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Jörgen Andersson (C), ordförande 
Mats Nilsson (V) 
Ethel Augustsson (C) §§ 70-81 
Johannes Vennman (C) ersättare för Ethel Augustsson (C) §§ 82-95 
Kimmo Tuomaala (L) ersättare för Peder Engdahl (M) 
Jens Nielsen (KD) 
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Anne-Lie Palm (S) 
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3



 
 

Samhällsnämnden protokoll 2022-06-02 
 

 
 

 

Innehåll 
 

§ 70 Godkännande av dagordning 
 

 

 

§ 71 Anmälan av jäv 
 

 

 

§ 72 Godkännande av närvaro vid sammanträdet 
 

 

 

§ 73 Personsäkerhet inför valet 
 

 

 

§ 74 Tertialrapport 1 2022 för samhällsnämnden 
 

2022/165 

 

§ 75 Kraftigt höjda kostnader för livsmedel och ökat antal 
elever 
 

2022/279 

 

§ 76 Beslutsuppföljning för samhällsnämnden juni 2022 
 

2022/37 

 

§ 77 Grundläggande granskning 2021 – samhällsnämnden 
 

2022/208 

 

§ 78 Lokalplaneringsunderlag idrottshall Fuxerna 
 

2022/236 

 

§ 79 Information om matavfallsinsamling 2022 
 

2022/241 

 

§ 80 Servicedeklaration vinterväghållning 
 

2022/244 

 

§ 81 Information från enheten stadsmiljö 
 

 

 

§ 82 Information lokaler för föreningsverksamhet 
 

2022/253 

 

§ 83 Ansökan om lokalbidrag 
 

2022/187 

 

§ 84 Information från enheten föreningsstöd och lokaler 
 

 

 

§ 85 Yttrande över ansökningshandlingar för förnyat tillstånd 
till naturgrustäkt på Dunnebacken 1:3, mål nr M 3344-21 
 

2022/238 

 

§ 86 Utbildning om bygglov & förhandsbesked 
 

 

 

§ 87 Beslut om rivningsföreläggande av ekonomibyggnad på 
fastigheten  
 

2021/218 

 

4



 
 

Samhällsnämnden protokoll 2022-06-02 
 

 
 

§ 88 Beslut efter tillsyn av olovligt byggande på fastigheten 
 

 

2022/252 

 

§ 89 Information från enheten miljö och bygg 
 

 

 

§ 90 Återställande av strandområde vid sjön Torrgårdsvattnet 
på fastigheten  
 

2022/291 

 

§ 91 Information från enheten vatten och avlopp 
 

 

 

§ 92 Information 
 

 

 

§ 93 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

 

 

§ 94 Redovisning av delegationsbeslut 
 

 

 

§ 95 Diskussion om delegationsbeslut i samhällsnämnden 
 

 
 
 

 
 

5



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsnämnden protokoll 2022-06-02 

 
§ 70 

Godkännande av dagordning 
 
Tillkommande ärenden: 
➢ Återställande av strandområde vid sjön Torrgårdsvattnet på fastigheten 

 
➢ Godkännande av närvaro vid sammanträdet 
➢ Diskussion om delegationsordning/myndighetsutövning 

 
Utgående ärenden: 
➢ Information från kostenheten 
➢ Information från enheten avfall och återvinning 

 
 
Beslut 
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns. 
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§ 71 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 72 
Godkännande av närvaro vid sammanträdet 
 
Sammanfattning 
Nyanställd ekonom Simon Dahlgren önskar närvara vid dagens sammanträde. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner enhälligt att Simon Dahlgren får närvara vid dagens 
sammanträde. 
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§ 73 
Personsäkerhet inför valet 
 
Sammanfattning 
Säkerhetschef David Morgardt informerar om personsäkerhet inför valet i september. 
Det är viktigt som förtroendevald att inför valet tänka över de risker som finns. 
Säkerhetspolisen har gett ut en bok, Personlig säkerhet som är bra att läsa igenom. Den 
finns att ladda ner eller beställa från Säkerhetspolisens hemsida. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 74 
Tertialrapport 1 2022 för samhällsnämnden 
Dnr SAN 2022/165 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämndens ansvar verkställs inom sektor samhälle. Verksamheter som ingår i 
sektorn är Stadsmiljö, Anläggning fritid, Lokaler och föreningsstöd, Miljö, Bygglov, 
Kost, Lokalvård och vaktmästeri, Vatten och avlopp samt Avfall och återvinning.  
Denna tertialrapport utgör den första av tre för året, i vilken sektorn arbetar efter 
kommunens tillitsbaserade styrmodell. I rapporten följs mål- och resursplan 2022 upp, 
det innebär att kvalitén i grunduppdraget, prioriterade målområden och ekonomin följs 
upp gällande nuläge och prognos för helåret. 
 
Bedömning gällande sammanvägd kvalitet utifrån nämndens grunduppdrag är att 
målgruppsperspektivet och medarbetarperspektivet bedöms vara godkända och 
bibehållna som godkända under året. Men verksamhetsperspektivet och ekonomi-
perspektivet uppnår inte riktigt godkänd nivå. Verksamhetsperspektivet bedöms kunna 
förbättras på helåret i förhållande till den lite lägre måluppfyllelse som graderas i 
nuläget. 
 
Gällande nämndens prioriterade målområden finns många förbättringsområden under 
året och prognoserna i förhållande till nuläge visar en mer positiv bild.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Tertialrapport 1 2022 för samhällsnämnden daterad 2022-05-30 
Kvalitet i grunduppdraget för Miljö och Bygg T1 2022 daterad 2022-05-17 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utfallet T1 2022 är ett överskott på nästan 1 mnkr mot budget för samhällsnämndens 
skattefinansierade verksamheter. Prognos helåret 2022 för de skattefinansierade 
verksamheterna är underskott på 1,4 mnkr, främst till följd av ett prognostiserat 
underskott på 1,1 mnkr inom Kost Skola/förskola. Underskottet beror på kraftigt ökade 
livsmedelskostnad och ökat elevantal som inte varit känt och budgeterat. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten redovisar ett överskott på 0,4 mnkr, med 
prognos om ett knappt underskott.  
 
Den taxefinansierade avfallsverksamheten har under tertial 1 arbetat upp ett överskott 
på 1,4 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på -0,6 mnkr främst hänförligt till 
tillsättning av tjänst inom verksamheten samt prisökningar för drivmedel. 
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Beslut 
Samhällsnämnden godkänner tertialrapport 1 2022. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef Elisabeth Linderoth 
Ekonomiavdelningen 
Ekonomichef Jörgen Karlsson 
Enhetschefer 
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§ 76 
Beslutsuppföljning för samhällsnämnden juni 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 § 81 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
Beslutsuppföljning 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 77 
Grundläggande granskning 2021 - samhällsnämnden 
Dnr SAN 2022/208 
 
Sammanfattning 
Revisionen genomför årligen en grundläggande granskning av Lilla Edets kommuns 
nämnder. Granskningen sammanställs i rapporten Grundläggande granskning 2021 och 
är ett underlag till revisionsberättelsen.  
För att utveckla verksamheten har revisonen i rapporten Grundläggande granskning 
2021 redovisat följande rekommendationer till samhällsnämnden 

- Säkerställa att nämnden upprättar målvärden för verksamhetsmålen för att öka 
mätbarheten 

- Säkerställa att nämnden vidtar tydliga åtgärder för att nå verksamhetsmålen, 
samt att dessa är tillräckliga. 

- Säkerställa att nämnden upprättar en riskanalys i samband med upprättande av 
internkontrollplan, detta i enlighet med Lilla Edets handbok för styrning och 
uppföljning 

- Säkerställa att nämnden rapporterar arbetet med internkontroll i enlighet med 
givna direktiv. 

 
För att avhjälpa de brister angående målvärden som revisionen påpekat arbetar nu 
verksamheten med att ta fram målvärden för verksamhetsmålen och de kritiska 
kvalitetsfaktorerna i nämndens MOR 2022. Dessa bedöms vara klara till nämnden i 
september.  
Det finns en svårighet att uppfylla revisionens synpunkter på tydliga och tillräckliga 
åtgärder för att nå verksamhetsmålen. Verksamhetsmålen i nämndens MOR 2022 är 
långsiktiga mål som är svåra att uppfylla på ett år. De prioriterade åtgärderna som finns 
angivna i målen är tänkta att genomföras under året. Mål och resursplanernas framtida 
mål behöver vara tydliga och mer specifika för att dessa skall kunna uppfyllas på de sätt 
som revisionen rekommenderar. 
 
De synpunkter som finns på avsaknad av riskanalysen 2021 har åtgärdats inför 2022. 
Riskanalys 2022 ligger som grund för internkontrollplan för 2022 som togs av nämnden  
2022-03-03 §24.  
Uppföljningen av internkontrollplan 2021 genomfördes under 2021 och början av 2022 
men var i senaste laget för att följa givna direktiv. För 2022 har verksamhetscontrollern 
i uppdrag att ansvara för att uppföljningen av internkontroll sker enligt direktivet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 83 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Grundläggande granskning 2021 samhällsnämnden 
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Ekonomiska konsekvenser 
Rapporten bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser annat än att det kan behövas 
ytterligare resurser för att nå några av de långsiktiga mål som mål och resursplanerna 
anger. 
 
Sociala konsekvenser 
Inga 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen och ger sektorchef i uppdrag att vidta 
lämpliga åtgärder. 
 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Enhetschefer 
Verksamhetscontroller 
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§ 78 
Lokalplaneringsunderlag idrottshall Fuxerna 
Dnr SAN 2022/236 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden och Samhällsnämnden arbetar tillsammans med byggprocessen av 
en ny idrottshall på Fuxernaområdet i Lilla Edet. Ett verksamhetsprogram har beslutats 
och lämnats till Edethus AB som underlag för framtagande av en programhandling och 
en kalkylhandling. Tillsammans utgör programhandlingen och kalkylhandlingen ett 
lokalplaneringsunderlag, som Bildningsnämnden respektive Samhällsnämnden har att 
besluta om, för att projektering ska kunna beställas. 
 
Programhandlingen utgörs av en situationsplan, samt ritning av idrottshallen i två plan. 
Kalkylhandlingen är en uppställning av beräknade kostnader för investeringen. 
 
Idrottshallen planeras att uppföras i souterräng med entré i plan 2. Byggnaden inrymmer 
utöver själva hallytan åtta fullstora omklädningsrum, två separata mindre 
omklädningsrum, läktare för upp till 150 åskådare, pentry med möjlighet till enklare 
servering samt sittplatser, utrymme för idrottslärare samt förråd för lokalvård. 
 
Kalkylhandlingen landar i en högre summa för projektet än vad motsvarande kalkyl i 
förstudieskedet angav. Ökningen beror främst på kostnader kopplade till 
världsmarknadsläget i form av ökade energipriser, kriget i Ukraina och fortsatt ökande 
priser beroende på Corona. Ökningen beror även på byggnadens utökande ytor i form 
av läktare, terrassyta mm. 
 
Med kalkylhandlingen som underlag har Edethus AB beräknat en årshyra på 2 775 tkr 
beräknat på ett 25-årigt hyresavtal. Hyran för kommunens idrottshallar fördelas mellan 
Samhällsnämnden (60 %) och Bildningsnämnden (40 %). 
 
I enlighet med kommunens investeringsprocess ska berörda nämnder besluta om 
lokalplaneringsunderlaget och då även uppdra åt förvaltningen att av fastighetsägaren 
beställa att projektering och upphandling genomförs. 
 
Projektering och upphandling innebär att: 

• Beställning av projektering och upphandling sker utifrån nämndbeslut om 
lokalplaneringsunderlag, 

• Huvudhandlingar (anbudsunderlag) utifrån val av entreprenadform tas fram, 
• Förfrågningshandlingar och bygghandlingar tas fram, 
• Ekonomisk kalkyl genomförs, inkl. hyreskostnad, 
• Upphandling och anbudsutvärdering genomförs, 
• Definitiv tidplan för projektet tas fram. 
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Efter genomförd projektering och upphandling återkommer ärendet till berörda nämnder 
att fatta beslut inför genomförandet. Om projektet då ligger inom angivna ramar utifrån 
behovsanalys, förstudie och beslutad investeringsbudget fattar initierande nämnd beslut 
om genomförande/byggstart efter samråd med berörda nämnder. Finns avvikelser ska 
ärendet till Kommunstyrelsen och eventuellt Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 84/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09, 
Programhandling daterad 2022-04-20, 
Kalkylhandling inklusive hyresbelopp daterad 2022-04-05 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Byggnationen av idrottshallen kommer enligt kalkylhandingen medföra 
investeringskostnader på 53 475 tkr för Edethus AB. För Lilla Edets kommun medför 
det en hyreskostnad på 2 775 tkr/år, vilken fördelas 1 665 tkr på Samhällsnämnden och 
1 110 tkr på Bildningsnämnden. 
 
Sociala konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna skulle säkerställa att Fuxernaskolan kan hantera nuvarande 
elevantal samt elevökningar i linje med befolkningsprognosen. På så sätt skulle behovet 
av platser i högstadieåldrar i Lilla Edets kommun vara tillgodosett fram till 
prognosperiodens slut 2030. 
 
De föreslagna åtgärderna skulle också säkerställa att eleverna i förskoleklass till och 
med årskurs 9 skulle erbjudas undervisning i ämnet idrott- och hälsa i för ändamålet 
anpassade lokaler, även vid en ökning av antalet elever i skolan i linje med 
befolkningsprognosen. Förutsättningarna för att fler elever skulle uppnå fullständiga 
betyg skulle förbättras genom bättre tillgång till idrottshall med tillhörande 
omklädningsrum. 
 
Åtgärderna skulle även medföra möjlighet för föreningsverksamhet att få mer tillgång 
till idrottshall, vilket skulle förbättra förutsättningarna för de föreningar som ser behov 
av idrottshall som en av förutsättningarna till att utveckla sina verksamheter. 
 
Yrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att se över alternativ och 
lösningar för att få ett mindre kostsamt projekt. Bildningsnämndens och 
samhällsnämndens arbetsutskott ska träffas och diskutera projektet. 
 
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till Andreas Freiholtz förslag. 
 
Lorentz Lindell (SD) yrkar bifall till Andreas Freiholtz förslag. 
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Jörgen Andersson (C) yrkar avslag till återremissen. 
 
Johan Blixth (C) yrkar avslag på återremissen men bifall till bättre samarbete mellan 
arbetsutskotten. 
 
Anne-Lie Palm (S) yrkar att i framtida större projekt ska samhällsnämndens 
arbetsutskott diskutera ärendet med andra berörda arbetsutskott. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar att Samhällsnämnden godkänner och fastställer 
lokalplaneringsunderlaget, samt ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektering 
och upphandling av Edethus AB. ändras till Samhällsnämnden godkänner och fastställer 
lokalplaneringsunderlaget, samt rekommenderar kommunstyrelsen att beställa 
projektering och upphandling av Edethus AB. 
 
Samhällsnämnden ajournerar sig kl. 10.25-10.30. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer återremiss mot att avgöras idag och finner att samhällsnämnden 
beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordföranden ställer sedan frågan om samhällsnämnden bifaller eller avslår Jörgen 
Anderssons (C) yrkande och finner att samhällnämnden bifaller Jörgen Anderssons 
förslag. 
 
Ordföranden ställer frågan om samhällsnämnden bifaller eller avslår Anne-Lie Palms 
(S) tilläggsyrkande och finner att samhällnämnden bifaller Anne-Lie Palms förslag. 
 
Beslut 

1. Samhällsnämnden godkänner och fastställer lokalplaneringsunderlaget, samt 
rekommenderar kommunstyrelsen att beställa projektering och upphandling av 
Edethus AB. 

 
2. I framtida större projekt ska samhällsnämndens arbetsutskott diskutera ärendet 

med andra berörda arbetsutskott. 
 
 
Reservation 
Andreas Freiholtz (SD), Lorentz Lindell (SD), Jennifer Svedenborg (SD) och Mats 
Nilsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Wagerland planerings- och exploateringschef 
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§ 79 
Information om matavfallsinsamling 2022 
Dnr SAN 2022/241 
 
Sammanfattning 
Projektet införande av matavfallsinsamling har i april 2022 återupptagits. 
 
Planen är att färdigställa införandet i hela kommunen innan sista december 2022. 
 
Införandet kommer ske successivt och områdesvis (turer i och omkring nedan angivna 
orter) i kommunen, planen är att det sker i följande ordning: 

1. Göta, Nygård och Prässebo 
2. Öresjö, Hjärtum, Västerlanda och Torskog 
3. Lödöse och Lödöse närområde 
4. Lilla Edet 

 
Detta sker med samma modell som tidigare införande av matavfall i kommunen har 
använt:  
Bruna kärl för matavfall körs ut till de som inte hemkomposterar och 
tömningsintervallet av det gröna kärlet ändras till var fjärde vecka, så länge 
fastighetsägaren inte hör av sig till kommunen och anger att de väljer någon annan 
tjänst. 
 
För att anpassa insamlingen till förändringen med matavfallsinsamling så kommer 
också insamlingsturerna ses över, ändrade hämtningsdagar kan då bli aktuellt, 
information om detta kommer skickas ut inför eventuella förändringar.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 86/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Projektet utförs inom befintlig budget. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden noterar informationen 
 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Ingenjör Anders Johansson 
Sektorchef Karin Holmström 
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§ 80 
Servicedeklaration vinterväghållning 
Dnr SAN 2022/244 
 
Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges mål- och resursplan för 2021 framgår att alla nämnder ska ta 
fram servicedeklarationer för tjänster som erbjuds medborgarna. Samhällsnämnden har 
bestämt att enheten för Stadsmiljö ska ta fram en servicedeklaration för 
vinterväghållning.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 96/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06. 
Servicedeklaration för vinterväghållning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga påvisbara ekonomiska konsekvenser bedöms uppstå. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner förslag till servicedeklaration för vinterväghållning. 
 
 
 
 

19



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-06-02 
 

 
§ 81 
Information från enheten stadsmiljö 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Anna Berlin informerar om aktuella ärenden på enheten. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 82 
Information lokaler för föreningsverksamhet 
Dnr SAN 2022/253 
 
Sammanfattning 
I bifogad presentation visas en sammanställning av de lokaler som kommunen äger eller 
hyr och som upplåts till någon form av föreningsverksamhet. I presentationen visas 
också hyresnivån för de olika lokalerna samt om det bedrivs ungdomsverksamhet eller 
inte. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 89/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
Presentation 
 
Beslut 
Samhällsnämnden noterar informationen. 
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§ 83 
Ansökan om lokalbidrag 
Dnr SAN 2022/187 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets Tennisklubb har inkommit med en ansökan om lokalanknutet driftbidrag 
(lokalbidrag). Bidraget har löpande betalats ut under flera år men sedan 2021 med 
avdrag för 25% av driftskostnaderna för hallen. Bidraget ges för att klubben årligen ska 
kunna följa överenskommen amorteringsplan för ett lån kommunen har gått i borgen för 
1992 (5,5 milj.) och 2008 (445 tkr). Kvarvarande skuld i dag är ca 3 miljoner kronor. 
Klubben har gått med ett plusresultat på 720 000kr under 2021. Av klubbens 
medlemmar är endast 46% barn och ungdomar. Ansökt belopp 326 000kr. 
Eftersom en mindre del av verksamheten består av barn och ungdomar föreslås ett 
halverat bidragsbelopp. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 88/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 22-05-02 
Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet 
Ekonomisk redovisning från föreningen 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Då vi prognostiserar ett negativt resultat vid årsskiftet innebär förslaget till beslut ett 
minskat underskott. 
 
Yrkanden 
Jörgen Andersson (C) yrkar att samhällsnämnden beviljar Lilla Edets Tennisklubb ett 
bidrag på 250 000 kr för år 2022. 
 
Johan Blixth (C) tillstyrker Jörgen Anderssons (C) förslag. 
 
Johan Blixth (C) yrkar att efter att bidraget är utbetalt ska ett skriftligt avtal med Lilla 
Edets Tennisklubb tecknas. 
 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Jörgen Anderssons (C) och Johan Blixths (C) 
yrkanden. 
 
Samhällsnämnden ajournerar sig kl. 11.50-11.55. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att fråga om samhällsnämnden bifaller eller avslår Jörgen 
Anderssons (C) yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Jörgen Anderssons 
förslag. 
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Ordföranden ställer sedan frågan om samhällsnämnden bifaller eller avslår Johan Bixths 
(C) tilläggsyrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Johan Blixths förslag. 
 
Beslut 

1. Samhällsnämnden beviljar Lilla Edets Tennisklubb ett bidrag på 250 000 kr för 
år 2022. 

 
2. Efter att bidraget är utbetalt ska ett skriftligt avtal med Lilla Edets Tennisklubb 

tecknas. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lilla Edets Tennisklubb 
Carolina Allvin Bromar, föreningssamordnare 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
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§ 84 
Information från enheten föreningsstöd och lokaler 
 
Sammanfattning 
Plan- och exploateringschef Maria Wagerland informerar om aktuella ärenden på 
enheten. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 85 
Yttrande över ansökningshandlingar för förnyat tillstånd till 
naturgrustäkt på Dunnebacken 1:3, mål nr M 3344-21 
Dnr SAN 2022/238 
 
Sammanfattning 
SchaktFransson i Trollhättan AB har ansökt om tillstånd hos mark- och miljödomstolen 
för förnyat tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Samhällsnämnden bereds möjlighet att 
yttra sig över kungörelsen innan ärendet avgörs i domstol.  
Företaget har bedrivit grustäktsverksamhet på Dunnebacken 1:3 i många år, och 
området har varit ianspråktaget för täkt under mycket lång tid. Verksamheten har skötts 
mycket väl och det har inte inkommit några klagomål på grustäkten under nuvarande 
verksamhetsutövare. Avvikelser som uppdagats under tillsyn har omedelbart 
korrigerats. Samhällsnämnden anser att förnyat tillstånd kan medges till fortsatt 
täktverksamhet på Dunnebacken 1:3.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 90/2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022 
Förslag till yttrande daterat den 9 maj 2022 
Ansökan om förnyat tillstånd till naturgrustäkt på Dunnebacken 1:3 (endast grunddel)  
Gällande tillstånd för grustäktsverksamhet på Dunnebacken 1:3 
 
Yrkanden 
Mats Nilsson (V), Andreas Freiholtz (SD), Lorentz Lindell (SD), Jens Nielsen (KD), 
Anne-Lie Palm (S), Kimmo Tuomaala (L), Johan Blixth (C) och Jennifer Svedenborg 
(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antar yttrande till mark- och miljödomstolen i Vänersborg i mål nr M 
3344-21 enligt tjänstemannens förslag.  
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
SchaktFransson i Trollhättan AB 
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§ 86 
Utbildning om bygglov och förhandsbesked 
 
Sammanfattning 
Bygglovshandläggare Emma Bönnestig utbildar samhällsnämnden i Plan- och 
bygglagens regler om bygglov, förhandsbesked och detaljplanering. 
Utbildningsfilmer i ämnet finns att se på Boverkets hemsida. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
 
 

26



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-06-02 
 

 
§ 87 
Beslut om rivningsföreläggande av ekonomibyggnad på 
fastigheten  
Dnr  2012/0683 
 
Beslut 
Med stöd av 11 kap. 19, 21 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs 

 
, ägare till fastigheten  att senast sex månader efter att 

beslutet vunnit laga kraft ha avslutat rivning av ekonomibyggnaden i fastighetens 
sydöstra hörn. 
Föreläggandet förenas med ett vite om 50 000 kronor ifall  inte har utfört 
åtgärderna inom ovan angiven tid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, dnr 2012/0683-53 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten  ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Ladugårdsbyggnaden på fastigheten har stått och förfallit i ett stort antal år. 
Enligt flygfoton på kommunens kartportal har ingen upprustning gjorts mellan åren 
2014-2018.  
En stor risk för ras av tak och väggar bedöms föreligga. En fungerande 
ekonomibyggnad behövs som skydd för maskiner och andra redskap för jordbrukets 
behov. Befintlig lada kan inte användas i det syftet på grund av eftersatt underhåll.  
 
Ärendet har tidigare varit i miljö- och byggnämnden för ett föreläggande och begäran 
om vite har skickats till Mark- och miljödomstolen som avslagit ansökan med 
hänvisning till att föreläggandet varit oklart samt att det ej delgivits korrekt. 
 
Bygglovsenheten har efter detta ändrat sina rutiner så det tydligt går att se på 
mottagningsbeviset vilken försändelse som ingått i brevet. Information om 
tillsynsärendet samt information angående förenklad delgivning delgavs den 4 mars 
2022, se bild 5. 
 
Bygglovsenheten bedömer att byggnaden är så förfallen att rivning ska ske. 
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Beskrivning av ärendet 

Förutsättningar 
Fastigheten  ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Ladugårdsbyggnaden på fastigheten har stått och förfallit i ett stort antal år. 
Enligt flygfoton på kommunens kartportal har ingen upprustning gjorts mellan åren 
2014-2018.  
En stor risk för ras av tak och väggar bedöms föreligga. En fungerande 
ekonomibyggnad behövs som skydd för maskiner och andra redskap för jordbrukets 
behov. Befintlig lada kan inte användas i det syftet på grund av eftersatt underhåll.  

Bild 1, flygfoto 2014 som visar byggnaden i fastighetens sydöstra hörn. 

Bild 2, flygfoto 2018 där byggnaden ringats in. 
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Bild 3 Fasad öst av byggnaden i fastighetens sydöstra hörn. 

 
Bild 4, fasad syd av byggnaden i fastighetens sydöstra hörn. 
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Ärendet har tidigare varit i miljö- och byggnämnden för ett föreläggande och begäran 
om vite har skickats till Mark- och miljödomstolen som avslagit ansökan med 
hänvisning till att föreläggandet varit oklart samt att det ej delgivits korrekt. 
 
Bygglovsenheten har efter detta ändrat sina rutiner så det tydligt går att se på 
mottagningsbeviset vilken försändelse som ingått i brevet. Information om 
tillsynsärendet samt information angående förenklad delgivning delgavs den 4 mars 
2022, se bild 5. 

Bild 5. Kopia på mottagningsbevis som visar diarienummer på den skickade 
handlingen. 

Kommunicering 
Inför beslutet har fastighetsägaren getts möjlighet att ta del av det som tillförts ärendet 
samt beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit. 

Motivering till beslutet 

Lagparagrafer som beslutet grundar sig på (PBL 2010:900) 
Plan- och bygglagen 8 kap. 4 §   Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som 
är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet 
Plan- och bygglagen 11 kap. 19 §   Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 
väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att 
vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 
förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 
Plan- och bygglagen 11 kap. 21 §   Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i 
väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden 
förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande). 
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Plan- och bygglagen 11 kap. 37 §   Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med 
vite. 

Bygglovsenhetens bedömning 
Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga 
i fråga om bärförmåga, stadga, beständighet och säkerhet vid användning.  
Bygglovsenheten bedömer att byggnaden inte är så underhållen att den uppfyller de 
gällande krav på ett byggnadsverk. Bygglovsenheten bedömer vidare att byggnaden är 
så förfallen att rivning ska ske.  
 
Bygglovsenheten har i flera år påtala brister i underhållet av byggnaden för 
fastighetsägaren. Då fastighetsägaren trots detta inte visat intresse av att underhålla 
byggnaden, vidtagit åtgärder för att minska byggnadens förfall och säkra byggnaden 
förenas föreläggandet med ett vite. Vitets syfte är att verka som pådrivningsmedel. 
Fastighetsägaren bedöms ha både faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet. 
 
När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som kan antas förmå den som vitet 
är riktat mot att följa det föreläggande som är förenat med vitet.  
Bygglovsenheten uppskattar kostnaderna att utföra åtgärderna till 50 000 kronor. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
 
 
Beslut delges  

, med förenklad 
delgivning. 
 
 
 
Upplysningar 

• Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning. 
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§ 88 
Beslut efter tillsyn av olovligt byggande på fastigheten  

 
Dnr   2022/0109  
 
Beslut 
Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärder med stöd av 11 kap. 5 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 

• Orienteringskarta 
• Klagomål, dnr 2022/0109-1 
• Dokumentation/utredning, dnr 2022/0109-2 
• Fastighetsägarens svar på kommunicering, dnr 2022/0109-6 
• Tjänsteskrivelse, dnr 2022/0109-4 
• Fotografi från besiktning 2022-06-01 

 
Yrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att ärendet avslutas utan ytterligare åtgärder med stöd av 
11 kap. 5 § plan- och bygglagen. 
 
Mats Nilsson (V) yrkar enligt sektorns förslag: 

1. att riva träddäcket på fotografi 2 i tjänsteskrivelsen 
2. att riva planket på fotografi 2 i tjänsteskrivelsen 
3. att återställa marken så att ingen förankring finns kvar i berget eller vattnet. 

förutom punkt 2 som redan är åtgärdad.  
 
Johan Blixth (C) tillstyrker Andreas Freiholtz (SD) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsnämnden bifaller 
Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utförarna, fastighetsägarna till , har uppfört en brygga på ca 21 m2 vid 
Öresjös strand. Bryggan ligger på fastigheten  framför fastigheten  

 Den behöver inte bygglov då den inte utgör någon byggnad eller annan 
lovpliktig anläggning.  
 
Bryggan ligger inom detaljplanen för  m.fl. med aktnummer 15-STY-
4067. Detaljplanen medger bryggor. Den del av bryggan som ligger på stranden bedöms 
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inte vara avhållande för allmänheten så länge den inte förses med lösa föremål som 
t.ex.. möbler, blomkrukor, grill m.m. 
 
Det plank som nämns i tjänsteskrivelsen är rivet och ingen byggsanktionsavgift ska 
därför tas ut. 
 
Utförarna har återställt vatten- och markområdet och ärendet avslutas utan ytterligare 
åtgärd. 
 
 

Beslutet skickas till: 
Fastighetsägaren till   
Utövarna, fastighetsägarna till  
 
 
Upplysningar 

• Beslutet går att överklaga, se bifogad överklaganhänvisning. 
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§ 89 
Information från enheten miljö och bygg 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Kristian Nordström informerar om aktuella ärenden på enheten. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 90 
Återställande av strandområde vid sjön Torrgårdsvattnet på 
fastigheten  
Dnr SAN 2022/291 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden beslutade i december 2020 att förelägga  att 
återställa strandområde vid sjön Torrgårdsvattnet på fastigheten . Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen som i april 2022 beslutade att avslå överklagan.  

har därefter överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 
 
Domstolen har den 1 juni 2022 förelagt samhällsnämnden att yttra sig över handlingar 
inlämnade av klagande inför domstolens beslut i ärendet. Yttrandet ska vara domstolen 
tillhanda senast den 22 juni 2022. Då detta kom till förvaltningens kännedom så nära 
inpå nämndens sammanträde kunde inte något yttrande färdigställas i tid till mötet, och 
nästa sammanträde infaller inte förrän den 2 september. Beslutanderätten för 
ärendetypen är inte delegerad i gällande delegationsordning. Därför behöver nämnden 
delegera beslutanderätten i det enskilda ärendet så att yttrandet kan insändas inom 
angiven tid. 
 
Yrkanden 
Jörgen Andersson (C) yrkar att samhällsnämnden överlåter till enhetschefen på 
miljöenheten att besluta om yttrande till mark- och miljödomstolen som svar på 
domstolens föreläggande den 1 juni 2022 i mål M 2123-22. 
 
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till Jörgen Anderssons förslag. 
 
Samhällsnämnden ajournerar sig kl. 15.00-15.05. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Jörgen Anderssons 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Jörgen Anderssons (C) förslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden överlåter till enhetschefen på miljöenheten att besluta om yttrande till 
mark- och miljödomstolen som svar på domstolens föreläggande den 1 juni 2022 i mål 
M 2123-22. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Enhetschef Kristian Nordström 
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§ 91 
Information från enheten vatten och avlopp 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Franz Wallebäck informerar om aktuella ärenden på enheten. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 92 

Information 
 
Sammanfattning 
➢ Sektorchef Karin Holmström informerar om cirkulationen i Göta. 
➢ Sektorchef Karin Holmström informerar om övertagande av vägar från 

Trafikverket. 
 

 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 93 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
1  
Beslut KF 2022-05-09 - Avsägelse från Frej Dristig  (SD)  från uppdraget som ersättare 
i samhällsnämnden  samt fyllnadsval 
 
2 
Beslut KS 2022-04-26 - Återrapportering internkontroll 2021 kommunstyrelse och 
nämnder 
 
 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 94 

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 § 94). 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 93 
Diskussion om delegationsbeslut i samhällsnämnden 
Dnr SAN 2022/299 
 
Sammanfattning 
Andreas Freiholtz lyfter frågan med att delegera mer myndighetsbeslut från 
samhällsnämnden till arbetsutskottet. 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över vilken 
myndighetsutövning som går att delegera till samhällsnämndens arbetsutskott och 
återkomma till nämnden med ett förslag samt en konsekvensanalys. 
 
Johan Blixth (C) tillstyrker Andreas Freiholtz (SD) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Andreas Freiholtz 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att se över vilken myndighetsutövning som går att delegera 
till samhällsnämndens arbetsutskott och återkomma till nämnden med ett förslag samt 
en konsekvensanalys. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Sektorchef Karin Holmström 
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Beslutsinstans: 
 

  

Samhällsnämnden 
 

 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

 

2022-06-02 
 

 

      

 

 
 

 

 
 

 

      

 

           
 

 

    

  

 Beskrivning 
 

Paragraf 
 

Datum 
 

Avsändare/Mottagare 
 

 

Ärendenummer Ärendemening 
 

Kategori 
   

 Beslut - utbetalt verksamhetsbidrag Carolina Allvin Bromar § 

2022-02-24 Lilla Edets Tennisklubb  

SAN 2022/81 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Beslut - utbetalt verksamhetsbidragbidrag Carolina Allvin Bromar 

§3/2022 
2022-02-24 IK Bergaström  

SAN 2022/92 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Beslut - utbetalt verksamhetsbidrag Carolina Allvin Bromar 

§4/2022 
2022-02-24 Friluftsfrämjandet Lödösebygden  

SAN 2022/91 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Beslut - utbetalt verksamhetsbidrag Carolina Allvin Bromar § 

2022-02-24 Edet FK  

SAN 2022/90 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 
   
 Beslut - utbetalt bidrag Carolina Allvin Bromar § 

2022-02-24 LN70HC  

SAN 2022/72 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Beslut - utbetalt verksamhetsbidrag Carolina Allvin Bromar § 

2022-02-24 Hjärtums IS  

SAN 2022/59 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 

   
 Beslut - utbetalt verksamhetsbidrag Carolina Allvin Bromar § 

2022-02-24 OK Gipen  
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SAN 2022/87 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 
   
 Beslut - utbetalt verksamhetsbidrag Carolina Allvin Bromar 

§6/2022 
2022-02-24 Lilla Edets Ridklubb  

SAN 2022/71 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 
   
 Beslut - utbetalt verksamhetsbidrag Carolina Allvin Bromar 

§1/2022 
2022-02-25 Göta BK  

SAN 2022/98 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 
   
 Beslut - utbetalt verksamhetsbidrag Carolina Allvin Bromar 

§5/2022 
2022-03-01 Lödöse Nygårds IK  

SAN 2022/89 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 
   
 Beslut - utbetalt verksamhetsbidragbidrag Carolina Allvin Bromar 

§2/2022 
2022-02-24 Edet Taekwon-Do Klubb  

SAN 2022/97 Ansökan om verksamhetsbidrag Övriga delegeringsbeslut 
   
 Utbetalning av driftbidrag 2022 Carolina Allvin Bromar 

§9/2022 
2022-04-11   

SAN 2021/550 Driftsbidrag 2018 - 2022 - Tösslandagården Övriga delegeringsbeslut 
   
 Utbetalning av kommunbidrag för samlingslokal Carolina Allvin Bromar 

§8/2022 
2022-04-11 Ale-Skövde bygdegårdsförening  

SAN 2022/177 Kommunbidrag till förening för samlingslokal Övriga delegeringsbeslut 
   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §19/2022 

2022-04-12 ***Personuppgift***  

SAN 2022/115 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §20/2022 

2022-04-13 ***Personuppgift***  

SAN 2022/135 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §21/2022 

2022-04-13 ***Personuppgift***  

SAN 2022/192 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Uppehåll i hämtning av 
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och slam hushållsavfall och slam 

   
 Anvisning av hämtställe avfallshantering Kärra 1:41 Anders Johansson §1/2022 

2022-04-19 ***Personuppgift***  

SAN 2022/170 Anvisning av hämtställe avfallshantering Kärra 1:41 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Utbetalning av kommunbidrag för samlingslokal Carolina Allvin Bromar 

§10/2022 
2022-04-26 Tunge Bygdegårdsförening  

SAN 2022/217 Kommunbidrag till förening för samlingslokal Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §22/2022 

2022-04-26 ***Personuppgift***  

SAN 2022/171 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

BEVILJAT 
Christin Falkenby §23/2022 

2022-04-26 ***Personuppgift***  

SAN 2022/182 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §24/2022 

2022-04-26 ***Personuppgift***  

SAN 2022/203 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §25/2022 

2022-04-27 ***Personuppgift***  

SAN 2022/213 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §26/2022 

2022-04-27 ***Personuppgift***  

SAN 2022/216 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §27/2022 

2022-04-27 ***Personuppgift***  

SAN 2022/221 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Protokoll Sanau 2022-05-02 Jörgen Andersson §5/2022 

2022-05-02   
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        Protokoll 
   
 Protokoll Sanau 2022-04-07 Jörgen Andersson §4/2022 

2022-04-11   

        Protokoll 

   
 Yttrande Västkusten_Hisingen runt ingen erinran Göran Åberg §28/2022 

2022-04-26 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län  

SAN 2022/107 Begäran om yttrande Västkusten/Hisingen runt, 
ärende 48572-2021 

 

   
 Yttrande valborgsmässofirande i Strömsparken - 

bevilas 
Göran Åberg §29/2022 

2022-04-22 lisbeth.hoglund@polisen.se  

SAN 2022/150  Begäran om yttrande A158.485/2022  

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §28/2022 

2022-05-04 ***Personuppgift***  

SAN 2022/234 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Yttrande medeltidsmarknad - EdetHus fastighet - 

ingen erinran 
Göran Åberg §30/2022 

2022-05-05 tillstand.vast@polisen.se  

SAN 2022/215 Begäran om yttrande A216.495/2022 - 
Medeltidsmarknad 

 

   
 Val av dataskyddsombud för samhällsnämnden Karin Holmström § 

2022-04-29 Emma Zetterström  

SAN 2020/8 Val av dataskyddsombud för Samhällsnämnden Övriga delegeringsbeslut 
   
 Yttrande nationaldagsfirande i Ströms slottspark - ok 

med villkor 
Göran Åberg §31/2022 

2022-05-05   

SAN 2022/219 Begäran om yttrande A201.783/2022 - 
Nationaldagsfirande 

 

   
 Yttrande allsångskvällar, ok med villkor Göran Åberg §32/2022 

2022-05-05   

SAN 2022/223 Begäran om yttrande A200.271/2022 - 
allsångskvällar i Ströms slottspark 

 

   
 Yttrande Västrallyt - ingen erinran Göran Åberg §33/2022 

2022-05-05 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län  

SAN 2022/231 Begäran om yttrande, Västrallyt, ärende 17600-2022  
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 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §29/2022 

2022-05-10 ***Personuppgift***  

SAN 2022/251 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §30/2022 

2022-05-10 ***Personuppgift***  

SAN 2022/258 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Yttrande skyddsjakt - ingen erinran Göran Åberg §34/2022 

2022-05-11 lisbeth.hoglund@polisen.se  

SAN 2022/243 Begäran om yttrande A251.184/2022  

   
 Grävtillstånd för sektor 4 Lödöse Jarno Tuovinen §9/2022 

2022-05-12 IP Only  

SAN 2021/346 Lödöse Fiber sektor 4 Grävtillstånd 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §31/2022 

2022-05-18 ***Personuppgift***  

SAN 2022/260 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §32/2022 

2022-05-18 ***Personuppgift***  

SAN 2022/259 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §33/2022 

2022-05-18 ***Personuppgift***  

SAN 2022/261 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §34/2022 

2022-05-18 ***Personuppgift***  

SAN 2022/264 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §35/2022 

2022-05-20 ***Personuppgift***  
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SAN 2022/233 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §36/2022 

2022-05-20 ***Personuppgift***  

SAN 2022/263 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §37/2022 

2022-05-20 ***Personuppgift***  

SAN 2022/268 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §38/2022 

2022-05-20 ***Personuppgift***  

SAN 2022/274 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Yttrande transportdispens tungt fordon 104 ton 

beviljat med villkor 
Göran Åberg §35/2022 

2022-05-20   

SAN 2022/275 Begäran om yttrande om tung och bred transport, 
TRV 2022/53830 

 

   
 Yttrande transportdispens tunga fordon 63 resp 64 

ton beviljat med villkor 
Göran Åberg §36/2022 

2022-05-20   

SAN 2022/276 Ansökan om undantag för odelbar last inom Lilla 
Edets kommun 

 

   
 Protokoll Sanau 2022-05-19 Jörgen Andersson §6/2022 

2022-05-23   

        Protokoll 

   
 

    

 



Diarieår Dnr Löpnr Ärendekod Fastighet Rubrik

2021 1132 6 AVL Tillstånd till infiltrationsmoduler
2022 0074 4 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 0197 4 AVL Beslut om att avsluta ärende utan åtgärd
2022 0275 2 AVL Medgivande till förlängt slamtömningsintervall
2021 1130 13 AVL Tillstånd till enskild avloppsanläggning
2020 0466 6 AVL Ändring av tillstånd till enskild avloppsanläggning
2021 1037 6 AVL Tillstånd till minireningsverk
2022 0167 2 AVL Megivande till tillfälligt förlängt slamtömningsintervall
2021 1044 22 AVL Tillstånd till enskilt avlopp
2021 1162 8 AVL Tillstånd till markbädd på burk
2022 0001 7 AVL Tillstånd till enskild avloppsanläggning
2021 0910 10 AVL Tillstånd till enskild avloppsanläggning
2022 0046 5 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1149 5 AVL Tillstånd till enskild avloppsanläggning
2022 0020 5 AVL Medgivande till förlängt slamtömningsintervall

2017 0033 52 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2020 0198 21 BLO Startbesked - Ändring av garage till gäststuga
2020 0198 25 BLO Slutbesked - Ändring från garage till gäststuga
2020 0779 12 BAN Slutbesked tillbyggnad
2022 0115 7 BAN Beslut om avvisning av anmälan
2022 0272 8 BAN Startbesked - Installation av trapphiss
2021 0351 43 BLO Interimistiskt slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus med ny övervåning
2021 0351 46 BLO Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus med ny övervåning
2022 0059 12 BLN Bygglov för ändrad användning av lokal från frisör till mäklarbyrå
2017 0472 39 BLN Slutbesked - Nybyggnad av personal och förråd-/ verkstadsbyggnad
2022 0114 15 BLN Bygglov industribyggnad
2016 0156 39 BLO Ärendet avslutas, förbud mot fortsatt arbete upphävs
2017 0080 5 BAN Slutbesked - Installation av eldstad
2021 0670 8 BAN Slutbesked - Installation av vedspis till befintlig rökkanal
2017 0312 11 BLO Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus med uterum
2021 0709 36 BLN Startbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2017 0902 6 BAN Slutbesked - Installation av eldstad
2017 0953 9 BLO Slutbesked - Fasadändring med fler fönster
2017 0159 13 BLO 8 Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus
2022 0049 39 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för enbostadshus
2017 0402 4 BAN Slutbesked - Installation av braskamin och rökkanal
2017 0840 14 BLO Slutbesked tillbyggnad
2022 0017 43 BLN Startbesked enbostadshus
2017 0330 17 BLO Slutbesked
2022 0076 34 BLN Bygglov enbostadshus
2022 0136 14 BLO Avvisning
2017 0147 9 BAN Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus med uterum (attefallstillbyggnad)
2014 1139 121 BLN Slutbesked - Nybyggnad av 21 st enbostadshus - BRF BAMBI
2017 0141 14 BAN Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus (attefall)
2020 0538 12 BAN Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus (attefall)
2017 0146 9 BAN Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus med uterum (attefallstillbyggnad
2020 1125 4 BAN Slutbesked eldstad
2017 0878 19 BLO Slutbesked tillbyggnad
2021 1120 21 BLO Bygglov tillbyggnad
2019 1149 50 BLO Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus
2020 0564 6 BAN Slutbesked - Installation av två eldstäder och rökkanal
2020 0719 20 BAN Slutbesked tillbyggnad
2020 0486 19 BAN Slutbesked - Nybyggnad av komplementbyggnad (attefallsbyggnad)
2021 1142 24 BLO Beslut efter ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rödjan 1:22
2021 0445 67 BLN Interimistiskt slutbesked
2021 1143 39 BLN Startbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2022 0141 19 FHB Beslut att avskriva ansökan
2020 1109 71 BLN Slutbesked tvättanläggning
2021 0981 31 BLN Startbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2022 0078 10 BLN Beslut om avvisande av ansökan om nybyggnad av enbostadshus
2022 0058 29 BLN Bygglov - Nybyggnad av enbostadshus
2022 0183 18 BLN Tidsbegränsat bygglov för skylt
2017 0804 9 ML Slutbesked - Anläggande av bullerskyddsvall
2022 0150 15 BLN Beslut om bygglov för stödmur
2021 0201 59 BLO Slutbesked - Ombyggnad av affärshus
2021 1153 5 BAN Slutbesked eldstad
2021 0595 13 RIL Slutbesked rivning
2017 0479 13 BLO Slutbesked - Tillbyggnad av enbostadshus
2022 0247 4 BAN Startbesked eldstad
2021 0895 42 BLN Startbesked - Nybyggnad av enbostadshus
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2022 0050 28 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för fritidshus
2022 0050 34 BLN 9 Startbesked nybyggnad
2017 0976 5 BAN Slutbesked - Installation av kamin till befintlig murstock
2022 0253 5 BAN Startbesked eldstad
2022 0277 8 BAN Startbesked - Installation av trapphiss

2022 0177 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen

2022 0353 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0191 2 KOM 1 Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen

2022 0256 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen 
2022 0170 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen

2022 0218 3 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen

2022 0231 3 KOM 6 Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen

2022 0169 3 KOM Nytt beslut - ersätter 2022/0169-2

2022 0241 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen .

2022 0245 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen 

2022 0193 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen

2022 0280 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0327 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0156 4 KOM Beslut om att beslut om kompost upphävs
2022 0233 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0159 3 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0171 3 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0158 3 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0157 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen
2022 0194 2 KOM Beslut om undantag från Avfallsförordning och Lokala renhållningsordningen

2021 0896 4 HÄL Beslut om avgift

Livsmedel

2022 0268 1 LIV Riskklassning av livsmedelsverksamhet
2022 0255 2 LIV Registrering av livsmedelsverksamhet

Miljöskydd

2022 0110 6 MIS Föreläggande om att åtgärda gödsellagring och redovisa uppgifter om spridning
2022 0093 6 MIS Beslut på anmälan om miljöfarlig verksamhet
2022 0240 4 MIS Beslut på inkommen anmälan

Hälsoskydd

Avfall
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