§ 134 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - revidering ......... 11 

§ 135 Begäran av investeringsmedel för VA-utredningar inför etablering i 
Lockryd industriområde och planerat bostadsbyggande ............................. 13 

§ 136 Redovisning av anmälda delegationsbeslut .................................................. 15 

§ 137 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden .............................................. 16 

§ 138 Budgetuppföljning med helårsprognos ........................................................ 17 

§ 139 Information om ingångna avtal med privata utförare 2022 ......................... 18 

§ 140 Information från förvaltningen ..................................................................... 19 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

 

 
 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

3 (21) 
 

§ 129 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

• Ärende 15, Begäran om medel för undersökning av raserad stenvalvsbro i 
Svenljunga tätort, lyfts bort från dagens möte. 

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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§ 130 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. 

Intäkter 

• Pedagogiska måltider i samverkan med skola och förskola. 

Personal 

• Personalbemanningen bemannar ner till 2023. 

• Uttag av semesterdagar; en medarbetare kvar. 

Livsmedelsbudget  

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

Övrigt  

• Mjölkstöd från jordbruksverket cirka 100 000 kronor. 

Prognos 2022 

Prognosen är ett underskott på 150 000 kronor. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Poa Pettersson, kostchef. 
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§ 131 Motion om mötesplats för motorburen 
ungdom 

Diarienummer: KSF-2022-151  292 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överlämna motionen 
till socialnämnden istället eftersom samhällsbyggnadsnämnden från 2023 inte 
längre har rådighet över fritidsverksamheten. 

Sammanfattning 
Patrik Harrysson och Dan Franzen, socialdemokraterna, föreslår i en motion att 
Svenljunga kommun ska skapa en plats där motorburen ungdom ska kunna hålla till 
för att spela musik och umgås. På platsen bör byggas ett skyddande tak och det bör 
installeras wifi för möjlighet till internet. 

Förvaltningen tycker att förslaget är bra och behovet av aktiviteter är stort. Detta 
framgår när man pratar med ungdomarna. Problemet med en utpekad och ordnad 
”kommunal plats” är att det är svårt att följa upp att inte platsen missbrukas till fel 
aktiviteter. Om kommunen bygger platsen tar man också på sig ansvaret att 
platsen inte missbrukas till fel ändamål. Att det blir ett tillhåll även för ungdomar 
utan motorintresse ses som oundvikligt. Skulle förslaget genomföras måste någon 
kommunal enhet få ansvaret för att verksamheten sköts och fungerar på rätt sätt.  

Aktiviteter med motorburen ungdom sker idag återkommande via medborgarlöfte. 
För aktiviteterna ansvarar Ung i Svenljunga och kommunens fältassistenter i 
samarbete med folkhälsostrateg och polis. 

Ekonomi 
Att bygga ett skyddande tak beräknas till en kostnad av 150 000-200 000 kronor 
beroende på utformning och placering. Att installera wifi på platsen beräknas till 
100 000 kronor i installationskostnad. Underhåll och tillsyn är inte uträknat i detta 
skede. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden återlämnar motionen med uppmaning att den ska beredas av 
socialnämnden istället. 
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Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Motion från Patrik Harrysson och Dan Franzen, 2022-06-03 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-13 § 87 

• Tjänsteutlåtande, 2022-09-16 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01 § 109 

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

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef 
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§ 132 Riktlinje för bygglovs- och 
anmälningsbefriad komplementbyggnad 
och tillbyggnad utanför sammanhållen 
bebyggelse 

Diarienummer: SBF-2022-1078  220 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar riktlinje för bygglovs- och anmälningsbefriad 
komplementbyggnad och tillbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse. 

Sammanfattning 
Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse är det enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) tillåtet att uppföra en liten tillbyggnad eller 
komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus som varken kräver bygglov 
eller anmälan. Vad som är att anse som en liten åtgärd är inte reglerat i 
lagstiftningen och ska bedömas i varje enskilt fall.  

Enligt kommunens tidigare översiktsplan tilläts 30 kvadratmeter som både 
tillbyggnad och fristående komplementbyggnad. I november 2020 beslutade 
kommunfullmäktige om en ny översiktsplan. I den nya planen finns inga 
ställningstaganden kring vad som anses vara en liten tillbyggnad eller 
komplementbyggnad. För att säkerställa likabehandling och en rättssäker 
handläggning har denna riktlinje tagits fram. Förutom plan- och bygglagen har 
följande underlag legat till grund för riktlinjen: 

• Tidigare rättsfall som berör ämnet 

• Ställningstagande i tidigare översiktsplan 

• Andra kommuners riktlinjer 

Den nya riktlinjen ger samma byggrätt som i tidigare översiktsplanen men har 
förtydligats och kompletterats med exempelritningar och kartunderlag. 
Kartunderlaget är tillgängligt för allmänheten genom Svenljungas kommunkarta 
och visar de områden som bedöms vara sammanhållen bebyggelse, det vill säga de 
områden där riktlinjen inte gäller.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Riktlinje för bygglovs- och anmälningsbefriad komplementbyggnad och 
tillbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse, förslag 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-21 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01 § 112 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Linus Johansson, bygglovhandläggare. 

Protokollsbilaga 
Riktlinje för bygglovs- och anmälningsbefriad komplementbyggnad och tillbyggnad 
utanför sammanhållen bebyggelse  

Beslutet skickas till 
Linus Johansson, bygglovhandläggare 

Sandra Andersson, tillförordnad miljö- och byggchef 
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§ 133 Svar på remiss: Motion om delning av 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: SBF-2022-942  001 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande:  

Det finns en risk att frågorna kring kultur och fritid hamnar i skymundan i den 
ganska breda samhällsbyggnadsnämnden men det finns inget hinder att lyfta 
frågorna i dagens nämndstruktur. 

Möjligheten att driva fler kulturpolitiska frågor än idag avgörs till stor del av 
tillgängliga resurser (personal och budget). Ett sätt att låta kultur- och 
fritidsfrågorna få ta större plats kan vara att samhällsbyggnadsnämnden väljer att 
tillägna vissa möten till att diskutera kultur- och fritidspolitiska frågor mer fokuserat 
i likhet med upplägget för Miljö-KS. 

Från 2023, när fritidsledarna och ungdomsverksamheten flyttat till socialnämnden, 
har samhällsbyggnadsnämnden en begränsad verksamhet kvar inom fritidsområdet 
med framför allt drift av fritidsanläggningen Moga Fritid samt uthyrning av 
idrottshallar, utbetalning av bidrag till elljusspår samt nominering av stipendiater. 

Att skapa en ny nämnd för kultur- och fritidsfrågor kommer dock inte i sig skapa 
fler mötesplatser eller fler ledare inom de ideella föreningarna. Den satsning som 
görs på unga ledare i kommunstyrelsens regi är däremot ett arbete som kan leda 
till fler framtida ledare inom föreningarna. 

Förutom de obligatoriska punkterna kopplat till verksamhetsplan och 
budgetuppföljning och bokslut hanterar nämnden cirka 7 av cirka 125 frågor per år 
inom kultur- och fritidsärenden. Att skapa en ny nämnd ger inte med automatik fler 
politiska ärenden att lyfta till nämnd. 

Sammanfattning 
Marianne Josefsson, miljöpartiet, har lämnat in en motion där förslaget är att dela 
upp samhällsbyggnadsnämnden så att en kultur- och fritidsnämnd bildas. Motiv till 
motionen är bland annat att samhällsbyggnadsnämnden är en stor nämnd med 
många frågor från bygg och planläggning till kultur och fritid. På grund av detta 
hamnar frågor som rör kultur och fritid i skymundan enligt motionären. 
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I motionen framgår också att möteslokaler saknas och att det är svårt för de ideella 
föreningarna att få ledare samt att det är viktigt med ett rikt kultur- och fritidsliv 
för att attrahera nya invånare i samband med en stor etablering av batterifabrik. 

Ekonomi 
En ytterligare nämnd medför ökade kostnader för dels politikerarvoden med cirka 
4-500 000 kronor samt dels nämndadministration för den nya nämnden med cirka 
80-100 timmar per år (räknat på 10 möten per år med arbetsutskott respektive 
nämnd) samtidigt som nämndadministrationen för samhällsbyggnadsnämnden 
minskar med cirka 10 timmar per år. Förvaltningschefen får troligen avsätta cirka 
40 timmar per år på sammanträdena. Tiden för berörda tjänstepersoner som har 
ärenden i den nya nämnden bör bli samma som tiden i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Motion från Marianne Josefsson, 2022-05-15 

• Remissmissiv från kanslienheten, 2022-09-06 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-26 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01 § 114 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet skickas till 
Kanslienheten 
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§ 134 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område - revidering 

Diarienummer: SBF-2022-382  406 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner nedanstående tillägg i taxan och 
överlämnar det till kommunfullmäktige. 

Nedanstående tabell läggs in i Taxebilaga 1: 

Avgiftsnivå Timmar 

Avgiftsnivå 1 1 timme 

Avgiftsnivå 2 2 timmar 

Avgiftsnivå 3 3 timmar 

Avgiftsnivå 4 4 timmar 

Avgiftsnivå 5 6 timmar 

Avgiftsnivå 6 timavgift 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till taxa till 
kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har hanterat 
förslaget den 31 oktober 2022. Förvaltningen har nu upptäckt att en liten tabell har 
fallit ur förslaget till taxa. Det är den tabell som översätter avgiftsnivå till antal 
timmar att debitera. Den är alltså en mycket viktig del av taxan. 

Förvaltningen har i samråd med nämndens och kommunstyrelsens respektive 
ordförande kommit fram till att revideringen behöver lyftas både i nämnden och i 
styrelsen. Styrelsen sammanträder den 14 november och nämnden den 15 
november.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27 § 180 

• Tjänsteutlåtande, 2022-11-03 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Malin Lundin, nämndsekreterare. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 135 Begäran av investeringsmedel för VA-
utredningar inför etablering i Lockryd 
industriområde och planerat 
bostadsbyggande 

Diarienummer: SBF-2022-1129  041 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 900 000 kronor i investeringsmedel 2022 för VA-
utredningar som är nödvändiga att genomföra för att kunna planera VA-
infrastruktur inför en större utbyggnad av Lockryd industriområde och planerat 
bostadsbyggande i norra delen av Svenljunga kommun. 

Sammanfattning 
Efter att Svenljunga kommun fick frågan om att kunna ta fram mark i Lockryd 
industriområde för att kunna etablera en batterifabrik tog VA-enheten i uppdrag 
att se över hur man kunde klara av att hantera kommunalt vatten och avlopp för 
en så stor etablering. Svenljunga kommun har också planer på att bygga fler 
bostäder i Svenljunga, Sexdrega och Hillared för att därmed kunna ta emot en 
planerad växande befolkning.  

De befintliga VA-anläggningarna i den norra delen av kommunen har ingen extra 
kapacitet för att ta emot en ökad mängd spillvatten eller att försörja området med 
den mängd dricksvatten som krävs vid en sådan etablering av nya verksamheter 
och bostäder. För att kunna möta en sådan etablering och fler bostäder så är 
frågan hur man löser kommunalt vatten och avlopp i norra delen av kommunen 
helt central. 

VA-enheten har upphandlat och påbörjat utredningar hur man på bästa sätt löser 
VA-frågan i norra delen av kommunen. I en av utredningarna bedömer man  
genom metoden multikriterieranalys bästa systemlösning. Man har tittat på olika 
alternativ så som att bygga nytt avloppsreningsverk i Lockryd eller om man via 
överföringsledning pumpar spillvattnet till Svenljunga avloppsreningsverk. Efter att 
man har vägt för-och nackdelar mellan alternativen så lutar det åt att via 
överföringsledning ta spillvattnet från Hillared, Lockryd, Sandsjön och Sexdrega till 
Svenljunga avloppsreningsverk.  

För att där kunna ta emot den ökade mängden spillvatten behöver man också 
utreda hur man på bästa sätt kan bygga om eller bygga ut Svenljunga 
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avloppsreningsverk. Då den eventuella etableringen av batterifabriken är av stor 
vikt för hela regionen så har VA-enheten påbörjat även denna utredning. Då 
utredningarna är omfattande och kostsamma så behöver VA-enheten ansöka om 
investeringsmedel för att inte belasta VA-kollektivet samma år som utredningarna 
genomförs.  

Ekonomi 
Då VA-enhetens utredningar beror på att Lockryd industriområde har ett stort 
exploateringstryck och att det kan bli en etablering av en batterifabrik i området så 
ingår utredningarna i de framtida investeringar för överföringsledning och den 
eventuella utbyggnaden av Svenljunga avloppsreningsverk och då ska inte VA-
enhetens driftbudget belastas ett enskilt år.  

Blir beslutet att man inte får investeringsmedel för utredningarna kommer VA-
enheten inte kunna ta med sig hela 2022 års budgeterade överskott till 2023 
driftbudget. Detta kommer påverka de närmsta tre årens VA-taxa med en extra 
total höjning av cirka 2,5 procent utöver ordinarie taxehöjning, enbart för 
utredningarna. 

Endast utredning som resulterar i faktiskt investeringsprojekt kan tas med i 
anskaffningsvärdet på tillgången. Blir VA-enheten beviljad investeringsmedlen men 
delar eller ingen av de framtida investeringarna (så som överföringsledning eller 
utbyggnad av Svenljunga avloppsreningsverk) blir av kommer motsvarande 
utredningskostnader att tas bort från investeringsprojektet och belasta VA-
enhetens driftbudget.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 1 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-24 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01 § 113 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Anders Kjellberg, VA-chef 
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§ 136 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 

Diarienummer: SBF-2022-11 002 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut, 221005-221107 

• Anställningar 221001-221031 
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§ 137 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-2022-1007 - Beslut att godkänna kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
(lst dnr 526-42156-2022), Länsstyrelsen i Västra Götalands Län  

SBF-2022-228 - Beslut efter överklagan, mål nr P 2474-22, Mark- och 
miljödomstolen (Vänersborgs tingsrätt) 

SBF-2022-510 - Beslut efter överklagan, lst dnr 25487-2022, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län 

SBF-2022-511 - Beslut efter överklagan, lst dnr 25547-2022, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län 

SBF-2022-512 - Beslut efter överklagan, lst dnr 25596-2022, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län 

SBF-2022-737 - Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Holsljunga 
Våtmark (lst dnr 34777-2022), Länsstyrelsen Västra Götalands Län 

SBF-2022-891 - Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Övre Backa 
våtmarker (lst dnr 34847-2022), Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
SBF-2022-P144 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-10-31 § 157 Mandattider 

SBF-2022-840 - Kommunfullmäktiges protokoll 2022-10-10, § 141 
Huvudmannaskap bidragsansökan utredning Åhaga 1:7 
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§ 138 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 tio månader görs följande helårsprognos: 

Samhällsbyggnadsnämnden förväntas göra ett underskott på 0,2 miljoner kronor 
trots ökade livsmedelskostnader. Underskottet är främst kopplat till vårt nya avtal 
gällande snö- och halkbekämpning. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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§ 139 Information om ingångna avtal med 
privata utförare 2022 

Diarienummer: SBF-2022-1271  059 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare ska de avtal som tecknas med privata utförare återrapporteras till 
nämnden som ett informationsärende och vidare till kommunstyrelsen för 
kännedom innan årets slut.  

Förvaltningen informerar om att tre nya avtal ingåtts till och med oktober 2022. Vi 
har totalt åtta avtal med privata utförare. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 140 Information från förvaltningen 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Upphandlingar 
Inför annonsering: kapacitetsökning Sexdrega reningsverk, livsmedel. 

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

Tilldelade: insamling av bygg- och rivningsavfall hos kund. 

Överprövade:  

Investeringsprojekt 
Igångsättning större projekt: sluttäckning Änglarp etapp 4. 

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

Avslutade: återvinningsstation trädgårdsavfall Sexdrega, GC-led golfbana-Risa. 

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

Kommande exploateringsplaner: Sågviken, Brokvarn, Bostadsområde Överlida-
Mjöbäck 

Planer som vunnit laga kraft: 

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

Avslutade rekryteringar: verksamhetsutvecklare Lokalvård, VA-
ingenjör/projektledare 

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. 

Övrig information 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att överpröva kommunens antagande 
av detaljplanen för Toftalyckan på grund av att man anser att det behövs mer 
utredningar av geologi och stabilitet i slänten bakom byggnaden. Dessa 
undersökningar kommer genomföras skyndsamt med hjälp av konsult.  

Förvaltningen går vidare med samarbetstankar med Bollebygds kommun avseende 
samverkan kring interna myndighetsfrågor. IT-frågan utreds internt i Svenljunga 
och nästa avrapportering mot politiken är den 5 december. 

Energibesparande åtgärder kommer genomföras inom nämndens verksamheter 
vilket bland annat innebär att temperaturen i Moga Fritid sänks med 1 grad, både 
luften och vattentemperaturen i bassängerna. Många åtgärder kräver investeringar 
som finns med i kommande investeringsplan. 

Diskussioner pågår med Marks kommun om samverkan inom mark- och 
exploatering samt tillsyn och handläggning inom alkohol, receptfria läkemedel, 
tobak med mera. 

Stenvalvsbron i Svenljunga har besiktigats. Rapporten visar på skador och 
underminering. Bron har stängts för allmänheten från och med 1 november. 
Natten mellan 8 och 9 november rasade en del av bron. För att hitta en väg framåt 
behöver en första utredning genomföras för att försöka fastställa orsaken till de 
förändringar som skett i bron. Länsantikvarien på Länsstyrelsen har lovat att 
bekosta denna utredning upp till 70 000 kronor och förvaltningen arbetar med att 
beställa arbetet från en konsult. 
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Klimatprojektet ”Klimatoxarna” inom kosten startade den 11 november, nordiska 
klimatdagen. Projektet syftar till att ge barn och vuxna kännedom om klimatarbetet 
på ett roligt och pedagogiskt sätt.  

Avvikelser vid kontroller enligt internkontrollplan  
Inget att rapportera. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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