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§ 18 

Godkännande av dagordning 
 
Tillkommande ärende: 
➢ Yttrande över överklagan av kommunens beslut gällande återanvändning av 

avfall för anläggningsändamål på fastigheterna Svenseröd 1:1 m.fl. 
 
 
Beslut 
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns. 
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§ 19 
Godkännande av närvaro vid mötet 
 
Sammanfattning 
Praktikant Guy Gabriel önskar närvara vid dagens sammanträde, punkt 15-17. 
Nyanställd verksamhetscontroller Erica Björklund önskar närvara vid dagens 
sammanträde, punkt 1-10. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar enhälligt att Guy Gabriel får närvara vid dagens sammanträde, 
punkt 15-17 och Erica Björklund får närvara vid punkt 1-10. 
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§ 20 

Anmälan av jäv 
 
Lorentz Lindell (SD) anmäler jäv till dagens sammanträde, punkt 15 och 16, §§ 30-31. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 21 
Årsbokslut 2021 för samhällsnämnden 
Dnr SAN 2021/255 
 
Sammanfattning 
Denna rapport följer upp utfallet efter helåret 2021 för samhällsnämndens 
grunduppdrag, ekonomi samt de mål som fastställts i nämndens verksamhetsplan.  
 
Samhällsnämndens ansvar ligger idag, efter omorganisationen, inom sektor Samhälle. 
Första halvåret låg ansvaret på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bildningsförvaltningen 
och Socialförvaltningen. Omorganisationen trädde i kraft 1 juni 2021.  
 
Samhällsnämndens grunduppdrag fullföljs, bland annat genom återkommande dialoger 
med nämndens arbetsutskott, internkontroll, periodiska rapporter samt planering i olika 
former.  
 
Året som gått har präglats av omorganisationen och alla dess följdeffekter i 
kombination med bland annat avsaknad av ordinarie förvaltningschef och avfallschef 
under första halvåret samt controller och biträdande kostchef. Detta sammantaget har 
varit och är fortsatt påfrestande för enhetschefer, men det har i viss mån även påverkat 
övriga medarbetare negativt. 
 
Samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter står fortsatt inför utmaningar på 
grund av snäva ekonomiska ramar. Samtidigt som verksamhetens anläggningar dras 
med både underhållsskulder och ett stort framtida investeringsbehov, främst inom VA-
området och den offentlig utemiljön. 
 
Nämnden har haft följande målområden under 2021: 
- Mål 1: VA-försörjning och avfallstjänster ska vara robusta och bidra till hållbar 
  utveckling resursanvändning  
- Mål 2: Offentlig miljö, anläggningar och lokaler ska vara trevliga och trygga  
  samt säkra och funktionsdugliga. 
- Mål 3: Myndighetstjänsterna ska bidra till att säkerställa en god och långsiktigt  
  hållbar livsmiljö och kännetecknas av en god service och tillgänglighet för invånare   
  och företag. 
- Mål 4: Måltider som serveras ska vara säkra och av god kvalitet, ge variation  
  och anpassas till målgruppens behov, bidra till en god hälsa och serveras i en trygg och  
  trivsam miljö. 
Uppföljningen av nämndens mål visar att en del av mål 2 (lokalvården) uppfyller 
uppsatt mål. Två av målen, mål 3 och 4 som rör miljö och bygg samt kostverksamheten, 
når nästan upp till godkänd nivå. Mål 1 (VA och avfall) och mål 2 (stadsmiljö, lokal- 
och föreningsfrågor) når inte upp till godkänd nivå. För att nå målen behöver VA-
verksamheten bland annat arbeta vidare med framtida VA försörjning och förnya 

9



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-03-03 
 

ledningssystemet. Detta kommer ta flera år att genomföra. Avfall behöver rekrytera 
ytterligare resurser, få till ett långsiktigt hållbart ledarskap och påbörja nödvändiga 
utvecklingsinsatser. Stadsmiljö behöver bland annat ta fram olika former av program, 
planer och arbetsrutiner. Lokal- och föreningsfrågor behöver anställa en lokal-
/fastighetsförvaltare och ta fram underhållsplaner för att nå uppsatta mål. 
 
Samhällsnämnden har inte gett några uppdrag under 2021. Men det finns två 
kvarvarande uppdrag från Tekniska nämnden. Det ena som rör struktur för 
parkeringsfrågor är påbörjat men inte slutfört på grund av personalbrist. Det andra som 
rör förutsättningar för laddinfrastruktur för eldrivna fordon är inte påbörjat och har 
flyttats över till sektor kommunledning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 26/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Årsrapport 2021 för samhällsnämnden med tillhörande bilagor, dnr SAN 2022/255 
daterad 2022-02-21 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter uppvisar underskott på 1,3 Mnkr 
för året gentemot budget. Detta förklaras främst av underskott inom stadsmiljö på 0.8 
Mnkr, inom miljö och bygg på 0,2 Mnkr och inom kosten på 0,2 Mnkr. Orsaken till 
underskottet beror på minskade intäkter inom miljö- och byggverksamheten, ökade 
kostnader för vinterväghållning, gatubelysning och parker samt ökade 
livsmedelskostnader och volymökning inom kosten. 
 
Trots ett mindre underskott inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten i 
förhållande till budget har resultatet ändå gjort att tidigare års underskott har kunnat 
återställas utan att behöva återställas med skattemedel. Det balanserade resultatet inom 
VA-kollektivet innebär en utgående balans 2021 på dryga 0,2, Mnkr. 
 
Inom avfallskollektivet innebär året ett överskott. Överskottet innebär att den utgående 
balansen 2021 för det balanserade resultatet inom avfallskollektivet är dryga 1,9 Mnkr. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner årsrapport 2021 för samhällsnämnden. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef 
Ekonomichef 
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§ 22 
Årsrapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr SAN 2022/43 
 
Sammanfattning 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom samhällsnämnden under 2021 har påverkats 
av flera faktorer.  
 
Tjänstemannaorganisationen: 
Första halvåret var tjänstemannaorganisationen under tre förvaltningar med tre 
förvaltningschefer och med delvis olika årshjul för det systematiska arbetet. Det var 
först andra halvåret som det blev en sektor av kostverksamheten från bildnings- och 
socialförvaltningen, lokalvård, anläggnings- och föreningsfrågor från 
bildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningens hela verksamhet. 
 
Omorganisationen: 
Det krävdes mycket tid och energi för den nya organisationen att hitta sin form vilket 
gjorde att annat arbete blev lidande. 
 
Brist på resurser:  
- Avsaknad av controller 
- Vissa tjänstepersoner på dubbla roller och med mycket ansträngd arbetssituation 
 
Corona pandemin: 
Corona pandemin har påverkat möjligheten att ha fysiska arbetsplatsträffar. Flertalet 
verksamheter har ändå haft dessa via teams när de inte har gått att träffas fysiskt. Men 
de verksamheter som har personal med bristande datakunskaper och tillgång till datorer 
har haft svårare att ha all personal samlad vid arbetsplatsträffar. 
 
Fysiska arbetsmiljöronder har skett inom de flesta verksamheterna. Dock inte för 
avfalls- och återvinningsverksamheten. För lokalvården har fysiska arbetsmiljöronder 
skett tillsammans med sektor Bildning. 
 
Flertalet verksamheter har inte genomfört skyddsrond för organisatorisk och social 
arbetsmiljö (OSA) under 2021. Denna del av arbetsmiljöarbetet kom enligt årshjulet 
under den period som omorganisationen pågick som mest. 
 
Riskbedömning och handlingsplaner för antidiskriminering har genomförts på 
arbetsplatsträffar under hösten.  
 
Hälsoinspiratörer som ordnat olika hälsoaktiviteter finns inom delar av verksamheterna. 
Behov finns att arbeta vidare med hälsomål för alla delar av verksamheterna.  
Under 2021 var det följande antal skador och tillbud: 
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- 7 st skador med frånvaro. (5 st var fysisk arbetsskada och 2 psykisk arbetsskada) 
- 58 st skador utan frånvaro. (37 st var fysisk arbetsskada och 21 psykisk arbetsskada) 
- 57 st tillbud. (19 st var fysiska tillbud och 38 psykiska tillbud) 

Orsaken till skadorna och tillbuden har inte analyserats fullt ut varför det är svårt att i 
dagsläget arbeta vidare med ett skadeförebyggande arbete. Analys kommer att ske 
under mars. 
 
Föreläggandet från arbetsmiljöverket på kostverksamheten vid Västerlanda förskola har 
åtgärdats. En fullständig kemikalieförteckning med riskbedömningar och redovisning av 
skyddsutrustning är framtagen och godkänd av arbetsmiljöverket.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 27/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Sammanfattning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - checklista 
SSG 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner årsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 och 
sänder rapporten vidare till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Birgitta Göttinger, personalstrateg 
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§ 23 
Uppföljning av internkontrollplan för samhällsnämnden 2021 
Dnr SAN 2021/242 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden antog den 27 maj 2021 en internkontrollplan för nämndens 
verksamheter. Sju olika kontrollmoment ingår i planen. Rapportering till nämnd ska ske 
två gånger per år; första rapport sker i samband med tertialredovisning 2. Den andra 
rapporten sker i samband med årsredovisningen. Då redovisas hela årets arbete med 
internkontroll till nämnden och nämnden tar beslut både om åtgärder till följd av resultat 
från internkontrollen för innevarande år samt om ny kontrollplan för nästkommande år.  
Som en följd av organisationsförändringar inom förvaltningen så antogs planen senare 
på året än vad som är tänkt.  
 
Kontroll enligt planen har skett under hösten och runt årsskiftet. Samtliga 
kontrollmoment har genomförts inom berörda enheter med undantag för enheten för 
avfall och återvinning, där en hög sjukfrånvaro på chefspositionen samt 
underbemanning i övrigt gjort det svårt att lösa alla administrativa uppgifter. 
Ledningsgruppen har genomfört internkontrollen utan tidigare stöd från controller och 
ekonom, vilket inneburit en ansträngd men genomförbar situation och bedöms ha 
hanterats på en godkänd nivå i enlighet med fastställd internkontrollplan.  
Analys av resultatet från internkontroll för verksamhetsåret 2021 för samhällsnämnden 
visar på en tämligen god intern kontroll och styrning. De kontrollpunkter som generellt 
visade på något fler brister gällde delegationsbeslut samt GDPR. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 24/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 
Återrapportering av internkontrollplan 2021 för samhällsnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En god egenkontroll bidrar till god ekonomisk hushållning. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2021. 
Samhällsnämnden lämnar över Återrapportering av internkontroll 2021 för 
samhällsnämnden till kommunstyrelsen.  
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas för kännedom till  
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
 
 
 

14



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-03-03 
 

 
§ 24 
Samhällsnämndens internkontrollplan 2022 
Dnr SAN 2022/17 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog i juni 2019 ett nytt reglemente för internkontroll i Lilla 
Edets kommun. Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunstyrelse och 
nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, innebärande att de med rimlig 
grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: 
 
1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.  
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.  
4. Möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 
 
Att systematiskt arbeta med internkontroll och styrning är viktigt utifrån ekonomi-
perspektivet. En välfungerande process för internkontroll ger goda förutsättningar för att 
identifiera både avvikelser och förbättringspotential samt på ett strukturerat sätt arbeta 
med återrapportering av lämpliga åtgärder som kommer att ha positiv effekt på 
kommunens ekonomi, både på kort och lång sikt. 
 
Sektorn har genomfört en väsentlighets- och riskanalys för samhällsnämndens viktigaste 
processer och har identifierat sex risker som är lämpliga att införliva i nämndens 
internkontrollplan för 2022. 
Dessa risker berör: 
- aktuella uppdaterade kemikalieförteckningar innehållande riskbedömning 
- betalning för IT-utrustning 
- utbetalning av föreningsstöd 
- kunskap om GDPR inklusive personuppgiftsincidenter  
- fordons nyttjande 
- hantering av beslut efter nämndsammanträden 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 25/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28 
Samhällsnämndens internkontrollplan 2022 daterad 2022-01-28 
Väsentlighets- och riskanalys samhällsnämnden 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nämndens interkontroll genomförs inom befintlig budget. 
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Beslut 
Samhällsnämnden antar nämndens internkontrollplan 2022 och ger sektorn i uppdrag  
att arbeta efter denna. 
 
Samhällsnämnden lämnar över antagen internkontrollplan 2022 till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef 
Fanny Wester, controller 
Enhetschefer 
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§ 25 
Beslutsuppföljning för samhällsnämnden 2022 
Dnr SAN 2022/37 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska 
vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden. 
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från samhällsnämnden fram till dagens 
datum. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 29/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26 
Beslutsuppföljning 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 26 
Information från enheten stadsmiljö 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Anna Berlin informerar om aktuella ärenden. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 27 
Information från enheten vatten och avlopp 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Franz Wallebäck informerar om aktuella ärenden. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 28 
Information från enheten föreningsstöd och lokaler 
 
Sammanfattning 
Plan- och exploateringschef Maria Wagerland informerar om aktuella ärenden. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 29 
Information från kostenheten 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Anethe Johansson informerar om aktuella ärenden. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 30 
Beslut efter ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och 
garage på fastigheten Kyrkeby 8:1 
Dnr  2021/1128 
 
Beslut 
Förhandsbesked för enbostadshus och garage kan tillåtas på den avsedda platsen med 
nedan givna villkor. 

Villkor: 
Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning 
i enlighet med ansökan 
 

1. Byggnader får ej ges mer än 2 våningar.  
 

Avgiften för beslutet: 9 000 kr. 
 
Jäv 
Lorentz Lindell (SD) närvarar inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 

Handlingar som tillhör beslutet  
• Ansökan, dnr 2021/1129-5 
• Situationsplan (karta), dnr 2021/1129-4 

 
Beslutsunderlag 

• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Ansökan, dnr 2021/1128-5 
• Yttranden från remissinstans, dnr 2021/1128-9 
• Sökandes/fastighetsägarens svar på kommunicering, dnr 2021/1128-12 
• Tjänsteskrivelse, dnr 2021/1128-15 
• Samhällsnämndens arbetsutskott § 40/2022 

 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att förhandsbesked för enbostadshus och garage kan 
tillåtas på den avsedda platsen med villkor att byggnaden ej ges mer än två våningar. 
Motiveringen är att platsen är lämplig för byggnation. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till Andreas Freiholtz förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Andreas Freiholtz 
yrkande och finner att Samhällsnämnden bifaller Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser ett enbostadshus samt kontor på en redovisad tomtplats om cirka 1000 
m2. I samband med ansökan har det även lämnats in ytterligare en ansökan på en 
likvärdig byggnation på en angränsande tänkt granntomt. 
Marken är idag obebyggd skogsmark och det behöver anläggas en ny väg på cirka 150 
meter för att ta sig till de två planerade tomterna. 
De sökta tomterna ska placeras på en höjd, på cirka 10 meter över befintliga bostadshus. 
Platsen bedöms lämplig att bebygga med bostadshus och tillhörande 
komplementbyggnad.  

Lagparagrafer som beslutet grundar sig på  
Förutsättningarna för förhandsbesked samt bestämmelser gällande handläggning av 
förhandsbesked framgår av plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Om ett förhandsbesked är en lämplig åtgärd på en avsedd plats prövas enligt 9 kap. 17 § 
PBL. Åtgärden prövas mot tillämpliga delar av förutsättningarna för att ge bygglov 
enligt 9 kap. 31 §. Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska 
innehålla de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med 
förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen, det framgår av 9 
kap. 39 § PBL.  
Avgiften fastställs med stöd av 12 kap. 8 § PBL och i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
 
Beslutet meddelas  
Fastighetsägarna till Kyrkeby 8:3, 3:4 och 4:19 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar  
 

Avgift 
Avgift för handläggningen av ärendet tas ut enligt tabell A7.1 i kommunens 
bygglovstaxa och uppgår till 9 000 kr. 
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Ärendet bedöms ha varit komplett den 27 december 2021 vilket ger en handläggningstid 
på 5 veckor. Det finns därför inte skäl att sätta ner avgiften. 
Faktura skickas separat. 
 
 
Upplysningar 

• Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov ska sökas. 

• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

• För att bygga på platsen krävs ett avloppstillstånd som söks hos miljöenheten i 
Lilla Edets kommun i samband med ansökan om bygglov. 
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§ 31 
Beslut efter ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och 
garage på fastigheten Kyrkeby 8:1 
Dnr  2021/1129 
 
Beslut 
Förhandsbesked för enbostadshus och garage kan tillåtas på den avsedda platsen med 
nedan givna villkor. 

Villkor: 
Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning 
i enlighet med ansökan 
 

1. Byggnader får ej ges mer än 2 våningar.  
 

Avgiften för beslutet: 9 000 kr. 
 
Jäv 
Lorentz Lindell (SD) närvarar inte vid handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 

Handlingar som tillhör beslutet  
• Ansökan, dnr 2021/1129-5 
• Situationsplan (karta), dnr 2021/1129-4 

 
Beslutsunderlag 

• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Ansökan, dnr 2021/1128-5 
• Yttranden från remissinstans, dnr 2021/1128-9 
• Sökandes/fastighetsägarens svar på kommunicering, dnr 2021/1128-12 
• Tjänsteskrivelse, dnr 2021/1129-13 
• Samhällsnämndens arbetsutskott § 40/2022 

 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att förhandsbesked för enbostadshus och garage kan 
tillåtas på den avsedda platsen med villkor att byggnaden ej ges mer än två våningar. 
Motiveringen är att platsen är lämplig för byggnation. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till Andreas Freiholtz förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Andreas Freiholtz 
yrkande och finner att Samhällsnämnden bifaller Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser ett enbostadshus samt kontor på en redovisad tomtplats om cirka 1000 
m2. I samband med ansökan har det även lämnats in ytterligare en ansökan på en 
likvärdig byggnation på en angränsande tänkt granntomt. 
Marken är idag obebyggd skogsmark och det behöver anläggas en ny väg på cirka 150 
meter för att ta sig till de två planerade tomterna. 
De sökta tomterna ska placeras på en höjd, på cirka 10 meter över befintliga bostadshus. 
Platsen bedöms lämplig att bebygga med bostadshus och tillhörande 
komplementbyggnad.  

Lagparagrafer som beslutet grundar sig på  
Förutsättningarna för förhandsbesked samt bestämmelser gällande handläggning av 
förhandsbesked framgår av plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Om ett förhandsbesked är en lämplig åtgärd på en avsedd plats prövas enligt 9 kap. 17 § 
PBL. Åtgärden prövas mot tillämpliga delar av förutsättningarna för att ge bygglov 
enligt 9 kap. 31 §. Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska 
innehålla de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med 
förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen, det framgår av 9 
kap. 39 § PBL.  
Avgiften fastställs med stöd av 12 kap. 8 § PBL och i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
 
Beslutet meddelas  
Fastighetsägarna till Kyrkeby 8:3, 3:4 och 4:19 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar  
 

Avgift 
Avgift för handläggningen av ärendet tas ut enligt tabell A7.1 i kommunens 
bygglovstaxa och uppgår till 9 000 kr. 
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Ärendet bedöms ha varit komplett den 27 december 2021 vilket ger en handläggningstid 
på 5 veckor. Det finns därför inte skäl att sätta ner avgiften. 
Faktura skickas separat. 
 
Upplysningar 

• Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov ska sökas. 
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 

det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
• För att bygga på platsen krävs ett avloppstillstånd som söks hos miljöenheten i 

Lilla Edets kommun i samband med ansökan om bygglov. 
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§ 32 
Beslut efter ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
och garage på fastigheten Kattunga 2:26 
Dnr  2021/1163 
 
Beslut 
Förhandsbesked för enbostadshus och garage kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 
Avgiften för beslutet: 9 000 kr. 

Handlingar som tillhör beslutet  
• Ansökan, dnr 2021/1163-1 
• Förenklad nybyggnadskarta, dnr 2021/1163-2 

 
Beslutsunderlag 

• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Utlåtande från miljöenheten, 2021/1163-8 
• Sökandes svar på kommunicering, dnr 2021/1163-13 
• Tjänsteskrivelse, dnr 2021/1163-11 

 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att förhandsbesked för enbostadshus och garage kan 
tillåtas på den avsedda platsen med motiveringen att platsen är lämplig att bygga på. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Anne-Lie Palm (S) yrkar bifall till Andreas Freiholtz (SD) förslag.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Andreas Freiholtz 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förhandsbesked söks för en ny fastighet för bostadsändamål på 3 500 m2. På den nya 
fastigheten planeras för ett enbostadshus i en våning på 180 m2 med tillhörande garage 
på 73,72 m2.  
En ny väg (171 m) planeras anläggas utmed gräsmatta och åkermark fram till den nya 
fastigheten från befintlig grusväg. VA-anslutning sker genom enskilda anläggningar.  
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Platsen ligger i anslutning till gårdsbebyggelse och jordbruksmark. Den bedöms lämplig 
att bebygga. 
 

Motivering till beslutet 

Lagparagrafer som beslutet grundar sig på  
Förutsättningarna för förhandsbesked samt bestämmelser gällande handläggning av 
förhandsbesked framgår av plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Om ett förhandsbesked är en lämplig åtgärd på en avsedd plats prövas enligt 9 kap. 17 § 
PBL. Åtgärden prövas mot tillämpliga delar av förutsättningarna för att ge bygglov 
enligt 9 kap. 31 §.  
 
Avgiften fastställs med stöd av 12 kap. 8 § PBL och i enlighet med taxa antagen av 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Fastighetsägaren 
 
Beslutet meddelas  
Fastighetsägarna till Balltorp 2:33, Kattunga 2:4, 2:27, 17:1 och 2:26 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar  
 

Avgift 
Avgift för handläggningen av ärendet tas ut enligt tabell A7.1 i kommunens 
bygglovstaxa och uppgår till 9 000 kr. 
Ärendet bedöms ha varit komplett den 30 december 2021 vilket ger en handläggningstid 
på 9 veckor. Det finns därför inte skäl att sätta ner avgiften. 
Faktura skickas separat. 
 
 
Upplysningar 

• Detta beslut kan överklagas, se bifogad information om Hur man överklagar. 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov ska sökas. 
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• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

• För att bygga på platsen krävs ett avloppstillstånd som söks hos miljöenheten i 
Lilla Edets kommun i samband med ansökan om bygglov. 

• Åtgärd som påverkar stengärdsgård kräver eventuellt tillstånd av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. 
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§ 33 
Yttrande över överklagan av kommunens beslut gällande 
återanvändning av avfall för anläggningsändamål på 
fastigheterna Svenseröd 1:1 m.fl. 
Dnr  2019/0152 
 
Beslut 
Samhällsnämnden anser att överklagan ska avslås. De uppgifter som inkommit är i stort 
sett desamma som verksamhetsutövaren anförde inför länsstyrelsens överprövning av 
ärendet. Nämnden hänvisar till den motivering som gjordes i samband med nämndens 
beslut den 7 december 2020 samt till de synpunkter som inlämnades inför länsstyrelsens 
överprövning.  
Som tillägg vill nämnden påpeka att påståendet som framförs av verksamhetsutövaren i 
punkt 3.25 i överklagandet, om att arbeten endast pågår en kortare tid (maximalt några 
månader) på en och samma plats, är uppenbart felaktigt. Arbeten har t.ex. bevisligen 
utförts i närheten av grannfastigheten Amneröd 1:7 under i stort sett hela perioden sedan 
starten av detta projekt från andra halvan av 2020 och även i tidigare skeden med för 
fastighetsägarna mycket stora upplevda besvär av främst buller och vibrationer.  

Nämnden vill därutöver framhålla vikten av ett snabbt avgörande då verksamheten 
under lång tid orsakat stora upplevda olägenheter för flera närboende. Det är av stor 
betydelse för den fortsatta tillsynen att få klarhet i under vilka premisser verksamheten 
fortsättningsvis får bedrivas. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, dnr 2019/0152-93 
• Miljö- och byggnämndens föreläggande 2020-12-07, dnr 2019/0152-58 
• Nämndens synpunkter inför länsstyrelsens överprövning 2021-03-18, dnr 

2019/0152-82 
• Länsstyrelsens beslut 2021-12-29, dnr 2019/0152-89 
• Föreläggande från Mark- och miljödomstolen 2022-02-28, dnr 2019/0152-92 

 
Sammanfattning av ärendet 

 har tidigare överklagat miljö- och byggnämndens beslut från den 7 
december 2020 om föreläggande om försiktighetsmått vid pågående användande av 
avfall på fastigheterna Svenseröd 1:1 m.fl. i Lilla Edets kommun. Länsstyrelsen 
beslutade efter överprövning i ärendet den 29 december 2021 där man i huvudsak 
delade nämndens bedömning. Även detta beslut har nu överklagats av . 
Mark- och miljödomstolen har nu förelagt nämnden att lämna ett skriftligt svar till 
domstolen och meddela hur nämnden ställer sig till innehållet i denna överklagan. 
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Mottagning av avfallsmassor för anläggningsändamål har skett på platsen i varierande 
omfattning sedan 2016 och har inneburit ett mycket stort antal klagomål från närboende. 
Olägenheter som beskrivits är främst buller, vibrationer, trafik samt oro för förorenat 
dricksvatten. I överklagandet framgår att verksamhetsutövaren vill upphäva tre 
försiktighetsmått och ändra ytterligare två. Nämnden bedömer att det som framförs i 
överklagan i huvudsak är samma argument som framfördes inför länsstyrelsens 
överprövning. Då inget i sak har ändrats anser nämnden därför att överklagan bör avslås 
och hänvisar till nämndens motivering i tidigare beslut. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
mmd.vanersborg@dom.se (ange domstolens målnummer M 304-22) 
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§ 34 
Information från enheten miljö och bygg 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Kristian Nordström informerar om aktuella ärenden. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 35 
Information om öppettider återvinningscentralen i Göta 
Dnr SAN 2021/624 
 
Sammanfattning 
Återvinningscentralen i Göta har vissa öppettider för invånarna som har passerkort till 
anläggningen. Dessa öppettider har gällt med mindre justeringar i ett antal år. 
Öppettiderna behöver ses över och justeras för att anpassa dem bättre till invånare och 
verksamheten. 
 
Nuvarande öppettider idag: 
Måndag: Stängt 
Tisdag – fredag: kl. 13-18 
Lördag: kl. 8-14 
Söndag: Stängt 
 
Synpunkter från invånare har varit att de som jobbar i till exempel Göteborg har svårt 
att hinna till klockan 18, och att någon förmiddag också behövs. 
 
Förslag på nya öppettider är: 
Måndag: Stängt 
Tisdag: kl, 13-19 
Onsdag: kl, 13-19 
Torsdag: kl, 09-15 
Fredag: kl, 09-15 
Lördag: kl, 09-15 
Söndag: Stängt 
 
Genom förändringen ökar öppettiden på vardagar med en timme, från 5 till 6 timmar, 
vilket ökar möjligheterna att göra besök på vardagarna. 
Två av vardagarna har öppet längre på kvällen, till kl. 19 istället för kl. 18. 
De andra två vardagarna har öppet dagtid med förmiddag, kl. 09 till kl.15. 
Lördagen har justerats en timme framåt, kl. 09-15 istället för kl. 08-14, för att få 
besökare kommer på morgonen. 
Med förbättrade öppettider på vardagarna bör fler besökare kunna välja vardagar istället 
för lördagar och då minskar besökstrycket på lördagar, vilket är positivt eftersom 
köbildning på lördagar är vanligt förekommande.  
 
Med dessa förändringar har hänsyn tagits till inkomna synpunkter, och öppettiderna ger 
bättre möjligheter för invånare att besöka återvinningscentralen.  
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Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 43/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. Scheman ändras för att matcha öppettiderna. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden noterar informationen 
 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, Sektorchef 
Robert Svan, enhetschef 
Anders Johansson, ingenjör 
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§ 36 
Information om fordon inom avfall och återvinning 
Dnr SAN 2022/46 
 
Sammanfattning 
Nuläge 
Enheten avfall och återvinning använder idag tre fordon i insamlingsverksamheten, två 
lastbilar och en skåpbil. 
Ytterligare en lastbil hyrs nu också under införandet av matavfallsinsamling och hyrs 
till dess att nya lastbilar har levererats. 
Lastbilarna används till tömning av kärl och skåpbilen används som komplementfordon, 
med uppgifter som till exempel byte av kärl och vissa speciella hämtningar av avfall 
som inte ryms i/ska vara i kärl. 
 
Under åren 2022 och 2023 
När två nya lastbilar levereras, planerat i mars 2022, kommer en av de äldre att avyttras 
och den andre av de äldre sparas som reservfordon. 
Skåpbilen används i matavfallsprojektet, Skåpbilen har i normalt en låg nyttjandegrad 
och planeras att ersättas efter införandet av matavfall är färdigställt.  
 
Inför att skåpbilen behöver ersättas, planerat 2023, behöver enheten utreda hur 
komplementfordonet ska ersättas, och samtidigt se över om reservfordonet behöver 
ersättas. 
 
Några tänkbara alternativ är: 

• Ha kvar reservfordonet så länge som möjligt och införskaffa nytt 
komplementfordon. 

• Avyttra reservfordonet och införskaffa ett nytt fordon som kan 
användas som reserv- och komplementfordon. 

• Se över möjligheten att köpa in reserv och/eller 
komplementfunktionen som tjänster. 

 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 44/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av informationen 
 
Beslut 
Samhällsnämnden noterar informationen 
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Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, sektorchef 
Robert Svan, enhetschef 
Anders Johansson, ingenjör 
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§ 37 
Information från enheten avfall och återvinning 
 
Sammanfattning 
Sektorchef Karin Holmström informerar om aktuella ärenden. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 38 

Information 
 
Sammanfattning 
Ingen information anmäld. 
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§ 39 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
1  
Beslut KS 2022-02-22 - Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022 
 
 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 40 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och 
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till Samhällsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se 
bilaga till § 40). 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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 Beskrivning 
 

Paragraf 
 

Datum 
 

Avsändare/Mottagare 
 

 

Ärendenummer Ärendemening 
 

Kategori 
   

 Attestbehörighet inom ekonomiområdet för Anethe 
Johansson och Minna Ydeskog 

Karin Holmström §1/2022 

2022-01-25   

SAN 2022/34 Attesträtt 2022 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Arbetsår för uppehållsanställda läsåret 2022/2023 Anethe Johansson §2/2022 

2022-02-04   

SAN 2022/52 Arbetsår för uppehållsanställda läsåret 2022/2023 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Protokoll med beslut om att flytta fordonet Göran Åberg §1/2022 

2022-01-05    

SAN 2022/10 Flyttning av fordon enl lag (1982:129)  

   
 Protokoll med beslut om flyttning av fordon Göran Åberg §2/2022 

2022-01-05   

SAN 2022/11 Flyttning av fordon enl lag (1982:129)  

   
 Grävtillstånd för Magnusgatan Eltel  Jan Erlandsson §1/2022 

2022-01-17   

SAN 2021/745 Ansökan om grävtillstånd, Magnusgatan i Lödöse Grävtillstånd 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §5/2022 

2022-01-20 ***Personuppgift***  

SAN 2022/23 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Grävtillstånd Sankt Peders väg 3 Vattenfall  

 
Jarno Tuovinen §1/2022 
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2022-01-24 Vattenfall  

SAN 2021/774 Grävansökan Vattenfall Sankt Pedersväg 3 Grävtillstånd 

   
 Attestbehörighet ekonomiområdet för Karin 

Holmström 210928 
Malin Krantz §1/2022 

2021-10-29   

SAN 2021/700 Attesträtt 2021 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Resultat  2021105 Timvikarier till kostenheten  Lilla 

Edets kommun 
Anethe Johansson §1/2022 

2022-01-27   

SAN 2022/39 Avslutad rekrytering: 2021105 Timvikarier till 
kostenheten  Lilla Edets kommun_2 

Tjänstetillsättning 

   
 Transportdispens tung 60 ton  bred  beviljad Göran Åberg §6/2022 

2022-01-27 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2022/36 [TRV 2022/2183] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Yttrande till Länsstyrelsen Sammanställning över 

allmänna vägar. Ingen erinran. 
Göran Åberg §7/2022 

2022-01-28 Göran Åberg  

SAN 2021/831 Sammanställning över allmänna vägar 2022  

   
 Protokoll med beslut om flyttning av fordon Göran Åberg §8/2022 

2022-01-26   

SAN 2022/38 Flyttning av fordon enligt lag (1982:129)  

   
 Protokoll Sanau 2022-01-13 Jörgen Andersson §1/2022 

2022-01-14   

        Protokoll 
   
 Protokoll Sanau 2021-12-02 Jörgen Andersson §2/2022 

2021-12-06   

        Protokoll 

   
 Transportdispens tung 65 ton  bred  beviljad Göran Åberg §9/2022 

2022-02-02 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2022/48 [TRV 2022/3097] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

BEVILJAT 
Christin Falkenby §6/2022 

2022-02-07 ***Personuppgift***  

SAN 2022/26 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 
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 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §7/2022 

2022-02-07 ***Personuppgift***  

SAN 2022/31 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Protokoll med beslut om flyttning av fordon Göran Åberg §11/2022 

2022-02-09   

SAN 2021/766 Flyttning av fordon enl lag (1982:129)  

   
 Protokoll med beslut om flyttning av fordon Göran Åberg §12/2022 

2022-02-09   

SAN 2021/765 Flyttning av fordon enl lag (1982:129)  

   
 Yttrande Fågelöuddev ingen erinran Göran Åberg §13/2022 

2022-02-09 tillstand.vast@polisen.se  

SAN 2022/63 Begäran om yttrande A080.339/2022  

   
 TA_planer granskade Göran Åberg §14/2022 

2022-02-04   

SAN 2021/499 Upphandling spolbilstjänster 2021  

   
 Transportdispens bred  4 m beviljad Göran Åberg §15/2022 

2022-02-14 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2022/69 [TRV 2022/7647] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Yttrande transportdispens 52 tung transport - avslag Göran Åberg §16/2022 

2022-02-14 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2022/75 [TRV 2022/7963] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Yttrande transportdispens 52 tung transport ii - 

beviljad 
Göran Åberg §17/2022 

2022-02-14 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2022/75 [TRV 2022/7963] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §8/2022 

2022-02-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/80 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 
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 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall - BEVILJAT 

Christin Falkenby §9/2022 

2022-02-17 ***Personuppgift***  

SAN 2022/60 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Yttrande food_truck, beviljad Göran Åberg §18/2022 

2022-02-17 tillstand.vast@polisen.se  

SAN 2022/47 Begäran om snabbt yttrande, A053.782/2022  

   
 Yttrande food_truck ii - beviljad Göran Åberg §19/2022 

2022-02-17   

SAN 2022/78 Begäran om yttrande - Ansökan om torgplats  

   
 Protokoll Sanau 2022-02-10 Jörgen Andersson §3/2022 

2022-02-16   

        Protokoll 

   
 

    

 



Diarieår Dnr Löpnr Ärendekod Fastighet Rubrik

2022 0016 3 AER Föreläggande om komplettering
2022 0035 4 AER Startbesked - Installation av eldstad
2022 0007 9 BAN Startbesked för två takkupor (attefall)
2022 0015 10 BAN Föreläggande om komplettering
2022 0025 5 BAN Slutbesked eldstad
2020 0718 32 BLN Slutbesked nybyggnad
2020 1061 95 BLN Startbesked - Nybyggnad av spelkurer och teknikhus m.m. vid ny dammbyggnad vid kraftstation
2021 0735 35 BLN Startbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2019 1119 64 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2021 1013 31 BLN Startbesked nybyggnad
2021 1141 14 BLN Bygglov tillbyggnad
2021 1105 9 BLN Avskriver ansökan om bygglov för plank
2022 0017 10 BLN Föreläggande om komplettering
2021 1143 22 BLN Bygglov rivning samt nybyggnad enbostadshus
2022 0058 11 BLN Föreläggande om komplettering
2022 0059 4 BLN Föreläggande komplettering
2022 0063 10 BLN 4 Föreläggande om komplettering
2021 1069 27 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för ett enbostadshus och garage
2020 0546 21 BLO S 4 Slutbesked för nybyggnad av garage och fasadändring samt justering av marknivån
2020 1062 62 BLO Startbesked - Tillbyggnad av befintliga komplementbyggnader med garage och carport
2020 1051 42 BLO Intermistiskt slutbesked för yttertak
2021 1026 21 BLO Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
2021 1120 8 BLO Ärende avvisas
2021 1142 9 BLO Föreläggande om komplettering
2021 1148 14 BLO Föreläggande komplettering
2022 0062 7 RIL 9 Föreläggande om komplettering

Enskilda avlopp

2021 0904 9 AVL Tillstånd till minireningsverk med UV-lampa
2021 1048 12 AVL Tillstånd till BDT-anläggning
2021 1033 5 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 0999 6 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1117 5 AVL Tillstånd till infiltrationsmodulanläggning
2021 1049 4 AVL Tillstånd för minireningsverk
2021 1060 4 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1078 7 AVL 2 Tillstånd till BDT-anläggning
2021 1082 2 AVL Megivande till slamtömning var 24e mån
2021 1043 10 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1097 9 AVL Tillstånd till enskilt avlopp
2021 1106 5 AVL Bekräftelse på anmälan av eltoalett
2021 1107 15 AVL Tillstånd till BDT-anläggning, Metholmen
2021 1062 3 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1071 2 AVL Medgivande till förlängt slamtömningsintervall

Miljöskydd

2021 1036 2 MIS Beslut om miljöfarlig verksamhet
2021 0995 6 MIS Föreläggande med försiktighetsmått

Delegationsbeslut 2022-03-03
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