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§ 1 

Godkännande av dagordning 
 
 
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. 
 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
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§ 2 

Anmälan av jäv 
 
Jörgen Andersson (C) anmäler jäv till dagens sammanträde, punkt 12 § 10. 
Ethel Augustsson (C) anmäler jäv till dagens sammanträde, punkt 12 § 10. 
Johan Blixth (C) anmäler jäv till dagens sammanträde, punkt 12 § 10. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 3 
Samhällsnämndens underlag till budgetberedningens arbete 
med mål- och resursplan 2023 
Dnr SAN 2021/802 
 
Sammanfattning 
I samband med den årliga budgetprocessen ska respektive nämnd tar fram underlag som 
redogör dels för faktorer i omvärlden som påverkar, nuläget i sektorn, tillkommande 
behov av resurser till drift och investeringar.  
 
Arbetsbelastningen är hög inom flera delar av nämndens verksamheter. Detta beror på 
ökat barnantal inom förskola, ökat arbete med planering och drift av kommunens 
stadsmiljö, anläggningar och lokaler i samband med ökad exploatering och byggnation. 
Behov finns därför att anställa personer inom kost, stadsmiljö och anläggningar samt 
lokalförvaltning.  
 
Nybyggnation av idrottshallar gör att hyreskostnaderna kommer att öka kommande år. 
Detta gäller även driftskostnader för nya anläggningar, gator och parker. 
Till detta kommer även ökade livsmedelskostnader. Livsmedelspriserna har stigit från 
dryga 2% till 4,5 % under hösten 2021. Livsmedelspriserna bedöms stiga ytterligare 
kommande år.  
 
Inom VA-verksamheten är det en utökad satsning på att förbättra rörnätet för att minska 
utläckage från vattenledningarna och inläckage av ovidkommande vatten till 
spillvattennätet. Till detta kommer satsningar på underhåll av avloppsanläggningar och 
personalbyggnader på Ellbo reningsverk. 
 
Inom avfallsverksamheten är de större investeringarna en ny återvinningscentral. 
 
Kort sammanställning av tillkommande poster i driftsbudget: 
För 2023 finns behov av utökad budget inom den skattefinansierade verksamheten med 
9 050 tkr. År 2024 bedöms behovet vara ytterligare 1 575 tkr och för år 2025 3 500 tkr.  
En sammanställning framgår av bilagan samhällsnämnden ökat drifts behov 2023-2025 
version 2.0. 
 
Kort sammanställning av tillkommande poster i investeringsbudget: 
Sammanställning av tillkommande investeringsbehov framgår av bilagan 
Samhällsnämnden investeringsvolymer 2023-2025 version 2.0.  
Behovet är fördelat på skattekollektivet, VA-kollektivet och avfallskollektivet. 
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För skattekollektivet bedöms behovet följande: 
År 2023 69 160 tkr, år 2024 67 820 tkr, år 2025 59 040 tkr och därefter 6 000 tkr 
 
För VA-kollektivet bedöms behovet följande: 
År 2023 47 300 tkr, år 2024 57 500 tkr, år 2025 47 100 tkr och därefter 51 900 tkr 
 
För avfallskollektivet bedöms behovet följande: 
År 2023 51 100 tkr, år 2024 520 tkr och år 2025 3 020 tkr och därefter 500 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 3/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04 
Verksamhets- och behovsbeskrivning SAN 
Samhällsnämnden ökat driftsbehov 2023-2025 version 2.0 
Samhällsnämnden investeringsvolymer 2023-2025 version 2.0 
Behovsutredning 2022 2024 Miljöenhetens ansvarsområden inom samhällsnämnden 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antar underlaget till budgetberedningens arbete med mål- och 
resursplan 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Budgetberedningen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef 
Ekonomichef 
Enhetschefer 
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§ 4 
Underlag till lokalförsörjningsplan 2023 
Dnr SAN 2021/801 
 
Sammanfattning 
Enligt antagna Riktlinjer för lokalförsörjning ska samtliga nämnder inklusive upprätta 
underlag till lokalförsörjningsplan varje år till en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan.  
 
Underlagen till lokalförsörjningsplanen ska innehålla:  

• En förteckning över de lokaler som nämnden hyr, äger eller på annat sätt 
förfogar över.  

• En beskrivning av nämndens nuvarande behov av lokaler och en prognos över 
hur behovet förväntas utvecklas.  

• Förslag på åtgärder för att möta behovsutvecklingen. 
 

Underlag utgör nämndens bidrag till processen för Lokalförsörjningsplan 2023. 
 
Underlaget visar pågående åtgärder och uppdrag som bland annat: 
- Utredningarbete gällande ny återvinningscentral 
- Rivning av byggnader på Spånkajen, Braxen 2 
- Nytt avlopp på Bertilsgården 
 
Underlaget visar också åtgärder och uppdrag som föreslås för 2023 och framåt: 
- Ny återvinningscentral  
- Förstudie nya VA-verk 
- Personalbyggnad på Ellbo reningsverk 
- Hallar och förrådsbyggnad på Ellbo reningsverk 
- Rivning av Barracudan 
- Utred renovering alt. nytt stall på Bertilsgården 
- Upprustning av friidrottsanläggning på Ekaråsen 
- Upprustning/ rivning av byggnad på Stickebacken 
- Ny idrottshall i Fuxernaområdet 
- Utredning angående ny friidrottsanläggning i Lödöse 
- Omklädningsrum mm till Lödöseborg 
- Nya anläggningar till badplatserna 
- Utredning angående förråd vid Ryrsjön 
 
Detaljerad redovisning av åtgärderna och uppdragen med tider och kostnader framgår 
av underlaget. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 4/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03 
Samhällsnämndens underlag till lokalförsörjningsplan 2023 version 2.0 
Skrivelse från LN70 angående lokalbehov 2022/2023 daterad 2021-11-16 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i samband med underlaget till lokalförsörjning men 
underlaget innebär framtida drifts- och investeringskostnader. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antar underlaget till kommande lokalförsörjningsplan 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Enhetschefer 
Verksamhetscontroller, sektor kommunledning 
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§ 5 
Reviderad Mål- och resursplan 2022 för samhällsnämnden 
Dnr SAN 2021/749 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden antog nämndens Mål och resursplan för 2022 2021-11-25 § 201.  
I nämnden 2021-12-16 § 243 beslutades om ett tillägg som innebär att Bygglovenheten 
ska stötta och hjälpa så att minst 15 hus kan byggas på lämpliga platser utanför 
detaljplanelagt område. 
 
Genom Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-31 § 131 om ramförändringar har 
samhällsnämnden tilldelats ytterligare 4 083 tkr i driftsbudget för skattefinansierad 
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade också § 127 att öka investeringsramen för 
samhällsnämnden år 2022 med 15 miljoner kr. Detta för att möta behov och ge rätt 
förutsättningar att utveckla kommunens VA-anläggningar. Tio miljoner avser 
investeringar på ledningsnät och 5 miljoner för investeringar på dricksvatten-
anläggningar. 
 
Med anledning av ramökningen behöver nämndens budget i Mål och resursplanen för 
2022 justeras och dokumentet revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 5/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 
Mål och resursplan 2022 version 3.0 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ramtilldelningen som skett genom kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 har gett 
möjlighet till en budget i balans. Men osäkerhet om de ökande livsmedelskostnader som 
förväntas och den volymökning i form av ökat antal barn och elever som skall ha 
måltider inom förskola och skola gör att driftsbudgeten för skattefinansierad verksamhet 
kan bli problematisk att hålla. 
 
Sociala konsekvenser 
Inga 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antar Mål- och resursplan 2022 version 3.0. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Enhetschefer 
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Beslutet skickas för kännedom till  
John Sevehem, ekonom 
Peter Jimmefors, ekonom 
Zandra Ädel, ekonom 
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§ 6 
Upphandlingar av principiell karaktär 2022 inom 
Samhällsnämnden 
Dnr SAN 2022/4 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Samhällsnämndens delegationsordning skall nämnden årligen besluta 
vilka upphandlingar som är av principiell karaktär. Upphandlingsunderlag för 
upphandling av principiell karaktär ska godkännas av arbetsutskottet innan annonsering. 
 
En lista med alla nu kända upphandlingar som kan tänkas vara av principiell karaktär 
och som är tänkta att genomföra under 2022 och början av 2023 är framtagen.  
Utifrån listan har sedan bedömningen gjorts om upphandlingen är av principiell karaktär 
eller inte. I bedömningen har avvägning gjorts mellan följande parametrar: 
- upphandlingens påverkan på kommuninnevånarna och servicen till dessa  
- frågan om upphandlingen bör ske eller om behovet kan lösas ändå alt. inte behövs 
- möjligheten att variera innehåll och kvalité i förfrågningsunderlaget 
- upphandlingsbeloppets storlek  
- längden på kommande avtalstid 
 
Av listans upphandlingar bedöms sex upphandlingar vara av principiell karaktär.  
Dessa upphandlingar är upphandling av: 
- Tömning av enskilda avlopp i kommunen 
- Insamling av returpapper 
- Omhändertagande av slam från reningsverken 
- Upprustning av Lödöse torg 
- Ramavtal om vinterväghållning (under förutsättning att ny upphandling sker) 
- Ramavtal markskötsel, flera delar (under förutsättning att ny upphandling sker) 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 6/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 
Lista med nu kända upphandlingar under 2022 inom samhällsnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är svåra att bedöma fullt ut. Utgångspunkten för 
upphandlingarna är att kommunen skall få bra vara/tjänst till så bra pris som möjligt. 
Flertalet upphandlingar är förnyad konkurrensutsättning och där är utgångspunkten att 
kommande kontraktssummor skall ligga inom budget. För insamling av returpapper som 
är nytt lagkrav from 2022 kan kostnaderna komma att överstiga intäkterna. Med hur 
stort belopp är svårt att avgöra i dagsläget. 
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Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden beslutar att upphandling av tömning av enskilda avlopp i kommunen, 
upphandling av insamling av returpapper och upphandling av omhändertagande av slam 
från reningsverken, upprustning av Lödöse torg, ramavtal vinterväghållning och 
markskötsel är upphandlingar som är av principiell karaktär. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Enhetschefer 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Ekonomichef 
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§ 7 
Information från enheten stadsmiljö 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Anna Berlin informerar om aktuella ärenden. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 8 
Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets 
samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet 
Dnr SAN 2021/834 
 
Sammanfattning 
 
Trafikverket utreder tillsammans med Sjöfartsverket var ny sluss i Trollhättan ska 
byggas. Samhällsnämnden kan nu lämna synpunkter över samrådshandlingarna i det 
avgränsningssamråd som föranleder ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Syftet 
med samrådet är att avgränsa innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 
ska bifogas ansökan. I samrådet utreds två alternativ för lokalisering. Båda alternativen 
kommer att innebära en omfattande masshantering, intrång i värdefulla naturområden 
och riksintresse för friluftsliv och naturvård, och påverkan på kulturmiljövård. 
Samhällsnämnden tar inte ställning till något av de två alternativen i 
lokaliseringsutredningen utan har genom att lämna synpunkter i samrådet möjlighet att 
lyfta miljöaspekter av den planerade vattenverksamheten som kan ha betydelse för Lilla 
Edet som nedströms liggande kommun, och därmed är viktiga för Trafikverket att 
beakta i framtagandet av MKB. Arbetet med framtagande av MKB omfattar fördjupade 
studier av projektets miljöpåverkan. Det kommer även att tas fram ett kontrollprogram. 
 
Det bedöms som relevant att översända synpunkter gällande vikten av tillräckliga 
försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor, spridning av föroreningar och försämrad 
råvattenkvalitet för Göta älv som vattentäkt. Lilla Edet är sårbar för påverkan på 
råvattnet eftersom det saknas möjlighet att stänga råvattenintaget. Vidare behöver en 
infrastruktur för masshantering etableras i ett tidigt skede då transporter och 
omhändertagande av stora mängder schaktmassor är ett följdföretag som kan påverka 
Lilla Edets kommun. Påverkan på älvens värdefulla fiskpopulationer och skredfrågan är 
också viktiga frågor att utreda vidare. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 7/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-11 
Remiss SAN 2021/834  
Samrådsunderlag SAN 2021/834 
Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets samrådsunderlag inför ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet SAN 2021/834 
 
Beslut 
Samhällsnämnden överlämnar synpunkter till Trafikverket enligt förslag daterat  
2021-12-23. 
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Beslutet expedieras till 
Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se (Inklusive yttrande 
”Samhällsnämndens synpunkter på Trafikverkets samrådsunderlag inför ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet”)  
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Anna Tauson, miljöenheten 
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§ 9 
Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll 
Dnr SAN 2021/791 
 
Sammanfattning 
2020 antogs nya riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll av miljö- och 
byggnadsnämnden. Riktlinjernas syfte var att kvalitetssäkra, effektivisera och 
säkerställa likabehandling av sökande till bygglov och underlätta uppföljningen av 
byggnader och anläggningars placering. Bygglovsenheten har under året arbetat utifrån 
riktlinjerna och uppmärksammat brister som lett fram till ett behov av att revidera 
riktlinjerna i en förhoppning att kunna läka bristerna.   
 
I det tidigare riktlinjerna gjordes ingen skillnad på olika lovpliktiga anläggningar vilket 
gjorde att det krävdes nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll oberoende av 
anläggningens omfattning, vilket bedöms som onödigt och kostsamt för byggherren. I 
det reviderade förslaget särskiljs mur och plank samt mindre enklare byggnader som 
teknikbodar från övriga anläggningar som kan vara parkeringsplatser, skidbackar m.m.   
 
Genom att göra utstakning obligatoriskt för byggnader större än 49 m2 utanför detaljplan 
förbättras uppföljningen av nya byggnaders placering utanför detaljplan vilket bedöms 
vara nödvändigt när fler och fler väljer att bygga villor på normalstora villatomter på 
landsbygden. 
 
Bygglovsenheten föreslår även att alla lovpliktiga byggnader som ska anslutas till 
kommunalt VA, förutom bygglovsbefriade komplementbyggnader, ska ha en 
situationsplan som är baserad på nybyggnadskarta med anslutningspunkt och 
dimensionerande nivåer. Detta då det har visat sig att byggherren ofta glömmer bort att 
anmäla anläggningen till VA-enheten. 
 
Riktlinjerna har även kompletterats med skyltar och belysning inom detaljplan, vilket 
saknades tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 8/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 
Tabell: ”Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll” 
 
Yrkande 
Peder Engdahl (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antar de uppdaterade riktlinjerna för kartunderlag, utstakning och 
lägeskontroll. 
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Beslutet expedieras till 
Bygglovsenheten 
Enheten för Geodata 
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§ 10 
Beslut efter ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på 
fastigheten Hjärtums-Torp 2:3 
Dnr  2021/0954 
 
Beslut 
Förhandsbesked för enbostadshus ges. 
Avgiften för beslutet: 9 000 kr. 

Villkor: 
Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning och i huvudsak utformning i enlighet 
med ansökan. Därutöver gäller följande villkor för att bygglov ska kunna ges: 
 

1. Byggnader ska placeras med stor hänsyn till platsens natur-och kulturvärden 
vilket innebär att bostadshuset inte bör placeras på hällmark och så att 
påverkan på stenmuren inte blir alltför stor. 

2. Nya byggnader ska ges en traditionell lokalisering och bör därför placeras i 
nära anslutning till vägen för att inte dominera i landskap och få en placering 
som är anpassad till den intilliggande bebyggelsen.   

3. Nya byggnader ska utformas så att de har en god form-, färg- och 
materialverkan så att en god helhetsverkan med den intilliggande 
bebyggelsen uppstår. 

 
Jäv 
Jörgen Andersson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
Ethel Augustsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
Johan Blixth (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 

Handlingar som tillhör beslutet 
• Situationsplan (karta), dnr 2021/0954-2 

 
 
Beslutsunderlag 

• Situationsplan (karta), dnr 2021/0954-2 
• Översiktlig lokaliseringskarta 
• Ansökan, dnr 2021/0954-2 
• Utlåtande från miljöenheten, dnr 2021/0954-16 
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• Yttranden från länsstyrelsens kulturmiljöenhet, dnr 2021/0954-26 
• Sökandes svar på kommunicering, dnr 2021/0954-23 
• Tjänsteskrivelse, dnr 2021/0954-27 
• Samhällsnämndens arbetsutskott § 9/2022 
• Svar på kommunicering nr 2 

 
Ajournering kl. 11.05-11.15. 
 
Yrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att förhandsbesked för enbostadshus ges med följande 
villkor: 
Nya byggnader ska utformas så att de har en god form-, färg- och materialverkan så att 
en god helhetsverkan med den intilliggande bebyggelsen uppstår. 
 
Peder Engdahl (M) yrkar att förhandsbesked för enbostadshus ges med följande villkor: 
Förhandsbeskedet gäller för redovisad omfattning och i huvudsak utformning i enlighet 
med ansökan. Därutöver gäller följande villkor för att bygglov ska kunna ges: 
 

1. Byggnader ska placeras med stor hänsyn till platsens natur-och 
kulturvärden vilket innebär att bostadshuset inte bör placeras på hällmark 
och så att påverkan på stenmuren inte blir alltför stor. 

2. Nya byggnader ska ges en traditionell lokalisering och bör därför placeras 
i nära anslutning till vägen för att inte dominera i landskap och få en 
placering som är anpassad till den intilliggande bebyggelsen.   

3. Nya byggnader ska utformas så att de har en god form-, färg- och 
materialverkan så att en god helhetsverkan med den intilliggande 
bebyggelsen uppstår. 

 
Anne-Lie Palm (S) yrkar bifall till Peder Engdahls (M) förslag 
 
Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att ställa frågan om samhällsnämnden beslutar att ge positivt 
eller negativt förhandsbesked och finner att samhällsnämnden beslutar att ge ett positivt 
förhandsbesked. 
 
Sedan ställer ordföranden frågan till samhällsnämnden om man bifaller Andreas 
Freiholtz (SD) förslag på villkor eller Peder Engdahls (M) förslag på villkor och finner 
att samhällsnämnden bifaller Peder Engdahls förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Platsen ligger utom detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse.  
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på en tomt om ca 
2100 m2. Sökt tomt är placerade på en bergshöjd i gränslandet mellan skogsmark och 
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öppet odlingslandskap. Bebyggelsen i närområdet är placerad framför/nedanför den 
planerade tomten. 
Platsen är utpekad i Lilla Edets naturvårdsplan där det står ”Ekdunge och hagmark 
söder om gården. Betydelse för landskapsbilden”. 
Översiktsplanen (ÖP2012) anger dels att området är ett ”Särskilt bevarandevärt 
odlingslandskap” samt att den ligger i ”Göta älvs dalgång”. 
Byggnaden är tänkt att placeras i det område som Lilla Edets naturvårdsplan betecknar 
som betydelsefullt för landskapsbilden. Platsen är uppe på en bergsrygg och framtida 
byggnader kommer synas från långt håll. 
Åtgärden riskerar att skada bebyggelseområdets kulturhistoriska och miljömässiga 
värde.  
 

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.  
 
Åtgärden prövas mot tillämpliga delar av förutsättningarna för att ge bygglov enligt 9 
kap. 31 § PBL. 
 
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, samt reduceras enligt 12 kap. 8a § PBL. 
 

Samhällsnämndens bedömning 
Samhällsnämnden bedömer att ansökan följer plan- och bygglagen 9 kap. 31 § och att 
samhällsnämnden därför kan bevilja ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 
§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
Beslut delges  
Fastighetsägarna till Hjärtums-Torp 3:7 
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Beslutet meddelas  
Fastighetsägarna till Gategården 1:4, Hjärtums-Torp 1:6, 3:6, 2:1, 3:8, 4:6,  Nedra 
Hagen 1:5 och Sollum 8:1 
 
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 bedömds ha varit komplett den 1 oktober 2021. Sökande behövde kontakta 
Länsstyrelsens kulturenhet angående en fornlämning samt en stenmur. Handläggningen 
förlängdes därför till 20 veckor. 
Total handläggningstid var 19 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 är bindande vid prövning av bygglov. Byggnaden ska 

utformas och placeras i huvudsak enligt ansökan som legat till grund för detta 
beslut för att förhandsbeskedet ska gälla. 

• 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 
miljöavdelningen i Lilla Edets kommun. 

• Om en fornlämning påträffas vid grävning eller annat markarbete ska arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen informeras enligt 2 kap. 10 § 
kulturmiljölagen. 
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§ 11 
Information från enheten miljö och bygg 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Kristian Nordström informerar om aktuella ärenden. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 12 
Ny kommunbidragsrekommendation för studieförbund 2022 
Dnr SAN 2021/853 
 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde under hösten 2020 nya villkor för stadsbidrag till 
studieförbund 2021. Modellen bygger, liksom den tidigare, på dels ett grundbidrag dels 
ett rörligt bidrag. Med anledning av ovanstående beslöt Västra Götalands 
Bildningsförbund att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunernas 
anslag till den lokala studieförbundsverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-29 
VBG:s kommunbidragsrekommendation för 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslut 
Samhällsnämnden beslutar att Lilla Edets kommun tillämpar rekommendationerna från 
Västra Götalands Bildningsförbund vid utbetalning av bidrag till studieförbunden samt 
att använda det fördelningsverktyg som tagits fram för ändamålet. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Marita Graad – Bildningskonsulent VGB 
Maria Wagerland – Planerings- och exploateringschef 
Carolina Allvin Bromar - Föreningssamordnare 
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§ 13 
Information om hållbarhetsindex 
Dnr SAN 2022/5 
 
Sammanfattning 
Hållbarhetsindex är en årlig undersökning i Svenskt Vattens statistiksystem VASS som 
syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA-verksamheten. Det 
är dessutom ett verktyg som ger stöd i aktuella frågor kring investeringar, planering, 
prioriteringar och taxa som verksamhetsansvariga och förtroendevalda har att ta 
ställning till. Hållbarhetsindex är därutöver även ett viktigt verktyg i nationella analyser 
av tillståndet i VA-Sverige. Nationellt kan verktyget underlätta identifiering av och 
kommunikation kring utmaningar och behov inom branschen samt utgöra grund för 
diskussioner kring krav och riktlinjer från myndigheter. Hur Lilla Edets kommun ligger 
till i förhållande till övriga kommuner presenteras i bilaga 1 – HBI Kommunrapport. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 17/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04 
Bilaga 1- HBI Kommunrapport 
Bilaga 2-HBI definitioner 
Bilaga 3-HBI Beskrivning av verktyget 2021 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 14 
Information från enheten vatten och avlopp 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Franz Wallebäck informerar om aktuella ärenden. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden antecknar informationen. 
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§ 15 

Information 
 
Sammanfattning 
➢ Sektorchef Karin Holmström informerar om byggnation av ett eventuellt dubbelt 

mot i Alvhem/Lödöse. 
➢ Sektorchef Karin Holmström informerar om personalsituationen på sektorn. 
➢ Sektorchef Karin Holmström informerar om coronaläget på sektorn. 
➢ Kostchef Anethe Johansson informerar om aktuellt på kostenheten. 

 
 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 16 

Anmälan av inkomna skrivelser 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
1  
Beslut KF 2021-12-13 – Avfallsföreskrifter 
 
2 
Beslut KF 2021-12-13 - Omfördelning investeringsbudget 2022 i samhällsnämnden 
 
3 
Beslut KF 2021-12-13 - Upphävande av beslut framtida dricksvattenförsörjning 
 
4 
Beslut KF 2021-12-13 - Upphävande av inriktningsbeslut för spillvattenhantering 
 
 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
 
 
 

29



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsnämnden protokoll 2022-01-27 

 
§ 17 

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 § 17). 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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 Beskrivning 
 

Paragraf 
 

Datum 
 

Avsändare/Mottagare 
 

 

Ärendenummer Ärendemening 
 

Kategori 
   

 SAN 2021-580 Uppdragsbeställning Karin Holmström § 

2021-12-21   

SAN 2021/580 Upphandling av nytt verksamhetssystem till miljö- 
och bygglovsenheterna 

Upphandling 

   
 Personuppgiftsbiträdesavtal med EDP Consult AB Karin Holmström § 

2021-12-21   

SAN 2021/580 Upphandling av nytt verksamhetssystem till miljö- 
och bygglovsenheterna 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Attestbehörighet ekonomiområdet för Kristian 

Nordström 211220 
Karin Holmström § 

2021-12-20   

SAN 2021/700 Attesträtt 2021 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Attestbehörighet ekonomiområdet för Maria 

Wagerland 
Karin Holmström § 

2021-12-21   

SAN 2021/700 Attesträtt 2021 Övriga delegeringsbeslut 

   
 Beslut om upphandling - Spolbilstjänster och Tv-

inspektion 
Jörgen Karlsson §1/2021 

2021-09-23   

SAN 2021/499 Upphandling spolbilstjänster 2021  

   
 Yttrande tung, bred transport, godkänd Göran Åberg §85/2021 

2021-10-19 Trafikverket Transportdispens  

SAN 2021/710 Begäran om yttrande om tung transport [TRV 
2021/113301] 
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 Transportdispens tung 60 ton  bred  beviljad Göran Åberg §81/2021 

2021-12-03 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2021/816 [TRV 2021/131302] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

AVSLAG 
Christin Falkenby §204/2021 

2021-12-08 **personuppgift**  

SAN 2021/777 Ansökan om delat avfallskärl 2021 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

AVSLAG 
Christin Falkenby §205/2021 

2021-12-08 **personuppgift**  

SAN 2021/777 Ansökan om delat avfallskärl 2021 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Yttrande byggetabl Emil H - ok Göran Åberg §82/2021 

2021-12-08 tillstand.vast@polisen.se  

SAN 2021/818 Begäran om yttrande A686.914/2021 - 
Byggetablering 

 

   
 Delegeringsbeslut tillstånd delat avfallskärl - 

BEVILJAT 
Christin Falkenby §206/2021 

2021-12-08 **personuppgift**  

SAN 2021/820 Ansökan om delat avfallskärl Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §207/2021 

2021-12-09 **personuppgift**  

SAN 2021/821 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 §208/2021 

2021-12-09 **personuppgift**  

SAN 2021/829 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 §209/2021 

2021-12-09 **personuppgift**  

SAN 2021/832 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 §210/2021 

2021-12-09 **personuppgift**  

SAN 2021/835 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 
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 Yttrande transportdispens långt fordon 35 m beviljad Göran Åberg §83/2021 

2021-12-13 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2021/836 [TRV 2021/135118] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Fråga om hur tillstånd för att använda offentlig plats 

fungerar 
Göran Åberg §84/2021 

2021-12-15 Alex  

SAN 2021/819 Postlista December 2021, endast digitalt Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §211/2021 

2021-12-20 **personuppgift**  

SAN 2021/828 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 §212/2021 

2021-12-20 **personuppgift**  

SAN 2021/792 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 2021 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Entledigande av dataskyddsombud  Karin Holmström §10/2021 

2021-12-20 Emma Zetterström  

SAN 2020/8 Val av dataskyddsombud för Samhällsnämnden Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §213/2021 

2021-12-21 **personuppgift**  

SAN 2021/837 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 §214/2021 

2021-12-21 **personuppgift**  

SAN 2021/840 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 §215/2021 

2021-12-22 **personuppgift**  

SAN 2021/846 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 §216/2021 

2021-12-22 **personuppgift**  
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SAN 2021/841 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 §217/2021 

2021-12-22 **personuppgift**  

SAN 2021/849 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 §218/2021 

2021-12-22 **personuppgift**  

SAN 2021/856 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Transportdispens tung 145 ton hög bred  beviljad Göran Åberg §86/2021 

2021-12-22 Trafikverket Transportdispensenheten  

SAN 2021/857 [TRV 2021/137956] Begäran om yttrande gällande 
transportdispens 

 

   
 Grävtillstånd Trollhättan energi Fiber till 

Skillnadsgatan 11 och 13  
Jarno Tuovinen §23/2021 

2021-12-29 Trollhättan Energi AB  

SAN 2021/858 Ansökan om grävtillstånd  för fiber Grävtillstånd 

   
 Grävtillstånd Trädv 17 Nygård Fiberanslutning IP-

Only 
Jarno Tuovinen §24/2021 

2021-12-29 **personuppgift**  

SAN 2021/785 Ansökan om grävtillstånd i kommunal mark, 
Trädvägen 15/17 

Grävtillstånd 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall - BEVILJAT 
Christin Falkenby §1/2022 

2022-01-03 **personuppgift**  

SAN 2021/862 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam - BEVILJAT 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall och slam - BEVILJAT 
Christin Falkenby §2/2022 

2022-01-10 **personuppgift**  

SAN 2022/2 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 §3/2022 

2022-01-10 **personuppgift**  

SAN 2022/6 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 och slam - BEVILJAT 

Christin Falkenby §4/2022 

2022-01-10 **personuppgift**  

SAN 2022/12 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
och slam 

Uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall och slam 

   
 

    

 



Diarieår Dnr Löpnr Ärendekod Fastighet Rubrik

2021 1157 6 BLO Bygglov för skylt
2021 1135 4 BAN Föreläggande kompletering
2021 0557 31 BLO Beslut att avvisa anökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshuset.
2021 1092 5 FHB Föreläggande om komplettering
2021 1035 9 BLO Ansökan avvisas
2020 0926 65 BLN Interimistiskt slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus och garage
2021 1127 10 BLN Föreläggande om komplettering
2021 1014 11 BAN Slutbesked - Installation av eldstad och rökkanal
2021 0128 8 BAN Slutbesked rivning
2020 0522 47 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus
2021 0429 53 BLN Ansökan ändrat utseende avvisas
2020 0282 21 BLN Slutbesked - Nybyggnad av transformatorstation
2021 0640 29 BLN Startbesked nybyggnad
2021 1120 7 BLO Föreläggande komplettering
2021 1128 4 FHB Förelägande komplettering
2021 1129 3 FHB Föreläggande komplettering
2021 1165 3 BAN Startbesked eldstad
2021 1009 16 FHB Förlängning av handläggningstiden
2019 0881 13 BAN Slutbesked - Nybyggnad av carport med förråd
2021 1039 10 BAN Beslut att avvisa ansökan
2021 1034 9 BAN Föreläggande om komplettering
2021 1034 13 BAN Föreläggande om komplettering 3
2021 0784 9 BAN Föreläggande komplettering
2021 1000 12 BLN Slutbesked - Uppförande av kontorsmoduler
2021 1094 5 BLO Tidsbegränsat bygglov för en vepa  tom 31 december 2024
2021 0232 16 BYÄR Beslut att avskriva tillsynsärende
2021 1126 4 BAN Föreläggande komplettering
2021 1142 5 BLO Föreläggande om komplettering
2021 1022 3 OVF Tillsynsärende olovligt upplag avskrivs
2021 1143 10 BLN Föreläggande komplettering
2021 1134 4 BAN Startbesked - Installation av eldstad
2021 1164 8 BLO Föreläggande komplettering
2021 1146 7 BLO Föreläggande komplettering
2021 1074 12 BAN Beslut att avskriva anmälan
2021 1041 18 BLO Föreläggande om komplettering
2021 1059 4 BLO Föreläggande komplettering
2021 1059 6 BLO Föreläggande komplettering
2016 1028 62 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus och garage
2016 0865 33 BLN Slutbesked - Nybyggnad av enbostadshus och garage
2021 1012 12 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för garage på fastigheten Ström 1:198
2021 1012 17 BLN 8 Startbesked för nybyggnad av garage
2021 0319 40 BLN Interimistiskt slutbesked
2021 1040 14 BLN Ansökan avvisas
2021 0211 58 BLN Startbesked enbostadshus
2020 0804 45 BLO Slutbesked tillbyggnad
2016 1149 16 BLN Slutbesked - Nybyggnad av förrådstält
2021 1112 3 BLN Föreläggande om komplettering
2021 1153 3 BAN Startbesked eldstad
2021 1148 8 BLO Föreläggande komplettering
2016 1000 10 BLN Slutbesked - Nybyggnad av mur
2021 1050 13 BLO Bygglov fasadändring
2021 1090 6 BYÄR Förbud mot fortsatt arbete
2021 0895 28 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för enbostadeshus
2021 1086 4 BAN Startbesked - Installation av eldstad och rökkanal
2021 0683 27 BLO Startbesked tillbyggnad
2020 0730 29 BLN Slutbesked nybyggnad
2021 1058 6 FHB Föreläggande komplettering
2021 0931 21 BLN Beslut efter ansökan om bygglov för en fristående mur på fastigheten Östra Berg 1:57

Enskilda avlopp

2021 1125 2 AVL Bekräftelse på anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 1072 2 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1081 2 AVL Bekräftelse på anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2018 0980 3 AVL Tillstånd till avlopp
2018 1111 12 AVL :7 Beslut om förbud att nyttja avloppsanlägnging
2021 1052 2 AVL Bekräftelse av anmälan
2021 0198 8 AVL Tillstånd till markbädd på burk
2021 1020 2 AVL Föreläggande om försiktighetsmått BDT-anläggning
2021 1037 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2021 1056 2 AVL Bekräftelse anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 0988 4 AVL Tillstånd till markbädd på burk
2021 0994 7 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 0914 6 AVL Tillstånd till enskilt avlopp
2021 1027 2 AVL Bekräftelse på anmälan av förbränningstoalett
2021 1023 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2021 1045 2 AVL Bekräftelse på anmälan och medgivande till eget omhändertagande av latrin
2021 1115 2 AVL Bekräftelse på anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 1096 2 AVL Bekräftelse på anmälan av förmultningstoalett och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 0972 5 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 0979 5 AVL Tillstånd för enskild avloppsanläggning
2021 0945 4 AVL Tillstånd till infiltration
2020 0922 5 AVL Avskrivande av ansökan
2021 1033 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
2021 1080 2 AVL Bekräftelse på anmälan och tillstånd till eget omhändertagande av latrin
2021 1048 2 AVL Lagligförklarande av sluten tank
2021 1109 2 AVL Begäran om komplettering
2021 1106 2 AVL Begäran om komplettering
2021 1107 2 AVL Begäran om komplettering av ansökan
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2019 0918 7 AVL Ändring av tillstånd till enskilt avlopp
2021 1131 2 AVL Begäran om komplettering
2021 0912 11 AVL Beslut om komplettering

2021 0912 12 AVL Tillstånd till minireningsverk
2020 0494 5 AVL Ändring av tillstånd
2020 0484 6 AVL Ändring av tillstånd
2021 1070 2 AVL Beslut om medgivande till slamtömningsdispens
2021 1108 2 AVL Begäran om kompletterande information
2021 1046 4 AVL Beslut om att avsluta ärende samt ta ut avgift
2021 0986 4 AVL Tillstånd till minireningsverk
2021 1029 2 AVL Tillstånd till minireningsverk
2020 0584 6 AVL Ändring av tillstånd

Strandskydd

2017 0919 53 STS Ansökan om verkställighet
2019 1017 9 STS Ansökan om verkställighet

Värempump

2021 1137 2 VÄRM Medgivande av bergvärme
2021 1028 2 VÄRM :6 Medgivande av bergvärme
2021 1057 3 VÄRM 1 Medgivande av bergvärme
2021 1024 2 VÄRM Medgivande av bergvärme
2021 0077 9 VÄRM Medgivande av sjövärme
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