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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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 Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01    
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
SBN § 16   
 
Godkännande av dagordningen 

 
Sammanfattning 
Eva Larsson (C), ordförande, informerar nämnden om att ärendet ”Förhandsbe-
sked för transformatorstation” utgår från dagens föredragningslista. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om förändringarna i den utskickade dagordningen godkänns 
och finner att så sker. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1.  Dagordningen godkänns. 
______  

 
 
 
 

 
 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 4 

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01 

Digital justering Utdragsbestyrkande 

SBN § 17 

Förvaltningen informerar 

Sammanfattning 
Emil Hjalmarsson, tf. samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande: 
• Implementeringen av den nya organisationen fortskrider
• Inom kort påbörjas rekrytering av en ny samhällsbyggnadschef
• Åtta detaljplaner igång samtidigt
• Upphandlingen av maskintjänster för skötsel av gator och grönytor är klar
• För tillfället ser det lugnare ut när det kommer till den kommunala tomtförsälj-

ningen, här ser man liknande tendenser även i andra kommuner. För tillfället
fokuserar man därför på att få en bra överblick genom att se över processen 
för försäljning, aviavgifter osv.  

Tomas Svantesson, tf. räddningschef, informerar nämnden om följande: 
• Räddningstjänsten väntar på beslut från kommunfullmäktige kring hur inrikt-

ningen för verksamheten kommer att se ut framöver
• Just nu har man tre bemannade tjänster av fem inom räddningstjänsten. Inom

kort kommer det annonseras om en fjärde tjänst

Elaine Larsson, miljöchef, informerar nämnden om följande: 
• Livsmedelstaxan räknas upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet och

blir för år 2023 1 219 kr/h jämfört med föregående års livsmedelstaxa som
var 1 150 kr/h 

• Miljöenheten har under den senaste tiden arbetat med att uppdatera alla blan-
ketter, mallar och e-tjänster så att 2023 års taxenivå anges

• Länsstyrelsen kommer att genomföra en revision av miljöbalkstillsynen inom
Herrljunga kommun. Revisionen görs dels genom att vi skickar in ett stort an-
tal dokument som Länsstyrelsen efterfrågat, dels genom intervjuer med che-
fer, politiker och medarbetare. Intervjuerna kommer att äga rum den 31 maj 
2023 

• Elaine informerar nämnden om miljöenheten och hur deras arbete ser ut samt
vilka deras arbetsområden är

Informationen läggs till handlingarna. 
______  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01    
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
SBN § 18                     SB 2023/116 268 
 
Information om medborgarförslag om ishall i Herrljunga 
 
Sammanfattning 
Inge Bertilsson, ordförande i Herrljunga isbaneförening inkom 2022-06-08 med 
förslag om att bygga en konstfrusen isbana och ishall på den plats i kommunen 
där det i dagsläget ligger en ishockeyrink. Enligt förslaget står kommunen för in-
vestering och driftskostnad och isbaneföreningen för den ideella verksamheten 
under isbanetiden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har fr.o.m. januari 2023 ett övergripande ansvar för 
exploateringar. Kommunstyrelsen har därför överlämnat ärendet till samhälls-
byggnadsnämnden för beredning och förslag till beslut. 
 
Förslagsställarens representanter har blivit inbjudna till dagens sammanträde för 
att ges tillfälle att utveckla förslaget. Martin Fredriksson, ordförande för Företa-
garna Herrljunga och Fredrik Bertilsson, representant för förslagsställaren Inge 
Bertilsson, närvarar under ärendepunkten för att informera om medborgarförsla-
get samt svara på politikernas frågor.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 6 

 Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01    
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
SBN § 19                             DNR SB 2023/31 306 
 
Budget och verksamhetsplan 2023 för  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om nya nämnder och ramar för dessa. 
Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats en ram om 32 736 tkr för drift och en 
ram om 15750 tkr för investeringar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-13 
Budget och verksamhetsplan 2023 för Samhällsbyggnadsnämnd 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Budget och verksamhetsplan 2023 för 
Samhällsbyggnadsnämnd                          
   
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår som tillägg till förvaltningens förslag till beslut att ärendet 
lämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med tillägg att ärendet 
lämnas till kommunfullmäktige antas och finner att så sker. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Budget och verksamhetsplan 2023 för samhällsbyggnadsnämnden godkänns 
och lämnas till kommunfullmäktige.                     
______  
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige
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 Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01    
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
SBN § 20                             DNR SB 2023/9 306 
 
Ombudgetering investeringar 2022 
 
Sammanfattning 
För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver 
investeringsmedel överföras till 2023. Det gäller projekt som är påbörjade men 
som inte hunnits avslutats. Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudge-
tering av investeringsmedel. Totalt begärs 1 305 tkr ombudgeterade till år 2023. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-25 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ombudgeteringarna       

                       
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1.  Ombudgeteringarna godkänns.  
 
______  
 
För kännedom till: Kommunfullmäktige 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 8 

 Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01    
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
SBN § 21                             DNR SB 2023/8 606 
 
Verksamhetsberättelse Bygg och miljönämnd 2022-12-31 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott för året med 227 tkr. Investe-
ringar har ett utfall på 3,6 mnkr av budgeterade 3,8 mnkr. Hela utfallet härrör till 
inköpet av lastväxlaren som beställdes 2021. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Verksamhetsberättelse 2022 för Bygg- och miljönämnden. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1.  Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 för Bygg- 

och miljönämnden.            
                  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1.  Verksamhetsberättelse 2022 för Bygg- och miljönämnden godkänns.            
______  
 
För kännedom till: Kommunfullmäktige 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01    
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
SBN § 22                             DNR SB 2023/8 606 
 
Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 2022-12-31  
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden totalt redovisar ett överskott på året med 4,1 mnkr, varav 
verksamheter inom nuvarande samhällsbyggnadsnämnden bidrar med 1,1 mnkr. 
Investeringar har ett utfall på 100,4 mnkr av budgeterade 126,7 mnkr. Investe-
ringar inom samhällsbyggnadsnämndens område uppgår till 11,6 mnkr av budge-
terade 24,7 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03 
Verksamhetsberättelse 2022 för Tekniska nämnden. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 i de delar 
som ligger inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 i de delar 

som ligger inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 
 

______  
 
För kännedom till: Kommunfullmäktige 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01    
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
SBN § 23                             DNR M 2022/560 LIV 
 
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom 
livsmedelslagstiftningsområdet 
 
Sammanfattning 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft, utifrån EU:s kontroll-
förordning 2017/625. Då infördes bland annat det nya begreppet annan offentlig 
verksamhet i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs ob-
ligatorisk från 1 januari 2024. 
 
De nya taxebestämmelserna ger även nya avgiftsgrunder för kostnader för inköp 
under dold identitet. I och med denna taxa så kommer livsmedelsverksamheterna 
inom Herrljunga kommun att klassas om enligt en ny nationell modell som tagits 
fram av Livsmedelsverket och där varje verksamhet tilldelas ett kontrollintervall. 
Kontrollintervallet kommer att anges i antal kontroller som ska utföras under en 
femårsperiod. Butiker hamnar till exempel ofta på 3 – 5 kontroller under en 
femårsperiod. Timavgiften ökar något i och med det nya taxeförslaget, från 1 219 
kr/h till 1 450 kr/h. Herrljunga kommer fortsatt att vara en av de kommuner i 
Sjuhärad med lägst taxenivå. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-01 
Taxebestämmelser offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom 
livsmedelslagstiftningsområdet 
Underlag för beräkning av taxenivå 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Nämnden antar Taxebestämmelser för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet inom livsmedelslagstiftningsområdet. 
2. Taxebestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2023.         

                   
Beslutsgång 
Ordförande förtydligar att ärendet ska vidare för beslut till kommunfullmäktige 
och frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1.  Taxebestämmelser för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom 

livsmedelslagstiftningsområdet antas. 
2.  Taxebestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2023.         
______  

 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
SBN § 25                             DNR B 2023/6 ÖVR 
 
Tillsynsplan PBL 2023-2026 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun har inte tidigare haft någon tillsynsplan antagen och inte ar-
betat aktivt med tillsyn. Planen som tagits fram utgår från Länsstyrelsens mall 
som tagits fram i samarbete med fyra kommuner. Nämndens handläggare har sett 
ett behov av att strukturera och planera upp arbetet med tillsyn enligt plan- och 
bygglagen samt strandskyddade områden enligt miljöbalken. Tillsyn är ett stort 
arbete som kräver mycket tid framför allt under uppstartsåren för att skapa regis-
ter och komma i kapp till ett önskat läge. 
 
Tillsynsplanen är upplagd som så att den förklarar varför tillsyn ska göras och 
tydliggör syftet. Planens syfte är att tillsynsarbetet ska planeras, följas upp och 
utvärderas. Planen gör också prioriteringar som ska styra det löpande arbetet un-
der kommande 4 år. Målen är att se till att den byggda miljön uppfyller sam-
hällets krav, att byggnadsverk och tomter underhålls, att olägenheter och olyckor 
inte uppkommer samt säkerställer att de byggnadsverk som uppförs och ändras 
har de tillstånd som krävs och uppfyller lagar och 
regler. 
 
Tillsynsplanen berör områden så som enkelt avhjälpta hinder, ventilation, hissar, 
olovligt byggande och olovliga åtgärder, bristande underhåll samt strandskydd. 
Tjänstemännen ska bevaka tillsynsområden, utreda så fort det finns misstanke om 
att förseelser begåtts, ingripa med påföljd i form av föreläggande samt när besluts 
fullgjorts arkivera ärendet. Tillsynsplanen anger inriktningen för nämndens till-
synsarbete enligt plan- och bygglagen under perioden 2023-2026. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-13 
Tillsynsplan PBL 2023-2026 daterad 2023-02-13 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Förvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta föreslagen 

tillsynsplan. Planen ska börja gälla omedelbart.              
      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Föreslagen tillsynsplan antas. Planen börjar gälla omedelbart. 
______  
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 Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01    
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
SBN § 26                             DNR SB 2023/108 ÖVR 
 
Beslut om att utse dataskyddsombud för samhällsbyggnads-
nämnden 
 
Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte där-
med personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförord-
ningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumente-
ras. Enligt artikel 37.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ska ett data-
skyddsombud utnämnas om personuppgiftsbehandlingen genomförs av en myn-
dighet eller ett offentligt organ. Varje självständig styrelse/nämnd i kommunen är 
en myndighet som enligt dataskyddsförordningen måste utse ett dataskyddsom-
bud. Det är varje styrelse/nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingar 
inom sitt verksamhetsområde. 
 
Herrljunga kommun har sedan 2018 haft två utsedda dataskyddsombud som är 
anställda vid Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Då det är ansvarig 
nämnd som ska utse dataskyddsombud behöver den nybildade samhällsbygg-
nadsnämnden utse dataskyddsombud för nämnden. Herrljunga kommun anställer 
inget eget dataskyddsombud utan köper tjänsten från Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-08 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund till dataskyddsombud. 

      
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen Sjuhärads kommunal-

förbund utses till dataskyddsombud. 
______  
 
Expedieras till: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Integritetsskyddsmyndigheten 
 
För kännedom till: Magnus Blomqvist och Dan Bodin, Boråsregionen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01 

Digital justering Utdragsbestyrkande 

SBN § 27 

Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelandeförteckning DNR 

1 

2 

3 

4 

5 

Fastighetsreglering berörande Björnarp 4:6 
och Bro 2:1 

KF § 10/2023-02-06 Reviderad budget för 
2023 på grund av nya nämnder 

KF § 9/2023-02-06 Svar på 
medborgarförslag om roligare farthinder 

KS § 13/2023-01-23 Svar på 
medborgarförslag om ishall i Herrljunga 
kommun 

Beslut om förbud 

B 2022/1 

SB 2023/31 

KS 2022/236 

SB 2023/116 

-- 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
______



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 16 

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01 

Digital justering Utdragsbestyrkande 

SBN § 28 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-11-16-
2023-02-08 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
______

NR Delegeringsbeslut DNR 

1

2

3

Miljöenheten 
Anmälan av delegationsbeslut under 
perioden 2023-01-01–2023-02-08 

Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut under 
perioden 2022-11-16 – 2023-02-08 

Samhällsbyggnad 
Anmälan av delegationsbeslut under 
perioden 2023-01-01 – 2023-02-08 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 
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