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§ 16 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 
Kommunstyrelsen kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut, lägga till eller 
ta bort ärenden. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Björkman (M) frågar på förslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  

 

     

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

5 (42) 
 

§ 17 
Information - Dataskyddsombud 
Diarienummer: KSF-2023-072 005 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen från dataskyddsombuden samt från 
den sammanställda rapporten som biläggs i protokollet.  

Sammanfattning 

Dataskyddsombuden: 
Genom samverkan i Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, har Svenljunga 
kommun och de andra Sjuhäradskommunerna två heltidsanställda 
dataskyddsombud (DSO). Den ena med en bakgrund inom både den privata och 
offentliga sektorn och den andra inom juridiken. DSO:erna deltar i flertalet nätverk, 
både regionalt och nationellt för att omvärldsbevaka dataskyddsområdet. Precis 
som många andra områden kommunerna jobbar med, exempelvis jämställdhet och 
miljö, behöver dataskyddsarbetet skötas systematiskt för att säkra den personliga 
integriteten. Samt för att kommunmedlemmar och anställda i kommunerna ska 
vara trygga med hur deras uppgifter hanteras.  

Det är dataskyddsombuden som ska tillse ett gott dataskydd genom att ge stöd till 
organisationerna som behöver tillhandahålla och tillämpa goda metoder och 
arbetssätt.  

Inom dataskyddsorganisationen finns vissa centrala roller. Personuppgiftsansvarig 
(PUA) är den nämnd/styrelse som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter, 
dataskyddsombuden granskar och stöttar verksamheten, 
informationssäkerhetsansvarig/dataskyddskontakt är DSO:ernas kontaktperson i 
kommunen.  

DSO:erna genomförde en granskning av Svenljunga kommuns dataskyddsarbete 
inom kommunstyrelseförvaltningen under våren 2022. Granskningen bygger på att 
förvaltningen i första hand gör en egen bedömning på sitt arbete och sedan en 
gemensam bedömning ihop med DSO:erna. De frågor områden som inte uppfyller 
kraven helt resulterar i en åtgärdslista som organisationen sedan behöver arbeta 
med under året.  
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Informationssäkerhet- och dataskyddsrapport 2022 
2021 skapade Svenljunga kommun en informationssäkerhetsgrupp (ISG) som 
bevakar och följer upp arbetet med informationssäkerhet och dataskydd i 
kommunen. Ett sett som ISG följer upp detta arbete är genom att upprätta en 
informationssäkerhet- och dataskyddsrapport som delges kommunstyrelsen. 

Rapporten förklarar hur Svenljunga kommun organiserat sig för att arbeta med 
informationssäkerhet och dataskydd och tar avstamp i en granskning genomför av 
dataskyddsombuden för att skapa en nulägesanalys. Rapporten går igenom det 
arbete som genomförts under 2022 och om anmälda personuppgiftsincidenter 
samt de förbättringsområden som finns inom området.  

Beslutsunderlag 
Informationssäkerhet- och dataskyddsrapport 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Blomqvist och Dan Bodin, dataskyddsombud. 

Protokollsbilaga 
Informationssäkerhet- och dataskyddsrapport 2022 

Expediering av beslut: 
Dataskyddsombud 

Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom) 

Socialnämnden (för kännedom) 

Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom) 
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§ 18 
Plan för besöksnäring i Svenljunga och 
Tranemo kommuner 
Diarienummer: KSF-2023-022 149 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Plan för besöksnäring i Svenljunga och Tranemo kommun. 
Planen antas under förutsättning att samma beslut fattas i Tranemo kommun.  

Denna plan ersätter tidigare antaget styrdokument Strategiskt dokument för 
besöksnäring Svenljunga och Tranemo kommun 2014-2020, antaget i 
kommunfullmäktige 30 november 2015 § 185 

Upplysningar 
Kommunstyrelsens reglemente, antaget den 6 februari 2023 § 14, tydliggör i § 4 
punkt 10 att kommunala turismfrågor ligger under kommunstyrelsens 
ansvarsområde.  

Sammanfattning 
I avsaknaden av en delregional strategi har Svenljunga och Tranemo kommuner 
tidigare haft en egen strategi för besöksnäringen, denna har idag löpt ut och 
behöver förnyas. Att arbeta fram en ny strategi på kommunal nivå, när det finns en 
kommunalt antagen delregional strategi, ses som ineffektivt och överflödigt. 
Istället har förvaltningen valt att arbeta fram en lokal handlingsplan i samverkan 
med det lokala näringslivet för att skapa en tydlighet i hur resurserna ska användas 
de närmsta åren för att stärka lokal utveckling i linje med den delregionala 
strategin.  

Planen har varit på remiss från slutet av oktober till den 1 december 2022. 
Förslaget har i Svenljunga kommun skickats till företag och föreningar och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. De som lämnat synpunkter har endast svarat att 
de ställt sig bakom förslaget.  

Ekonomi 
Planens aktiviteter ryms inom befintlig budget för verksamheter för turism. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari 2023. 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 13 

Tjänsteutlåtande 2023-01-26 

Förslag – Plan för besöksnäring i Svenljunga och Tranemo kommuner 2023-2025 
med bilaga  

Strategiskt dokument för besöksnäring Svenljunga och Tranemo kommun 2014-
2020 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Emelie Romland, kommunutvecklare turism och landsbygd. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Plan för besöksnäring i Svenljunga och Tranemo kommun 

Beslutet expedieras till 
Tranemo kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunutvecklare, Emelie Romland 
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§ 19 
Begäran om investeringsmedel för 
övertagande av insamlingsbehållare från 
förpackningsinsamlingen (FTI) 
Diarienummer: KSF-2023-029  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 300 000 kronor i 
investeringsmedel för övertagande av insamlingsbehållare från FTI för 
verksamhetsåret 2024. 

Sammanfattning 
I juni 2022 beslutade riksdagen om förändringar i förpackningsinsamlingen i landet. 
Det innebär att kommunerna övertar insamlingsansvaret 1 januari 2024 och att alla 
hushåll ska få sina förpackningar hämtade vid sin fastighet senast 1 januari 2027. 
Producenterna kommer fortfarande ha det ekonomiska ansvaret och ersätta 
kommunerna för deras kostnader för insamlingen.  

Förutom fastighetsnära insamling (FNI) så ska det finnas kompletterande insamling 
vid återvinningscentraler och insamling av sällanförpackningar av plast och papper 
vid andra lättillgängliga platser (LIP). Innan alla hushåll får tillgång till FNI behöver 
återvinningsstationerna (ÅVS) vara kvar och även efter införandet av FNI kommer 
det sannolikt finnas behov av komplement. Om det då är tillräckligt med ett par 
LIP:er som komplement i kommunen återstår att se och hur insamlingen ska 
bedrivas där. Intentionen i lagstiftningen förutsätter att återvinningsstationerna 
blir föråldrade 2027 då behovet som ÅVS:erna tillgodoser idag till största del ska 
lösas av FNI.  

Inför avvecklingen av sin insamlingsverksamhet har Förpackningsinsamlingen (FTI) 
erbjudit Sveriges kommuner att ta över befintliga ÅVS:er med insamlingsbehållare 
till en kostnad av det bokförda värdet. För Svenljungas del handlar det om cirka 80 
behållare av olika slag där bokfört värde den sista december 2022 beräknades till 
330 000 kronor. Genomsnittsvärdet per behållare är strax över 4 000 kronor vilket 
motsvarar cirka 10-20 procent av anskaffningsvärdet för nya behållare. 
Erbjudandet gäller samtliga FTI:s behållare som finns utställda i kommunen.  

Ett övertagande direkt från FTI innebär en direktupphandling där vi frångår våra 
interna rutiner för direktupphandling där vi ska tillfråga minst tre leverantörer om 
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inköpets värde överstiger 100 000 kronor. Situationen i detta tillfälle är speciell 
med tanke på den forcerade processen med ett övertagande till 2024 och det är 
heller inte sannolikt att vi skulle kunna köpa motsvarade behållare till samma pris 
av någon annan leverantör. 

Ekonomi 
Investeringen beräknas uppgår till 300 000 kronor och behållarna nyttjas i minst tre 
år varför avskrivningstiden sätts till 3 år och räntan till 1,8 procent. Det innebär en 
kostnad för avskrivningar om 100 000 kronor per år och en räntekostnad på 5 400 
kronor per år. 

I Naturvårdsverkets förslag till ersättningsmodell skulle ersättningen för Svenljunga 
kommun uppgå till cirka 1,8 miljoner kronor per år för insamling vid FTI:s tidigare 
återvinningsstationer. Ersättningsmodellen är inte fastställd och i förslaget fanns 
heller inget hänsyn taget till de stora kostnadsökningarna för insamling som var 
under 2022 vilket kommunerna behöver kompenseras för. Förutom kostnader för 
inköp av behållare kommer det att tillkomma kostnader för insamling, städning och 
underhåll vilket kommer att upphandlas under våren i samverkan med andra 
närliggande kommuner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 20 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-01-24, § 3 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, avfallschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 20 
Svar på motion: Bygg en solcellspark 
Diarienummer: KSF-2022-146  380 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen vad gäller 
byggnation och drift i kommunal regi men att den bifalls gällande byggnation och 
drift i privat regi. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Patrik Harrysson (S) och Dan 
Franzén (S) om att bygga en solcellspark till samhällsbyggnadsnämnden. 

I motionen yrkas att ”Svenljunga kommun utreder möjligheten och kostnaderna för 
att anlägga en solcellspark på i första hand intill den gamla återvinningscentralen i 
Änglarp eller i andra hand på annat lämpligt område som möjliggör enkel 
anslutning till elnätet.” I motionen anges också att det är i linje med 
kommunfullmäktiges mål 4.1, våra klimatlöften 2030 samt Västra 
Götalandsregionens delmål att ”installera och producera solel i egen regi”. 
Samtidig anges det i motionen att produktionen kan ske i egen eller annans regi. 

Utredning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt möjligheten att få anlägga solceller 
på och omkring ytan för den nedlagda deponin och återvinningscentralen i Änglarp. 
Ytan omfattas av en avslutningsplan för nedlagd deponi där Länsstyrelsen i Västra 
Götaland är tillsynsmyndighet. I kontakt med myndigheten har förvaltningen fått 
till sig att det viktigaste vid en etablering av solceller på en nedlagd deponi är att 
inte påverka tätskikt och lakvattenhantering. 

Under hösten 2022 har en privat intressent varit i kontakt med kommunen med 
förfrågan om att etablera solcellspark på Änglarps nedlagda deponi. 

Samlad bedömning 
Att använda en avslutad deponi för solcellspark är en bra idé och ett bra nyttjande 
av en yta som inte har så många användningsområden samtidigt som den måste 
hållas öppen och fri från beväxning med träd. Men eftersom det inte är ett 
kommunalt grunduppdrag att bygga och driva solcellsparker samtidigt som det 
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finns ett intresse från den privata näringen att bygga och driva föreslår 
förvaltningen ett avslag på motionen. 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte utrett kostnaden för att etablera en solcellspark i kommunal 
regi då det finns intressenter från privat sektor för att genomföra en etablering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 17 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-01-24, § 9 

Motion från Patrik Harrysson (S) och Dan Franzén (S), 2022-05-23 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 21 
Solcellspark på Änglarps deponi 
Diarienummer: KSF-2023-030  389 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillåta ett privat företag att 
bygga och driva en solcellspark på Änglarps avslutade deponi. 

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en 
avsiktsförklaring med Ra Solar Energy AB för att utreda förutsättningarna för en 
solcellspark. 

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett 
arrendeavtal med Ra Solar Energy AB efter genomförd utredning om företaget så 
önskar. 

Sammanfattning 
Under hösten 2022 har en privat intressent i form av företaget Ra Solar Energy AB 
varit i kontakt med kommunen med förfrågan om att etablera en solcellspark på 
Änglarps nedlagda deponi.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt möjligheten att få anlägga solceller 
på och omkring ytan för den nedlagda deponin i Änglarp. Ytan är cirka 20 hektar 
och omfattas till stor del av en avslutningsplan för nedlagd deponi där 
Länsstyrelsen i Västra Götaland är tillsynsmyndighet. I kontakt med myndigheten 
har förvaltningen fått till sig att det viktigaste vid en etablering av solceller på en 
nedlagd deponi är att inte påverka tätskikt och lakvattenhantering. 

Kommunen som verksamhetsutövare kommer ha fortsatt efterbehandlingsansvar 
för deponin i minst 30 år efter att den är avslutad och sluttäckt även om någon 
annan verksamhet etablerar sig på området. Att använda en avslutad deponi för 
solcellspark är ett bra nyttjande av en yta som inte har så många 
användningsområden samtidigt som den måste hållas öppen och fri från beväxning 
med träd. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för driften av den avslutade deponin i Änglarp 
enligt reglementet men anläggande av en solcellspark bedöms som ett ärende av 
principiell art som behöver beslutas av kommunfullmäktige. 

Företaget önskar först att upprätta en avsiktsförklaring eller ”Letter of Intent” för 
att närmre undersöka förutsättningarna för anläggande av en solcellspark för att 
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därefter skriva ett arrendeavtal för ytan. Under avsiktsförklaringens giltighetstid får 
kommunen inte förhandla med något annat företag om att etablera solcellspark på 
ytan.  

För att få till stånd byggnationen behöver ett arrendeavtal upprättas där hänsyn 
tas till de myndighetskrav som gäller för den nedlagda deponin både vad det gäller 
anläggning och drift av solcellsparken. 

Ekonomi 
I det arrendeavtal som behöver upprättas ska dels en årlig avgift utgå samt att 
återställning av marken efter avslutad drift ska ingå. Kostnad för installation och 
drift av solcellsparken ska bekostas av den privata intressenten. Intäkten från 
arrendeavtalet uppskattas till 100 000-300 000 kronor per år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 18 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-01-24, § 10 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Ulrika Nilsson, 
mark- och exploateringsingengör. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 22 
Avtal om markbyte för fastigheterna Lockryd 
2:74 och Lockryd 2:79 
Diarienummer: KSF-2023-046 256 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal med 
Paroy AB i syfte att erbjuda ersättningsmark samt bekosta flytt av fasta 
installationer och hårdgjord yta vid ett eventuellt behov av fastigheterna Lockryd 
2:74 och Lockryd 2:79 för trafiklösning inom 15 år.  

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att återkomma i frågan 
om finansiering av kostnaderna om markbyte blir aktuellt. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal med 
Paroy AB i syfte att erbjuda ersättningsmark samt bekosta flytt av fasta 
installationer och hårdgjord yta vid ett eventuellt behov av fastigheterna Lockryd 
2:74 och Lockryd 2:79 för trafiklösning inom 15 år.  

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att återkomma i frågan 
om finansiering av kostnaderna om markbyte blir aktuellt. 

Sammanfattning 
Under arbetet med detaljplan för etablering av batterifabrik i Lockryds 
industriområde har behovet av en större trafiklösning mot väg 27 framkommit. Det 
område som kommunen tidigare reserverat från försäljning räcker troligen inte till 
yta för tänkbara trafiklösningar.  

Paroy AB har köpt fastigheterna Lockryd 2:74 och Lockryd 2:79 av kommunen för 
etablering av en drivmedelsanläggning. Fastigheterna är i A-läge och ligger i den del 
av industriområdet som kan vara tänkbar för framtida trafiklösning.  

Paroy AB hade planerat att påbörja byggnationen på sin anläggning när de blev 
informerade av kommunen om att deras fastighet eventuellt behövs till en 
framtida trafiklösning. Paroy AB är positiva till att genomföra ett markbyte om ytan 
krävs för att planlägga och bygga en trafiklösning.  
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Paroy AB önskar en garanti från Svenljunga kommun om att få ersättningsmark 
med likvärdiga förutsättningar för verksamheten och att kommunen bekostar 
flytten. För att ställa önskade garantier föreslår förvaltningen att ett avtal om 
markbyte och ersättning för flyttkostnader tecknas mellan kommunen och Paroy 
AB för en period av 15 år.  

Ekonomi 
Inom 15 år ersätter kommunen fasta installationer för drivmedelsanläggning upp 
till 500 000 kronor i 2023 års värde. Värdet räknas upp med KPI till aktuellt år med 
2023 som basår. Kommunen står för att bereda marken och belägga med asfalt i 
motsvarande kvalitet som nuvarande drivmedelsanläggning, beräknat till 300 000 
kronor våren 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 

Karta 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Ulrika Nilsson, 
mark- och exploateringsingengör. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 23 
Årsbokslut 2022 för kommunstyrelsen 
Diarienummer: KSF-2022-099 042 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsbokslutet 2022 för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Totalt gör kommunstyrelseförvaltningen ett ekonomiskt överskott på 3,8 miljoner 
kronor. 1,2 miljoner kronor av dessa hänförs till kansli, där de största delarna 
kommer från översiktsplan och färdtjänst samt ej realiserad medfinansiering av en 
föreningsbyggnad. Oförutsett och räddningstjänst avslutar året med 1,1 miljoner 
kronor i icke förbrukade medel. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott 
om 1 miljon samt personalenheten ett överskott på 0,9 miljoner kronor dock 
redovisar IT-enheten ett underskott på 0,3 miljoner kronor samt politisk 
verksamhet ett underskott om 0,1 miljoner kronor.  

Året började med fortsatt stabsarbete runt pandemin som sedan gick över till 
stabsarbete runt flyktingsituationen kopplat till kriget i Ukraina. 
Kommunstyrelseförvaltningen håller samman samordningsgruppen runt eventuell 
etablering i Lockryd. Kommunstyrelseförvaltningen har också i stor omfattning 
stöttat barn- och utbildningsförvaltningen kring renovering och ombyggnation av 
förskola och skola i Överlida och Östra Frölunda. Vidare har året till stor del 
präglats av intensiv kris- och kontinuitetsplanering, till viss del enligt plan men även 
utifrån ett mer spänt världsläge med ett krig i vår geografiska närhet.  

Arbetet fortgår med att uppfylla fullmäktigemålen där en tydlig avvikelse är 
andelen feriearbetare som får feriearbete via lönesubvention hos externt 
arbetsgivare. Övriga indikatorer visa på uppfyllt mål eller delvis uppfyllt mål med 
positiva trender. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari 2023. 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.  



Svenljunga kommun Paragraf 
§ 23 

Kommunstyrelsen 
2023-02-27 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

18 (42) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 22 

Årsbokslut 2022 för kommunstyrelsen  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, kommunchef och Ulrica Engblom, 
redovisningsansvarig. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Årsbokslut 2022 för kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Ekonomichef, Salman Chalhoub 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 24 
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2023 
Diarienummer:KSF-2023-015 003 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande riskområden ska granskas under år 2023: 

: Riskområde: KS 1, leverantörsfakturor 

: Riskområde: KS 3, leverantörsfakturor – kontroll av jävsfakturor 

: Riskområde: KS 5, manuella utbetalningar 

: Riskområde: KS 6, avtalstrohet 

: Riskområde: KS 10, informationssäkerhet kopplat till 
personuppgiftsbiträdesavtal 

: Riskområde: KS 11, bisyssla 

Sammanfattning 
Enligt styrdokumentet ”Regler för intern kontroll” ska samtliga nämnder och bolag 
årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Granskningsområden och processer med hög frekvens och hög risk bör prioriteras 
framför de som sker mer sällan och där eventuella felaktigheter inte orsakar stor 
skada.  

Utifrån riskmatrisen (se bilaga 1 i kontrollplanen) har kommunstyrelseförvaltningen 
gjort en risk- och väsentlighetsanalys för att kartlägga processer/riskområden med 
hög risk och hög frekvens (dvs. hög sannolikhet att de inträffar). Förvaltningen har 
lyft fram ett större antal riskområden. Kommunstyrelsen ska prioritera bland dessa 
och anta en plan innehållande ungefär 3-5 riskområden som ska granskas under 
2023.   

Under mötet diskuterades revisorernas senaste granskning om de brister de funnit 
vad gäller kommunstyrelsens kontroll av anställdas bisysslor. Förslag under mötet 
blir att inkludera frågan om bisysslor i interkontrollen 2023 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari 2023. 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 23 

Tjänsteutlåtande 2023-02-03 

Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2023 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef.  

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Ekonomichef, Salman Chalhoub 

HR-chef, Linda Ruergård 

Digitaliseringsstrateg, Quang Nguyen 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 25 
Kvarstående medel från 2022, 
investeringsbudget 2023 
Diarienummer: KSF-2023-063 041 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

: Godkänna att kvarstående investeringsmedel från 2022 motsvarande  
36 234 000 kronor flyttas till 2023 års investeringsbudget för Svenljunga 
kommun. 

: Godkänna att kvarstående investeringsmedel från 2022 motsvarande 7 
160 000 kronor flyttas till 2023 års investeringsbudget för Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB. 

: Detta beslut gäller tills nytt beslut om kvarstående medel fattas av 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Av kommunens investeringsbudget 2022 finns det 36 234 000 kronor som av olika 
anledningar inte förbrukades under det gångna året och där behovet kvarstår. 
Även Svenljunga Verksamhetslokaler AB (SVLAB) har oförbrukade 
investeringsmedel motsvarande 7 160 tkr. Förvaltningen föreslår att dessa medel 
flyttas till 2023. 

Kortfattad beskrivning av kvarstående medlen från 
2022 
För kommunstyrelse- och barn- och utbildningsförvaltningen finns projekt som inte 
hunnit genomföras i olika grad och beräknas slutföras under 2022.    

SBN: Inom Avfall är det ett fåtal projekt som inte kunnat göras enligt plan. Inom 
Gata/park är det flertalet projekt med varierande belopp som förs med till 2022. 
Projektet ”Trafikmiljö Boråsvägen” är i princip klart, men slutfakturering återstår 
därav finns behov av att flytta med budgeten till 2023. Kommunen kommer totalt 
att erhålla ett bidrag motsvarande 50% av investeringsutgiften. 
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Inom VA är det främst projektet VA-försörjning norra kommunen som behöver 
flyttas med till 2023. Projektet påverkas av hur utvecklingen blir i norra 
kommundelen.   

Exploatering: Den största delen avser exploateringen av Källered och detaljplanen 
för Lockryds industriområde.  

SVLAB: Främst är det anpassning av kök på några boenden som inte kunnat 
genomföras pga pandemin och kräver omtag kring behovet från 
socialförvaltningen. Nya värmepannor i Sexdrega har inte kunnat genomföras 
2022.  

Ekonomi 
Högre investeringsbudget innebär ökad belastning på kommunens likviditet och 
ökar behovet av framtida belåning. Avgörande är dock genomförandegraden av 
beslutade investeringar. Förvaltningarna belastas av de kapitalkostnader som 
uppstår med anledning av investeringarna. Flertalet projekt inom Gata/Park, 
exploatering och inom KS är ”stjärnmarkerade” och kompenseras för 
kapitalkostnader enligt gällande budgetprinciper.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 25 

Tjänsteutlåtande 2023-02-10 

Investeringsbudget 2023 inklusive kvarstående medel från 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Richard Obawole, controller/investeringsansvarig och Salman 
Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 26 
Hållbarhetsrådet 
Diarienummer: KSF-2022-224 106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Hållbarhetsrådet blir ett 
permanent rådgivande organ där presidiet från kommunstyrelsen samt minst en 
deltagare från varje nämnd, förvaltning och Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
ingår.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Hållbarhetsrådet ska ha som 
mål att hållas fyra gånger per år. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med ovanstående beslut kan 
Miljö-KS utgå och § 21 i Kommunstyrelsens reglemente, antaget 6 februari 2023 § 
14, kan upphävas.     

Reservation: 
Dan Franzén (S) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Hållbarhetsrådet inrättades 2021 med en prövotid på två år. Rådet har utvärderats 
av medlemmar i rådet under hösten 2022 där utfallet blev att rådet ska bli ett 
permanent råd. Utvärderingen visade även på att man ska utöka rådet till att bestå 
av minst en tjänsteperson och en politiker från varje nämnd och förvaltning 
inklusive bostadsbolaget. Under prövotiden har det varit 
samhällsbyggnadsnämndens samt kommunstyrelsens arbetsutskott som har ingått 
i rådet samt förvaltningscheferna.  

Under de två år som gått har fokus främst legat på det miljöstrategiska arbetet 
inom kommunen. Fortsättningsvis ska ämnen som omfattas av hela 
hållbarhetsperspektivet (socialt, miljö och ekonomi) beröras. Berörda 
tjänstepersoner kommer bjudas in till rådet beroende på dagordningens innehåll.  

Syftet med hållbarhetsrådet är att belysa och prioritera frågor med målet att 
kommunen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, som ligger i tiden, precis som 
övriga frågor i kommunen 

Hållbarhetsrådet är en del av kommunens arbete med Agenda 2030 samt 
kommunens fullmäktigemål.  
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Miljö KS 
Genom att utöka antalet fasta deltagare och att samtliga nämnder och 
förvaltningar samt att Svenljunga Verksamhetslokaler AB ingår finns det ett förslag 
om att Miljö-KS kan utgå. Miljö-KS hålls vid två tillfällen varje år. Beslut och 
information som har tagits vid dessa särskilda tillfällen kan med fördel läggas in 
under ordinarie sammanträden, precis som övriga frågor i kommunen. 

Ekonomi 
Ett beslut påverkar kostnader för arvoden för deltagande politiker.  

Beredning 
Ärendet togs upp på kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2022 där 
ett förslag till beslut togs fram och överlämnades till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges presidium valde under presidieberedningen inför 
kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2023 att inte ta med ärendet på 
dagordningen då de inte ansåg att det var tillräckligt behandlat.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-12 § 243 

Tjänsteutlåtande 2022-10-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Ändringsyrkande: Presidierna i nämnderna, 
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, 
ska ingå i hållbarhetsrådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden Johan Björkman (M) finner att det finns två förslag till beslut, Dan 
Franzéns förslag och arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för Dan Franzéns (S) förslag 

Omröstningsresultat 
Med 5 Ja-röster för arbetsutskottets förslag och 4 Nej-röster för Dan Franzéns (S) 
förslag beslutar styrelsen bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Ledamot / tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Johan Björkman (M) x   

Christer Schönander (-) x   

Leif Karlsson (SD) x   

Jarl Bill (LPo) x   

Fredrik Skott (KD) x   

Patrik Harrysson (S)  x  

Dan Franzén (S)  x  

Lisbeth Jacobsson (S)  x  

Helene Jansson (C)  x  

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 27 
Svar på motion om mötesplats för 
motorburen ungdom 
Diarienummer: KSF-2022-151 292 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

Reservationer 
Patrik Harrysson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

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

Socialförvaltningen anser att förslaget är bra men problemet med en utpekad och 
ordnad ”kommunal plats” är att det är svårt att följa upp att inte platsen 
missbrukas till fel aktiviteter. Om kommunen bygger platsen tar man också på sig 
ansvaret att platsen inte missbrukas till fel ändamål. Att det blir ett tillhåll även för 
ungdomar utan motorintresse ses som oundvikligt. Skulle förslaget genomföras 
måste någon kommunal enhet få ansvaret för att verksamheten sköts och fungerar 
på rätt sätt. Inga resurser finns i socialnämnden att göra detta. 

Att bygga ett skyddande tak beräknas till en kostnad av 150-200 000 kronor 
beroende på utformning och placering. Att installera wifi på platsen beräknas till 
100 000 kronor i installationskostnad. Socialnämnden har inga medel i tilldelad 
budget att bekosta detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 21 

Socialnämndens protokoll 2023-01-25, § 9 

Motion från Patrik Harrysson (S) och Dan Franzén (S), 2022-06-02 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till motionen. 

Dan Franzén (S): Yrkar bifall till motionen. 

Helene Jansson (C): Yrkar bifall till motionen. 

Lisbeth Jakobsson (S): Yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Skott (KD):  Yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Johan Björkman (M): Yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden Johan Björkman (M) finner att det finns två förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och Patrik Harryssons förslag. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag.  



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 28 
Upphäva handlingsplan vid hot och våld mot 
förtroendeman och tjänsteman 
Diarienummer: KSF-2023-031  003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Handlingsplan vid hot 
och våld mot förtroendeman och tjänsteman som antogs i kommunfullmäktige  
11 december 2006, § 133 

Sammanfattning 
Handlingsplanen från 2006 togs fram för att : 

: Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och förtroendeuppdraget 

: Uppnå en god arbetsmiljö och skydda kommunens anställda, 
förtroendevalda, egendom och ekonomi. 

: Skydda kommunens verksamhet mot skador och störningar. 

: Få kontroll över risk- och skadesituationen genom aktivt och medvetet 
arbete. 

När det gäller förtroendevalda som utsätts för hot och våld så är regeln att de 
snarast ska vända sig till sitt politiska parti för samtalshjälp och stöd. I 
politikerhandboken på svenljunga.se finns mer information och råd. 

För anställda regleras arbetet idag via det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där 
finns en specifik del som behandlar hot och våld samt första hjälpen och krisstöd. 
Risker, tillbud och olycksfall rapporteras direkt i systemet KIA på 
Medarbetarwebben. 

Utöver ovanstående arbetar Svenljunga kommun liksom andra kommuner med 
krisberedskap enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där 
varje verksamhet skapar sina egna rutiner  beroende på verksamhetens art. 

Ekonomi 
Ett eventuellt beslut påverkar inte ekonomin.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll 2023-02-13 § 14 

Tjänsteutlåtande 2023-01-30 

Handlingsplan vid hot och våld mot förtroendeman och tjänsteman 

Medarbetarwebben/Systematiskt arbetsmiljöarbete 

svenljunga.se/Politikerhandbok, Krisberedskap 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, nämndsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 29 
Deltagare på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beredningsmöten 
Diarienummer: KSF-2023-048 041 

Beslut 
Till planeringsdagarna bjuds följande in: 

: Kommunstyrelsen, ordinarie och ersättare 
: Nämndernas arbetsutskott 
: Svenljunga verksamhetslokaler ABs presidium 
: AB Svenljunga Bostäder presidium 
: En representant från övriga partier i fullmäktige  
: Berörda tjänstepersoner 

Till information om preliminära budgetramar (juni) bjuds följande in: 

: Kommunstyrelses arbetsutskott 
: En representant från övriga partier i fullmäktige  
: Nämndernas ordförande 
: Svenljunga verksamhetslokaler ABs presidium 
: Berörda tjänstepersoner 

Till budgetberedning bjuds följande in: 

: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
: En representant från övriga partier i fullmäktige 
: Berörda tjänstepersoner 

Till avstämningsdialog (september) och dag före budgetberedning (oktober): 

: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
: En representant från övriga partier i fullmäktige 
: Nämndernas arbetsutskott 
: Svenljunga Verksamhetslokaler ABs presidium 
: Berörda tjänstepersoner 

Till uppföljning bjuds följande in: 

: Kommunstyrelsens arbetsutskott   
: En representant från övriga partier i fullmäktige 
: Nämndernas arbetsutskott  
: Svenljunga verksamhetslokaler ABs presidium 
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: Berörda tjänstepersoner 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör budgetberedningen. Under senaste 
mandatperioden har budgetberedningen utökats med fler representanter. Detta 
ärende lyfts för att tydliggöra vilka funktioner som deltar på arbetsutskottets 
beredningsmöten.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beredningsmötena sker enligt tidigare 
form.     

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari 2023. 
Under arbetsutskottets sammanträde tillkom förtydligande om inbjudan till 
informationsträff om de preliminära budgetramarna som sker i juni. 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 24 

Tjänsteutlåtande, 2023-02-06 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 30 
Återrapportering av kommunfullmäktiges 
beslut andra halvåret 2022 
Diarienummer: KSF-2023-043 101 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut andra halvåret 2022 (från och med 2022-05-23 till och 
med 2022-12-31). 

Sammanfattning 
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut tar sikte på att beskriva vart 
förvaltningarna är i processen av att verkställa ett beslut från kommunfullmäktige. 
Detta leder till en ökad transparens, både för förtroendevalda och för våra 
invånare.  

Beslut som tas i kommunfullmäktige består av olika karaktär. Vissa beslut är 
formella, andra ekonomiska, en del av verkställande art medan andra beslut 
föranleder nya uppdrag . Besluten skiljer sig åt och det speglar också hur 
återrapporteringen ser ut. Återrapporteringen sker i kommunens program för mål-
och resultatstyrning (Hypergene). Beslut som är av ren formell karaktär såsom att 
godkänna årsredovisning och liknande återrapporteras inte. 

Denna process inleddes föregående år där kommunfullmäktige den 13 juni § 105 
godkände återrapportering av fullmäktigebeslut första halvåret 2022. Detta ärende 
är sålunda en fortsättning. Denna process ämnar vara systematisk och behandlas 
varje halvår. De ärenden som bedöms vara färdigbehandlade tas bort från listan 
samtidigt som nya ärenden tillkommer i återrapporteringen. Återrapporteringen av 
kommunfullmäktiges beslut första halvåret 2023 sker således efter sommaren. 

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte ekonomin 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 26 
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Tjänsteutlåtande 2023-02-01 

Rapport – Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut andra halvåret 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-13, § 105. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 31 
Attestantförteckning för 
kommunstyrelseförvaltningen 
Diarienummer: KSF-2023-044 002 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Attestantförteckning 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Sammanfattning 
Enligt gällande attestreglemente ska varje nämnd svara för att upprätta och hålla 
en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter och deras attesträttigheter. 
Nämnden ska minst en gång om året ta beslut kring attestantförtekningen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 februari 2023. 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 27 

Attestantförteckning kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Attestantförteckning för kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef, Salman Chalhoub



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 32 
Revidering av taxor och avgifter inom barn- 
och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 2023 
Diarienummer: KSF-2023-028 031 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna revideringen av taxor och 
avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för år 2023. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag för taxor och avgifter 
inom nämndens verksamhetsområde för år 2023 som antogs i kommunfullmäktige 
28 november 2022, § 202. 

Ärendet gällande taxorna behöver revideras dels på grund av att avgiftsnivåerna 
för maxtaxan för år 2023 blivit kända samt att kommunfullmäktige den  
28 november 2022, § 175 beslutat återinföra avgift på kulturskolan från och med 
hösttermin 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 16 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-01-24, § 12 

Revidering av Taxor och avgifter barn- och utbildningsförvaltningen 2023 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 33 
Revidering av färdtjänsttaxa 2023 
Diarienummer: KSF-2023-018 789 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna prismodellen för 
färdtjänstresor som innebär en startavgift på 52,49 kronor per de första  
10 kilometerna och därefter en avgift på 3,15 kronor per varje efterföljande 
kilometer. Prismodellen för färdtjänstresor gäller för hela Västra Götaland samt 
Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Gislaved.  

Beslutet innebär att kommunfullmäktiges beslut 21 november 2022, § 166 
revideras gällande den del i beslutet som berör färdtjänsttaxa.  

Sammanfattning 
Prismodellen för färdtjänstresor för år 2022 låg på 51,16 kr per startavgift (0-10 
km)  + avgift på 3,07 kr per efterföljande kilometer (>11km). Taxa för färdtjänst 
justeras med anledning av ny kostnadsbild från Västtrafik vilket innebär att 
startavgiften för år 2023 höjs till 52, 49 kr per de första 10 kilometerna och 
därefter med 3,15 kr per varje efterföljande kilometer (> 11 km). 

Ekonomi  
Beslutet påverkar inte ekonomin.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 15 

Tjänsteutlåtande 2023-01-17. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 34 
Revidering av sammanträdestider 2023 
Diarienummer: KSF-2022-206 006 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra tider för beredning och 
planering enligt följande: 

: Verksamhetsplan 2024-2026, heldag med nämnderna flyttas från  
31 oktober till 24 oktober 2023. 

: Budgetberedning Verksamhetsplan 2024-2026 flyttas från 1-3 november 
till 25-27 oktober 2023.  

Sammanfattning 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2023 har fastställts under föregående år. 

Efter fastställandet har det uppmärksammats att beslutade dagar för 
Verksamhetsplan 2024-2026 och Budgetberedning infaller under vecka 44. Önskan 
om att tidigarelägga dessa sammanträden en vecka, har framkommit .  

Byte av datumen har ingen påverkan på övriga nämnders sammanträde- och 
inlämningstider.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-02-13 § 28 

Tjänsteutlåtande 2023-02-08 

Sammanträdestider 2023 – reviderad 

Tider för beredning av planering och uppföljning 2023 – revidera. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 35 
Valärende: Representant projekt Skene 
närsjukhus 
Diarienummer: KSF-2023-66 106 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Kjell Persson (M) till Svenljunga kommuns representant för 
projekt Skene Närsjukhus 

Sammanfattning 
Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus hade ett sammanträde den 22 december 
2022 där en lägesrapport kring Projekt Skene Närsjukhus behandlades.  

Styrelsen godkände lägesrapporten samt att uppmana att Svenljunga kommun utse 
en representant till en politisk referensgrupp 

Beredning 
Ärendet har inte beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-12-22 § 104 – Lägesrapport Skene närsjukhus 

Tjänsteutlåtande Lägesrapport projekt Skene närsjukhus 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Föreslår socialnämndens ordförande, Kjell Persson (M). 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, Johan 
Björkmans (M) förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 36 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
 

Beslutsnummer Diarienummer Beskrivning Datum 

KSF-DB-2023-4 KSF-2021-185 Tilldelningsbeslut: 
Försäkringsförmedlare 

2023-01-18 

KSF-DB-2023-6 KSF-2023-49 Upphandling: grävning och 
blåsning av fiber 

2023-02-06 

KSF-DB-2023-7 KSF-2023-49 Tilldelningsbeslut: Grävning 
och blåsning av fiber 

2023-02-06 

KSF-DB-2023-8 KSF-2023-50 Förnyad 
konkurrensutsättning inom 
ramavtal digitala enheter för 
arbetsplats och skola 2019 

2023-02-07 

KSF-DB-2023-9 KSF-2023-12 Anställningar 
kommunstyrelseförvaltningen 
januari 2023 

2023-02-07 

KSF-DB-2023-10 KSF-2023-26 Yttrande: Granskning förslag 
till fördjupning av 
översiktsplan för Gislaved och 
Anderstorp 

2023-02-13 

 KSF-2022-28 Anställningar 
kommunstyrelseförvaltningen 
december 2022 

2022-12-31 



 

Kommunstyrelsen 

2023-02-27  
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§ 37 
Inkomna meddelanden, skrivelser och beslut  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har kommit in sedan 
förra mötet till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens redovisas inkomna meddelanden.  

Boråsregionen 
Boråsregionen Direktionsprotokoll 2023-01-27 

Protokollsutdrag 2023-01-27 § 12 yttrande åtgärdsvalsstudie väg 27 

Protokollsbilaga § 12  yttrande åtgärdsvalsstudie väg 27 med bilagor 

AB Svenljunga Bostäder 
Protokoll AB Svenljunga Bostäder 2023-01-24 

Bilagor 

: Bilaga 1: arbetsordning 

: Bilaga 2: VD instruktion 

: Bilaga 3: Granskning av bisysslor 

: Bilaga 4: Granskningsmissiv 

: Bilaga 5: Svar till lekmannarevisorer 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
Protokoll Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2023-01-26 

Bilagor 

: Bilaga 1: Arbetsordning 

: Bilaga 2: VD instruktion 

: Bilaga 3: Granskning av bisysslor 

: Bilaga 4: Granskningsmissiv 
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: Bilaga 5: Svar till lekmannarevisorer 

: Bilaga 6: Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden 

: Bilaga 7: Masterplan 2022-12-27 

Nämnder 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2023-01-24 § 6 – tillval av en 
ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-2026 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2023-01-24 § 8 – 
Internkontrollplan 2023 för barn- och utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2023-01-24 § 14 – val av barn- och 
utbildningsnämndens representant till Funktionshinderrådet samt ersättare för 
denne 20233-2026 

Sjuhärads samordningsförbund 
Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 2023-02-23 

Tranemo kommun 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige i Tranemo kommun 2023-02-09 § 12 – val av 
ledamöter och ersättare till samverkansnämnd arbetsmarknad 

Revison 
Granskningsmissiv – Granskning av bisysslor och styrelseledamöternas/ersättarnas 
engagemang 

AB Svenljunga Bostäders svar på granskning av bisysslor 

Svenljunga Verksamhetslokaler ABs svar på granskning av bisysslor 

Svenljunga Industrifastigheter ABs svar på granskning av bisysslor 
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§ 38 
Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten 

Beslut 
Tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Björkman informerar kommunstyrelsen om 
följande: 

: Studiebesök i Skellefteå, åtta personer i en delegation som besökte 
Skellefteå kommun i två dagar. Träffade Skellefteå kommuns 
kommunledning. De berätta hur de arbetat med sin batterifabrik och 
delade med sig av sina erfarenheter. Svenljunga kommun har gjort mycket 
rätt enligt det arbete som Skellefteå behövde göra. Förutsättningarna 
skiljer självklart. En lärdom från Skellefteå är vikten att ha självförtroende 
som kommun och jobba med sitt platsvarumärke. För Svenljunga är det 
kanske viktigare att jobba med Sjuhärad som varumärke och inte enbart 
med Svenljunga kommun. Positivt att Svenljunga kommun hade med 
ordförande för företagarföreningarna i sin delegation 

: Arbetet med föreningar går framåt. Föreningssamordnare ihop med 
kommunutvecklare har efter dialog med kommunens föreningar snart 
färdigställt nya regler för föreningsbidrag. Föreningssamordnare har mer 
personlig kontakt med kommunens föreningar. Planer finns att exponera 
kommunens förningar i sociala medier för att lyfta upp vad som finns att 
erbjuda i kommunen. Med stöd från föreningssamordnare har en 
pingisgrupp kunnat startas av två ungdomar som också får stöd från Leader 
Sjuhärad. Samtal pågår för att möjligtvis få in pingisgruppen i Överlida IK 
som har pingis som aktivitet, men att de kan fortsätta med sin aktivitet i 
Svenljunga. Samtal sker med kommunens fotbollsföreningar för att öka 
möjligheterna för deltagande för så många som möjligt av kommunens 
barn och unga. Föreningssamordnare och Folkhälsostrateg är i 
startgroparna att ihop med RF Sisu starta en Senior Sport School till hösten 
2023.  
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