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§ 242 
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.
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§ 243 
Miljö KS  
Diarienummer: KSF-2022-224 106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner förslaget att 
Hållbarhetsrådet blir ett permanent råd där presidiet från kommunstyrelsen samt 
minst en deltagare från varje nämnd, förvaltningar och Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB ingår.  

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

Sammanfattning 

Hållbarhetsrådet 
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.  

Miljö KS 
Genom att utöka antalet fasta deltagare och att samtliga nämnder och 
förvaltningar samt bolaget 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 



Svenljunga kommun Paragraf 
§ 243 

Kommunstyrelsen 
2022-12-12 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

6 (31) 

dessa särskilda tillfällen kan med fördel läggas in under ordinarie sammanträden, 
precis som övriga frågor i kommunen. 

Naturreservat: Buttorps forsar 
Medborgarförslag som lämnades in 2012 och som drivits som olika LONA-projekt. 
Bland annat ett om förstudie samt för bildande. Kommunfullmäktige beslutade 
2018 om att bilda naturreservatet 2018. Beslutet överklagades till länsstyrelsen 
och även till regeringen som båda valde att avslå överklagandet. Det fanns 
möjlighet att överklaga regeringsbeslutet men detta gjordes inte.  

Naturreservatet består av 18,5 hektar, varav 5 hektar består av vatten. Syftet är att 
främja naturvård och friluftsliv. Svenljunga kommun är förvaltare medan det är 
privata markägare samt Sveaskog.   

Förvaltningen av naturreservatet sker genom åtgärder planerade enligt en 
skötselplan. 2023 finns planer för gränsmarkering, informationsskyltar, 
anordningar för besökare så som grillplats, bänkar och stigar. Samt naturvårdande 
skötsel vilket bland annat innefattar röjning, ringbarkning, grävning av sandblottor.  

100 000 kronor är avsatta för skötsel 2023, 50 000 kronor har vi i LONA-bidrag för 
gränsmarkering och skyltar. Ytterligare medel kommer att krävas för att genomföra 
samtliga åtgärder i skötselplanen. Det finns möjlighet att söka statliga bidrag för 
vissa åtgärder.  

Ekonomi 
Ett beslut påverkar kostnader för arvoden för deltagande politiker.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Therese Silow, 1:e miljöhandläggare, Hanna Svenningsson, 
kommunekolog. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torsten Lindh (S): Nämndernas presidier ska ingå i hållbarhetsrådet. 

Johan Björkman (M): Presidiet från kommunstyrelsen samt minst en deltagare från 
varje nämnd, förvaltningar och Svenljunga Verksamhetslokaler AB ingår i 
hållbarhetsrådet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden Johan Björkman (M) finner att det finns två förslag till beslut, Johan 
Björkmans (M) förslag och Torsten Lindhs (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan Björkmans (M) förslag. 

Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 

VD – kommunala bolagen
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§ 244 
Remiss: Åtgärdsvalsstudie väg 27 kilakorset 
(väg 154) – länsgräns Svenljunga och Tranemo 
kommun 
Diarienummer: KSF-2022-241      510 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Trafikverket enligt bilaga 1.  

Sammanfattning 
Svenljunga kommun ser positivt på den utförda åtgärdsvalsstudien (ÅVSen) och 
håller med om problematiken och behoven kring väg 27. Vägen är en funktionellt 
prioriterad väg för godstrafik, dagliga personresor, kollektivtrafik samt långväga 
personresor. Den är dessutom rekommenderad väg för farligt gods och ett 
riksintresse. Framkomligheten och säkerheten på väg 27 behöver förbättras i 
förhållande till dagens och framtida nyttjande.  

Eftersom åtgärdsvalsstudien berör en lång vägsträcka, har den delats in i tre 
geografiska delsträckor vid redovisning av åtgärdsförslag: 

• Delsträcka 1 – mellan Aplaredsmotet och Kilakorset  

• Delsträcka 2 – mellan Kilakorset och Tranemo 

• Delsträcka 3 – mellan Tranemo och länsgränsen till Jönköpings län 

Vägsträckan löper genom kommunerna Borås, Svenljunga och Tranemo. Studien 
inkluderar samtliga trafikslag som rör sig längs och tvärs väg 27.  

Sträckan mellan Kilakorset och Aplared tillkom i åtgärdsvalsstudien i samråd med 
Västtrafik i samband med Trafikverkets arbete med projektdirektivet under 2019. 

Studien undersöker åtgärdsbehov fram till omkring år 2040. Årtalen, som ska ses 
som ungefärliga, har satts till kort sikt 2022–2026, mellanlång sikt 2026–2033, lång 
sikt 2033–2040 eller senare. 

Om huvudinriktning mötesfri landsväg väljs, bör alla de åtgärder som föreslås inom 
studien och som genomförs innan vägplan för mötesfri landsväg upprättas, ta 
hänsyn till en framtida mittseparering.  
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I studien har kommunala mål beaktats utöver transportpolitiska och regionala mål. 
Svenljunga kommun har tre punkter i sin vision som kan anses relevanta för 
studien: 

• Vi bygger ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla. 

• Vi jobbar för att erbjuda ett brett utbud av företag och arbetstillfällen samt ett 
bra kommunikationsnät. 

• Vi skapar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. 

Svenljunga kommuns remissvar framgår av bilaga 1. 

Ekonomi 
Väg 27 ingår i det statliga regionala vägsystemet och åtgärder ska finansieras med 
medel från Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götalands län. I nuläget 
finns inte några särskilt utpekade pengar förutom vad som ryms inom potten ”i 
stråk” i regional plan. För åtgärdsförslag på kort sikt och medellång sikt är det 
därför i första hand tillgängliga medel inom potterna i regional plan som kan bli 

aktuella. För större åtgärder med en kostnad över 50 miljoner kronor måste 
prövning ske i kommande planrevideringar. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen arbetsutskott 21 november 2022. 
Arbetsutskottet gav samhällsbyggnadschef i uppdrag att ta fram ett yttrande till 
den 9 december som kan lyftas på kommunstyrelsens sammanträde den 12 
december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-06 

Yttrande (bilaga 1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 209 

Begäran om yttrande från Trafikverket, 2022-10-24 

Åtgärdsvalsstudie (TRV 2019/63136), Väg 27, Kilakorset – länsgräns, 

Svenljunga och Tranemo kommun, Huvudstudie med bilagor, 2022-10-24 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Yttrande (bilaga 1) 

Beslutet expedieras till 
Karin Björklind, Boråsregionen 

Boel Olin, Trafikverket 
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§ 245 
Verksamhetsplan 2023-2025 inklusive 
detaljbudget 2023 
Diarienummer: KSF-2022-218  041 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan 2023-2025 inklusive detaljbudget 2023 
för kommunstyrelsen.    

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande ledning, styrning, 
samordning, planering, utveckling och uppföljning av de kommunala 
verksamheterna/bolag. Till sin hjälp har styrelsen kommunstyrelseförvaltningen 
bestående av stöd inom ekonomi, IT/Kansli, personal, arbetsmarknad/integration. 
Under styrelsen sorterar även räddningstjänst och kollektivtrafik.  

Ekonomienheten administrerar budget- och redovisningsprocessen i respektive 
nämnd och kommungemensamt samt svarar för att kommunens flöde av in- och 
utbetalningar genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Ekonomienheten 
ansvarar för rapporteringen av ekonomisk information i form av månads- och 
delårsrapporter samt årsredovisning. 

Ekonomienheten ansvarar även för den kommunövergripande 
inköpsorganisationen. Här sker också en samverkan med flera kommuner i 
Sjuhärad och en del upphandlingstjänster köps vid behov av Borås stad, dock driver 
vi de flesta frågorna med egen personal. 

Kansli/IT enhetens uppdrag är att stödja verksamheten att nå framgång med 
digitaliseringens möjligheter så att det skapas en smartare, effektivare och säker 
välfärd i medborgarens tjänst. Enheten har som mål att hjälpa verksamheterna att 
ge kommunens medborgare god service.  

Enhetens arbete med det strategiska benet är framåtsyftande med funktioner 
inom kommunutveckling, näringsliv, strategisk kommunikation, mål- och 
resultatstyrning, krishantering och civilt försvar. Det administrativa benet verkar för 
god registervård, och ger stöd inom det politiskt administrativa arbetet. 
Kontaktcenter är en kanaliserande yta gentemot våra kommuninvånare och tar 
emot inkommande frågor i flera kanaler såsom telefon, sociala medier och e-post. 
Områden som färdtjänst och gemensam fordonshantering har utökat den breda 
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bas på vilket vårt Kontaktcenter vilar. Ledord inom alla dessa verksamheter är 
lösningsfokus med både medarbetare och kommuninvånare i främsta rummet.  

Ekonomi 
Förutom uppräknad budget och beslut tagna i Verksamhetsplanen 2023-2025 har 
kommunstyrelseförvaltningen ett antal förändringar i budgeten för att kunna 
fortsätta leverera god service till invånare och medarbetare i kommunen. Förslag 
och förändringar från förvaltningen innebär en budgetökning om 1,5 mkr samt 
effektiviseringsbeting om -1,6 mkr. 

Beredning 
Kommunstyrelsen godkände det upprättade förslaget till verksamhetsplan 2023-
2025 för kommunstyrelsen 17 oktober 2022, § 195 och överlämnade det till 
kommunfullmäktige. Den 28 november 2022 förväntas kommunfullmäktige besluta 
kring Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun. Mindre revideringar 
har skett efter fullmäktiges beslut 28 november 2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 216 

Tjänsteutlåtande 2022-11-16 

Förslag – Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, kommunchef. 

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

Protokollsbilaga 
Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 
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§ 246 
Uppföljning av internkontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KSF-2021-249  003 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten inklusive förslag till åtgärder 
för kommunstyrelsen 2022. 

Sammanfattning 
Enligt Regler för intern kontroll antagna i kommunfullmäktige 12 februari 2018, § 4 
ska samtliga nämnder och styrelser 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.  

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport avseende uppföljning 
av intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Fem 
separata granskningar har genomförts och redovisas i uppföljningsrapporten. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022.. 
Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 215 

Tjänsteutlåtande 2022-11-21 

Uppföljningsrapport – Intern kontroll kommunstyrelsen 2022  

Bilaga 1 – Manuella utbetalningar 

Bilaga 2 – Annonsering av upphandling 

Bilaga 3 – Fånga upp felaktiga inköp 

Bilaga 4 – Konkurrensutsättning i Koncernbolag 
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Bilaga 5 – Politikerarvoden 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-13, § 210 

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. 

Protokollsbilaga 
Uppföljning av internkontrollen, 2022-11-21 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Tomas Klug, kanslichef 

Sebastian Nydén, kommunchef 
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§ 247 
Ansökan om dispens gällande aktivitetsbidrag 
Muslimska föreningen 
Diarienummer: KSF-2022-255 805 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Muslimska förningens ansökan om dispens gällande 
aktivitetsbidrag. 

Sammanfattning 
Muslimska föreningen kontaktade förvaltningen i slutet av oktober och beskrev att 
de missat ansöka om aktivitetsbidrag och frågade om de kunde ansöka i efterhand. 
Då reglerna inte tillåter sena ansökningar beskrev förvaltningen att det endast är 
kommunstyrelsen som kan bevilja en sådan dispens. Föreningen skickade efter 
dialogen in en skrivelse till kommunstyrelsen om dispens att få beviljat 
aktivitetsbidrag trots sen ansökan. 

Föreningen anger den digitala omställningen som en orsak till att de inte ansökt i 
tid samt att de haft tekniska problem med sin mail vilket har gjort att de inte har 
kunnat tillgodose sig information digitalt. Föreningen har inte kontaktat 
förvaltningen för att be om hjälp. Sista ansökningsdatum var den 25 augusti. 
Påminnelse gick ut till föreningarna en knapp vecka innan sista ansökningsdag. 

Totalt uppger föreningen att de har haft 52 aktivitetstillfällen. Förvaltningen 
bedömer att 34 av dessa är bidragsgrundande, övriga uppfyller inte kraven för 
aktivitetsbidrag. För varje aktivitetstillfälle får föreningen 25 kronor. Denna 
bidragsutbetalning skulle då bli 850 kronor. I samma ansökan registrerar 
föreningen antal deltagartillfällen vid sina aktivitetstillfällen. Dessa deltagartillfällen 
sparas till hela 2022 års deltagartillfällen har rapporteras in och utbetalas under 
mars månad 2023. Föreningen har rapporterat in 1920 deltagartillfällen mellan  
1 januari till 31 juni varav 1070 deltagartillfällen bedömer förvaltningen är 
bidragsgrundande. Storleken på bidrag per deltagartillfälle beror på hur många 
deltagartillfällen som rapporteras in totalt av alla föreningar i kommunen. 
Bidragssumman brukar ligga kring 14 kronor per deltagartillfälle. Den totala 
summan av denna bidragsansökan beräknas vara cirka 15 800 kronor.  

Förvaltningen tycker det är viktigt att sista ansökningsdatum gäller och att man 
endast i synnerliga skäl ska ge dispens för att datumen ska respekteras. Under 
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övergången från fysiska till digitala ansökningar har förvaltningen haft flera dialoger 
och hjälpt flera föreningar med att göra digitala ansökningar tillsammans med dem. 
Eftersom föreningen inte har efterfrågat varken hjälp eller varit i kontakt med 
kommunen i samband med sista ansökningsdag förslår förvaltningen att 
föreningens förfrågan på dispens ska avslås. 

Ekonomi 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022.. 
Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-21 § 211 

Tjänsteutlåtande 2022-11-08 

Skrivelse från Muslimska föreningen, 2022-10-31 

Aktivitetsschema för barn 

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

Beslutet expedieras till 
Emelie Romland, kommunutvecklare 

Muslimska föreningen



 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12  
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§ 248 
Ansökan från Mårdaklevs hembygdsförening 
om att erhålla VA-bidrag för 2021 
Diarienummer: KSF-2022-258 805 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Mårdaklevs ansökan om VA-bidrag.  

Motivering 
Kontroll över vattenförbrukningen är en del av fastighetsägarens ansvar. 

Sammanfattning 
Mårdaklev hembygdsförening har efter en muntlig dialog inkommit med en 
ansökan om dispens för VA-bidrag för verksamhetsår 2021. Förvaltningen avslog 
föreningens ansökan om VA-bidrag då de överskred gränsen för vattenförbrukning 
med 12 m3 enligt gällande bidragsregler. Föreningen har under en period haft 
problem med en stigande förbrukning. Förbrukningen är inte rimlig till 
verksamhetens omfattning och föreningen har gjort flera åtgärder för att komma 
underfund med varför de har så hög vattenförbrukning och hoppas nu att de 
åtgärdat problemet. Svenljunga kommun har en hög VA-avgift för ideella 
föreningar jämfört med flera av våra grannkommuner så bidraget är ett viktigt stöd 
till våra ideella föreningar. Förvaltningen bedömer att föreningen arbetar aktivt 
med att lösa ett problem och att deras verksamhets omfattning inte borde 
innebära en så hög förbrukning. Förvaltningen föreslår därför att föreningen borde 
få dispens och få VA-bidrag utbetalt för verksamhetsår 2021.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022. 
Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 212 

Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
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Skrivelse från Mårdaklevs hembygdsförening, 2022-10-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jarl Bill (LPo): Yrkar på avslag med motivering att kontroll över vattenförbrukningen 
är en del av fastighetsägarens ansvar. 

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

Beslutet expedieras till 
Emelie Romland, kommunutvecklare 

Mårdaklevs hembygdsförening 



 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12  

 

     

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

19 (31) 
 

§ 249 
Ansökan om ekonomiskt stöd till Mjöbäcks 
Bygdegård för oförutsedd utgift 2021 
Diarienummer: KSF-2022-266 805 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Mjöbäcks bygdegårds ansökan om medfinansiering för 
oförutsedd utgift. 

Motivering 
Det faller inom fastighetsägarens ansvar att underhålla sin fastighet. 

Sammanfattning 
Föreningen har inkommit med en skrivelse för att få stöd för de oförutsedda 
utgifter de drabbats av i samband med en vattenläcka. Föreningens försäkring 
ersatte inte kostnaderna för läckan. Den totala kostnaden för reparationen är 
47 400 kronor.  

Bygdegårdarna har haft en tuff tid bakom sig med pandemin där deras verksamhet 
helt stod stilla. Dessutom är det en osäker tid gällande elkostnader för föreningar 
som äger sina fastigheter. Bygdegårdarna är en viktig plats i våra byar och vi ser att 
i det ökade behovet av krisberedskap så har bygdegårdarna en viktig roll att fylla. 
Att hjälpa och stötta dessa föreningar om oförutsedda utgifter uppstår och när 
försäkringsbolaget inte täcker utgifterna ger ett signalvärde till föreningen att 
deras arbete är viktigt. Det är svårt idag att samla ideell kraft och när sådana här 
typer av utgifter drabbar föreningens upparbetade kassa tar det energi från de som 
är engagerade. Ett stöd från kommunen i en tuff situation ger en uppmuntran till 
de ideellt arbetande krafterna. Förvaltningen föreslår därför att bevilja ersättning 
med minst 50 % av de totala kostnaderna. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022. 
Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21 § 213 

Tjänsteutlåtande 2022-11-09 

Skrivelse från Mjöbäcks Bygdegård med bilagor, 2022-11-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Skott (KD): Yrkar på avslag med motivering att det faller inom 
fastighetsägarens ansvar att underhålla sin fastighet.  

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

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Emelie Romland, kommunutvecklare 

Mjöbäcks bygdegårdsförening 



 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12  

 

     

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

21 (31) 
 

§ 250 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Diarienummer: KSF-2022-264 003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsordning för 
kommunfullmäktige med tillägget om att ledamöter för kommunfullmäktiges 
fullmäktigeberedningar ska väljas bland fullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva arbetsordning för 
kommunfullmäktige antagen 14 oktober 2019, § 178 med revidering 7 september 
2020, § 103. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras varje mandatperiod. Därav har 
ett förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige upprättats. 
Föreslagna ändringar har markerats med gult och överstrykning av text för det som 
föreslås tas bort. Text som förslås tillkomma/bytas ut till, är markerat med grönt.   

Av kommunallagen framgår vad arbetsordningen måste innehålla, detta innefattar:  

1. antalet ledamöter i fullmäktige  
2. när sammanträden ska hållas 
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden 
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring 
5. vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts  
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar  
7. förfarandet vid omröstningar 
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor 
9. formerna för justeringen av protokollet 
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

Utöver språkliga ändringar, tillägg av text som fallit bort vid tidigare revideringar 
och korrigering av § har ändringar gjorts i följande paragrafer: 

: 33 § En motion som inkommer från motionärens politikermail accepteras 
utan egenhändig namnteckning. Förhoppningen är att, med detta tillägg, 
kunna underlätta för motionären att lämna in en motion. För att trygga att 
motionen lämnas in av rätt person ställs kravet att den ska vara inskickad 
via politikermailen som finns tillgänglig i den personliga politikerplattan.  
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: 40 § Beredning av revisorernas budget har lagts till i arbetsordningen. I 
dagsläget finns detta angivet i revisionsreglementet men då uppgiften hör 
till fullmäktiges presidium bör det finnas med i arbetsordningen. 
 

: 41 § Tillägg att ledamöter för valberedningen ska väljas bland fullmäktiges 
ledamöter och ersättare.   
 

: 42 § Tillägg att digital justering får användas. Detta tillägg är under 
förutsättning att beslut om digital justering antas.  
 

: 45 § Paragrafen har behövt tydliggöras med bland annat när allmänhetens 
frågestund ska infalla samt förhållningssätt.   

Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas inte av beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 219 

Tjänsteutlåtande 2022-11-09 

Förslag – Regel kommunfullmäktiges arbetsordning  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzen (S): Tilläggsyrkande: Ledamöter för kommunfullmäktiges 
fullmäktigeberedningar ska väljas bland fullmäktiges ledamöter och ersättare. 

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

Ordförande Johan Björkman (M) ställer proposition på Dan Franzéns 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12  
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§ 251 
Kommunstyrelsens reglemente 
Diarienummer: KSF-2022-268 002 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva kommunstyrelsens 
reglemente antaget den 24 maj 2021, § 56. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod ska nämndernas reglemente gås igenom och vid 
behov revideras.  

Den revidering som sker av kommunstyrelsens reglemente vid detta tillfälle är 
redaktionella i stora drag där styrdokumentet bland annat skrivits in i den 
dokumentmall kommunen upprättat för att öka tillgängligheten på de dokument vi 
upprättar.  

Ekonomi 
Beslutet medför inga kostnader 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 220 

Tjänsteutlåtande 2022-11-09 

Förslag – Reglemente för kommunstyrelsen  

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



 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12  
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§ 252 
Revidering av samverkansnämnd 
arbetsmarknads reglemente 
Diarienummer: SAMA-2022-018 003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Svenljunga och Tranemo kommun 
att anta reglemente för samverkansnämnd arbetsmarknad.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Svenljunga och Tranemo kommun 
att upphäva antaget reglemente för samverkansnämnd arbetsmarknad antaget i 
Svenljunga kommuns kommunfullmäktige 17 december 2018, § 218 och i  
Tranemo kommuns kommunfullmäktige 4 februari 2019, § 6. 

Sammanfattning 
Vid ny mandatperiod ska reglementen för nämnderna ses över och vid behov 
revideras.  

Följande ändringar har gjorts i revideringen: 

: 2 § Samverkansnämnden arbetsmarknad har beredningsansvaret för 
övergripande arbetsmarknad frågor ändras till: 

Samverkansnämnden arbetsmarknad har beredningsansvaret för 
övergripande arbetsmarknad- och integrationsfrågor. 

: 11 § Tillägg av meningen Protokollet ska, om alla justerare kan, justeras 
digitalt. 

Utöver följande föreslagna revideringar sker inte mer än redaktionella 
förändringar. Det innebär bland annat att styrdokumentet uppdateras i de nya 
dokumentmallar som Svenljunga kommun tagit fram för att öka tillgängligheten.  

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 217 

Samverkansnämnd arbetsmarknads protokoll 2022-11-10, § 44 
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Tjänsteutlåtande 2022-11-03 

Förslag - Revidering av reglemente för samverkansnämnd arbetsmarknad 

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

 



 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12  
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§ 253 
Revidering av krisledningsnämndens 
reglemente 
Diarienummer: KSF-2022-274  003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 
krisledningsnämnden.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva reglemente för 
krisledningsnämnden 2019-2022 antaget 25 november 2019 § 211, reviderat 25 
maj 2020 § 69. 

Sammanfattning 
Då kommunerna inte fått någon ny Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap gäller den från 2019 och framåt. Vi ändrar det nuvarande 
reglementet till att gälla tillsvidare. 

5.3 Planering 

• Lagtext   
Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer (6 kap. 44 § kommunallag). 

• Kommunens uppgifter 
Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 

Reglementet uppdateras även i kommunens nya dokumentmall för högre 
tillgänglighet.  

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-28 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, nämndsekreterare. 

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



 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12  
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§ 253 
Inkomna meddelanden, skrivelser och beslut  

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

Sammanfattning 

Överförmyndare i Samverkan 
Verksamhetsplan 2023 - Överförmyndare i samverkan 

Protokoll – internt 
Samverkansnämnd personal 2022-11-10, § 28 

Samverkansnämnd arbetsmarknad, 2022-11-10 § 45 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21, § 210 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB protokoll 2022-11-24 

Protokoll - externt 
Tranemo kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21, § 163 

- Bilaga: Sammanträdestider för Tranemo kommun 

Sjuhärads samordningsförbunds protokoll 2022-11-16 

- Bilaga: Sjuhärads samordningsförbunds verksamhetsplan 2023 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-11-25 § 162 – Verksamhetsplan och 
budget för lokalt folkhälsoarbete i Svenljunga kommun 2023 

Övrigt 
Information om ingångna avtal med privata utförare 2022 

Regional infrastrukturplan Halland 2022-2033 
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§ 254 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut  

Beslut 
Godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående sammanträde: 

Diarienummer Beslutsdatum Ärendemening 

KSF-2022-028 2022-11-30 Rapportering av nyanställda 

KSF-2022-272 2022-11-21 Avropsanmälan: Resebyråtjänster via Addas 
Inköpscentral 

KSF-2022-273 2022-11-21 Avropsanmälan: Dryckesautomater via Addas 
Inköpscentral 

KSF-2022-275 2022-11-28 Avropsberättigad: Säkerhetsteknik 2023 



 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12  
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§ 255 
Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten 

Beslut 
Tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Björkman informerar kommunstyrelsen om 
följande: 

: Lockryd: Mycket i tidningen om en av ägarna till Logistea. Men detta är ett 
prioriterat område och påverkas inte av ägarens ekonomiska situation.  

: Överlida skola: Noggrannare undersökning ledde till att man hitta mer 
asbest än tidigare förväntat. Bland annat i takkonstruktionen har man 
hittat asbestskivor. Takkonstruktion var inte heller godkänd. Alternativ ska 
diskuteras. Barn- och utbildningsnämnden kommer potentiellt ha ett 
extramöte efter årsskiftet. 
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2022-12-12  
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§ 256 
Övriga frågor 

Beslut 
Ger kommunchef Sebastian Nydén i uppdrag att ta fram förslag på revidering av 
bidragsregler. 

Sammanfattning 
Ledamot Dan Franzén (S) efterfrågar att ge uppdrag till förvaltningen att revidera 
bidragsregler för att inkludera hantering av oförutsedda händelser. 

Expediering 
Sebastian Nydén, kommunchef 
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