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§ 204 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen. 

Kommunfullmäktige kan, på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller 

ta bort ärenden. 
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§ 205 
Kommunchefen informerar  

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Kommunchef Sebastian Nydén informerar om följande: 

 Lägesrapport kring arbetet i verksamheterna. 

 Önskar alla nya nämndsledamöter välkomna och lycka till samt en god jul 

och gott nytt år till samtliga. 

 
Uppvaktning 

Ledamoten Jarl Bill har fyllt jämna år och uppvaktas av kommunfullmäktige med en 

blomsteruppsats.  
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§ 206 
Anmälan om inkomna motioner, 
Svenljungaförslag och interpellationer 

Sammanfattning 
Inga inkomna motioner, Svenljungaförslag eller interpellationer till dagens 

sammanträde.  
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§ 207 
Svar på interpellation/enkla frågor  

Sammanfattning 
Inga svar på interpellationer eller enkla frågor behandlas på dagens sammanträde.  
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§ 208 
Inkomna beslut, skrivelser och  
meddelanden  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden: 

Svenljunga kommun förvaltning AB  

Protokoll Svenljunga kommun förvaltning AB 2022-12-01, § 13-18 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Beslut - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
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§ 209 
Begäran av medel för VA-utredningar inför 
etablering i Lockryd industriområde och 
planerat bostadsbygge 
Diarienummer: SBF-2022-1129  041 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kompensation (tillskott) till VA-enheten inom 

samhällsbyggnadsnämnden med 792 000 kronor med anledning av nedlagda 

kostnader för utredningarna under 2022.  

Finansiering sker internt från ansvar 23090, gemensamma intäkter/kostnader. 

Sammanfattning 
Efter att Svenljunga kommun fick frågan om att kunna ta fram mark i Lockryd 

industriområde för att kunna etablera en batterifabrik, fick VA-enheten i uppdrag 

att se över hur hanteringen av kommunalt vatten och avlopp för en så stor 

etablering skulle kunna klaras av. Kommun har också planer på att bygga fler 

bostäder i Svenljunga, Sexdrega och Hillared för att kunna ta emot en planerad 

växande befolkning.  

De befintliga VA-anläggningarna i den norra delen av kommunen har ingen extra 

kapacitet för att ta emot en ökad mängd spillvatten eller att försörja området med 

den mängd dricksvatten som krävs vid en sådan etablering av nya verksamheter 

och bostäder. För att kunna möta en sådan etablering och fler bostäder så är 

frågan hur man löser kommunalt vatten och avlopp i norra delen av kommunen 

helt central. 

VA-enheten har upphandlat och påbörjat utredningar hur man på bästa sätt löser 

VA-frågan i norra delen av kommunen. I en av utredningarna bedömer man genom 

metoden multikriterieranalys bästa systemlösning. Det har tittats på olika alternativ 

så som att bygga nytt avloppsreningsverk i Lockryd eller om det via 

överföringsledning går att pumpa spillvattnet till Svenljunga avloppsreningsverk. 

Vid avvägning av för- och nackdelar mellan alternativen så lutar det åt att via 

överföringsledning ta spillvattnet från Hillared, Lockryd, Sandsjön och Sexdrega till 

Svenljunga avloppsreningsverk.  
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För att kunna ta emot den ökade mängden spillvatten behövs också utredas hur 

Svenljunga avloppsreningsverk på bästa sätt kan byggas om eller byggas ut. Då den 

eventuella etableringen av batterifabriken är av stor vikt för hela regionen så har 

VA-enheten påbörjat även denna utredning. Då utredningarna är omfattande och 

kostsamma så behöver VA-enheten ansöka om investeringsmedel för att inte 

belasta VA-kollektivet samma år som utredningarna genomförs. 

Det råder idag stor osäkerhet kring om och vilka VA-investeringar som kan bli 

aktuella om det blir en större etablering i Lockryds industriområde. Detta motiverar 

att nedlagda kostnader för utredningarna belastar resultatet det år kostnaderna 

äger rum.  

Enligt uppdaterad beräkning från VA-chefen 5 december 2022 uppgår redan 

nedlagda och fakturerade kostnader till 627 000 kronor. Utöver detta är prognosen 

att upparbetade kostnader resten av 2022 uppgår till 165 000 kronor. Summa 

nedlagda kostnader 2022 beräknas därmed uppgå till 792 000 kronor.  

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster reglerar att kommunerna har rätt att ta 

ut avgifter (VA-taxan) för att täcka kostnaderna för VA-verksamheten. Det är 

därmed inte tillåtet att belasta VA-verksamheten med andra kostnader. Dock är 

det fullt tillåtet för kommunen att subventionera VA-verksamheten med 

skattemedel. Kostnaderna för utredningarna enligt ovan kan med andra ord 

betalas med skattemedel. 

Ekonomi 
Beslutet innebär en sänkning av kommunens resultat år 2022 med 792 000 kronor.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 november 2022. 

Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. Till kommunstyrelsens sammanträde 12 december 2022 

inkommer ett kompletterande tjänstutlåtande från ekonomienheten med nya 

beräkningar på kostnaderna. Förslaget innebär en sänkning av kommunens resultat 

år 2022 med 792 000 kronor då kommunfullmäktige föreslås godkänna 

kompensation (tillskott) till VA-enheten inom samhällsbyggnadsnämnden med 

792 000 kronor med anledning av nedlagda kostnader för utredningarna under 

2022. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut enligt detta.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-12, § 240 

Tjänsteutlåtande 2022-12-05, komplettering 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2022-11-21, § 214 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-15, § 135 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 

Anders Kjellberg, VA-chef 

Sebastian Nydén, kommunchef 

Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 210 
Digital signering i fullmäktige och samtliga 
nämnder 
Diarienummer: KSF-2022-263 009 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa möjligheten till digital signering i samband 

med justering av politiska protokoll i kommunfullmäktige och nämnder.  

Kommunfullmäktige beslutar att meningen ”Digital justering får användas” läggs 

till i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i nämndernas reglementen.  

Finansiering sker inom nämndernas befintliga budgetramar.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sedan slutet av år 2021 använt sig av möjligheten att justera 

protokoll digitalt. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott var först ut i form av 

ett pilotprojekt. Återkopplingen visar på att testperioden fallit väl ut. Den faktiska 

hanteringen har gått bra samt att det varit relativt smidigt att hantera de justerade 

protokollen. Därför är det nu aktuellt att applicera denna möjlighet i övriga 

nämnder och kommunfullmäktige.   

Justeraren kan justera protokollet från den plats där de befinner sig, de behöver 

inte längre åka in till kommunens lokaler för att justera ett protokoll, vilket särskilt 

är en fördel för de som bor en bit bort från centrala Svenljunga. Förhoppningsvis 

kan detta också underlätta något för den som exempelvis vill kombinera ett 

förtroendeuppdrag med arbete, fritid och familj. Detta medför också att protokoll 

inte behöver bli liggande i flera dagar i väntan på justering. En nedkortning av 

dessa tider medför att medborgarna också kan få ta del av beslut närmare inpå 

nämndernas och fullmäktiges sammanträden.  

Kommunallagen säger inget om att bestyrkande måste ske genom undertecknande 

med en penna. Det föreligger därför inget hinder enligt kommunallagen för att 

justera kommunala sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur. Frågan har 

även prövats av förvaltningsrätten och kammarrätten i Göteborg där man också 

konstaterat att inga hinder föreligger. 

För att förtydliga möjligheten till digital justering av politiska protokoll föreslås ett 
tillägg i nämndernas reglementen samt i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
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Ekonomi 
Utgångspunkten i den digitala signeringen är något som heter credits. 

Ekonomienheten köper in paket av credits. När dessa är förbrukade köps ett nytt 

paket in. Interndebitering sker till de förvaltningar som nyttjar tjänsten.  

Varje digital signering kostar cirka 1,25 credits. 1 credit kostar 8,65 kronor. En 

digital signering av ett protokoll som vanligtvis består av 3 stycken signaturer 

innebär en kostnad på cirka 32 kronor.  

Uppskattningen är att det skapas ungefär 100 protokoll per år totalt för alla 

nämnder samt kommunfullmäktige. I snitt görs 3 signaturer per protokoll, vilket ger 

en kostnad om cirka 3 000 kronor per år. 

Detta vägs delvis upp av minskad utbetalning för reseersättning.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022. Förslag 

till beslut blev att fatta beslut enligt förvaltningens förslag att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att införa möjligheten till digital signering i samband 

med justering av politiska protokoll i kommunfullmäktige och nämnder. Samt att 

kommunfullmäktige beslutar att meningen ”Digital justering får användas” läggs till 

i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i nämndernas reglementen 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 12 december 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut enligt 

arbetsutskottets förslag.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-12, § 241 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21, § 218 

Tjänsteutlåtande 2022-11-08 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22, 59 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Socialnämnden  
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Interna myndighetsnämnden 

Valnämnden  
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§ 211 
Ordning för inkallande av ersättare  
Diarienummer: KSF-2022-281  101 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar följande regler för inkallande av ersättare i kommunens 

nämnder och styrelser för perioden 2023-2026: 

 

För ledamot tillhörande 

nedanstående partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 

partigruppsordning: 

M M, KD, LPo, SD, S, L, C, MP, V 

C C, S, L, MP, KD, LPo, M, V, SD 

L L, S, C, MP, KD, M, LPo, V, SD 

KD KD, M, LPo, SD, C, MP, L, S, V 

S S, L, C, MP, M, LPo, KD, V, SD 

V V, S, L, C, KD, MP, M, LPo, SD 

MP MP, S, C, L, V, KD, M, LPo, SD 

SD SD, M, LPo, KD, S, L, C, MP, V 

LPo LPo, KD, M, SD, C, S, L, V, MP 

 

Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens 

protokoll. 

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas när det i lag eller författning inte föreskrivs 

annat gällande ersättares inkallande till tjänstgöring.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt Kommunallagen 6 kapitlet 17 § besluta om 

ersättares tjänstgöring i nämnderna.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 5 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Engström (MP): Tilläggsförslag: Ordning för inkallande av ersättare för 

Miljöpartiet sker i följande ordning: MP, S, C, L, V, KD, M, LPo, SD 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag på ordning för inkallande av ersättare 

och Lars Engströms (MP) tilläggsförslag på ordning för inkallande av ersättare för 

Miljöpartiet. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige bifaller båda förslagen.  

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden  

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Socialnämnden  

Interna myndighetsnämnden 

Valnämnden  

Krisledningsnämnden  

 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

18 (98) 
 

§ 212 
Ersättarnas närvaro- och yttranderätt 
Diarienummer: KSF-2022-282  101 

Beslut 
Ersättare får närvara vid nämnders sammanträden och delta i överläggningar, men 

inte i besluten, samt ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet under 

perioden 2023-2026. De kommunala bolagens styrelser beslutar var för sig om 

styrelsesuppleanters närvaro på styrelsemötena. 

Reservationer 
Markus Bylander (C) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att 

före justeringen komma in med en skriftlig reservation.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt Kommunallagen 6 kapitlet 17 § besluta i vilken 

utsträckning ersättare ska ha rätt att delta i överläggningar och få sin mening 

antecknad i protokollet.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 6 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Ersättare får närvara vid nämnders sammanträden och delta i 

överläggningar, men inte i besluten, samt ha rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet under perioden 2023-2026. De kommunala bolagens styrelser beslutar 

var för sig om styrelsesuppleanters närvaro på styrelsemöten.  

Patrik Harrysson (S): Yrkar avslag på Johan Björkmans (M) förslag och yrkar bifall till 

kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag som Patrik Harrysson (S) yrkat bifall till 

och Johan Björkman (M) förslag. 

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunfullmäktiges valberednings förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 Ja-röst för kommunfullmäktiges valberednings förslag.  

 Nej-röst för Johan Björkmans (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 14 Ja-röster för kommunfullmäktiges valberednings förslag och 18 Nej-röster 

för Johan Björkmans (M) förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla Johan 

Björkmans (M) förslag. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Johan Björkman (M)  x  

Kjell Persson (M)  x  

Margaretha Bjälkemo (M)  x  

Per-Olof Ekelund (M)  x  

Jonas Alm (M)  x  

Britt-Marie Stensson (M)    

Christer Wolgner (C) x   

Marcus Bylander (C) x   

Petra Ojala (C) x   

Jari Palo-Oja (L) x   

Fredrik Skott (KD)  x  

Paulina Johansson (KD)  x  

Patrik Harrysson (S) x   

Lisbeth Jakobsson (S) x   

Dan Franzén (S)  x   

Kerstin Göss Lindh (S) x   
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Dag Forsström (S) x   

Eva Corovic (S) x   

Torsten Lindh (S) x   

Helene Johnsson (S) x   

Robert Klerfors (V) x   

Lars Engström (MP) x   

Christer Schönander (SD)  x  

Gerth Månsson (SD)  x  

Lars-Åke Engström (SD)  x  

Göran Tjärnlund (SD)  x  

Jan Evald Carlsson (SD)  x  

Anna-Karin Örni (SD)  x  

Leif Karlsson (SD)  x  

Alain Waern (LPo)  x  

Thomas Karlsson (LPo)  x  

Jarl Bill (LPo)  x  

Bertil Hagström (LPo)   x  

 

Protokollsbilaga 
Reservation från Markus Bylander (C), 2022-12-20 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden  

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Socialnämnden  

Interna myndighetsnämnden 

Valnämnden  

Krisledningsnämnden 

Svenljunga kommun förvaltning AB 
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AB Svenljunga Bostäder 

Svenljunga Industrifastigheter AB 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 
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§ 213 
Val av revisorer för Svenljunga kommuns 
stiftelser (fonder) 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-283 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande revisorer för Svenljunga kommuns stiftelser 

(fonder) 2023-2026: 

 Nils-Gösta Sjörén (M) 

 Thomas Mellqvist (C) 

 Erik Johansson (C) 

 Jan Axell (S) 

 Carina Gullander (LPo) 

 

Till ordförande utses Thomas Mellqvist (C). 

Till vice ordförande utses Nils-Gösta Sjörén (M). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse fem revisorer för Svenljunga kommuns stiftelser 

(fonder) för 2023-2026. Bland de valda revisorerna ska en ordförande och en vice 

ordförande utses. Stiftelser som omfattas är Donationsfond för simhallens drift 1 

och 2, AP Hedbergs Donationsfond 1 och 2, Alma och Julia Brolins fond, Perslows 

donationsfond och Stiftelsen Samfonden Skolfonden 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 7 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

Stiftelserna 
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§ 214 
Val av auktoriserad revisor för Svenljunga 
kommuns stiftelser (fonder) 2023-2026 samt 
Stiftelsen Klevs Gästgiveri och Stiftelsen 
Sociala Samfonden  
Diarienummer: KSF-2022-284 101 

Beslut  
Kommunfullmäktige utser auktoriserad revisor Peter Wank, PwC  

för granskning av Svenljunga kommuns stiftelser (fonder) 2023-2026.  

Kommunfullmäktige utser auktoriserad revisor Johan Sjösten,  

Sjösten & Partner Revisionsbyrå AB, för granskning av Stiftelsen Klevs Gästgiveri 

och Stiftelsen Sociala Samfonden.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en auktoriserad revisorer för Svenljunga kommuns 

stiftelser (fonder) för 2023-2026. Stiftelser som omfattas är Donationsfond för 

simhallens drift 1 och 2, AP Hedbergs Donationsfond 1 och 2, Alma och Julia Brolins 

fond, Perslows donationsfond och Stiftelsen Samfonden Skolfonden.  

Kommunfullmäktige ska dessutom utse en auktoriserad revisorer för Stiftelsen 

Klevs Gästgiveri och Stiftelsen Sociala Samfonden.  

Beredning 
Ärendet utgick från sammanträdet i kommunfullmäktiges valberedning  

5 december 2022. Val av auktoriserade revisorer tas upp på kommunfullmäktiges 

sammanträde 19 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Hagström (LPo) läser upp förslag som tagits fram till dagens sammanträde: 

Peter Wank, för granskning av Svenljunga kommuns stiftelser (fonder) 2023-2026 
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och Johan Sjösten, Sjösten & Partner Revisionsbyrå AB för granskning av Stiftelsen 

Klevs Gästgiveri och Stiftelsen Sociala Samfonden. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, förslaget 

som presenterats på dagens sammanträde, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

Stiftelserna 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 
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§ 215 
Val av revisorer och ersättare för Stiftelsen 
Klevs Gästgiveri 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-285 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande revisorer och ersättare för Stiftelsen Klevs 

Gästgiveri 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Anita Kristensson (C) 

 Christian Bengtsson (LPo) 

 

Ersättare: 

 Bernt Andersson (C) 

 Vakant  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse två ordinarie revisorer och två ersättare för Stiftelsen 

Klevs Gästgiveri 2023-2026. 

Till dagens sammanträde presenteras två namn på ordinarie revisorer och ett 

namn på ersättare. Beslut om ytterligare en ersättande revisor hänskjuts till 

nästkommande möte i kommunfullmäktige 6 februari 2023.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 9 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Petra Ojala (C): Föreslår Anita Kristensson (C) som ordinarie och Bernt Andersson 

(C) som ersättare. 

Jarl Bill (LPo): Föreslår Christian Bengtsson (LPo) som ordinarie. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två namn på förslag till beslut 

på ordinarie revisorer. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på namnen och 

finner att kommunfullmäktige bifaller dem. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett namn på förslag till beslut 

på ersättande revisorer. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på namnet och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

Stiftelsen Klevs Gästgiveri 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 
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§ 216 
Val av revisorer och ersättare för Stiftelsen JM 
Johanssons donationsfond 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-286 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie revisorer och ersättare för Stiftelsen 

JM Johanssons donationsfond 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Ann-Louise Karlsson (M) 

 Lisbeth Billkranz  

 

Ersättare: 

 Anita Kristensson (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse två ordinarie revisorer och en ersättare för Stiftelsen 

JM Johanssons donationsfond 2023-2026.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Petra Ojala (C): Föreslår Anita Kristensson (C) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två namn på förslag till beslut 

på ordinarie revisorer från kommunfullmäktiges valberedning. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på namnen och finner att kommunfullmäktige bifaller dem. 
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Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett namn på förslag till beslut 

på ersättande revisor. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på namnet och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

Stiftelsen JM Johanssons donationsfond



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 
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§ 217 
Val av revisorer och ersättare för Stiftelsen 
Charles M Swansson och Emilia Anderssons 
donationsfond 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-287  101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie revisorer och ersättare för  

Charles M Swanssons och Emilia Anderssons donationsfond 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Gunnar Bondesson (M) 

 Jan Paridon (LPo) 

 

Ersättare: 

 Bertil Hagström (LPo) 

 Vakant  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse två ordinarie revisorer och två ersättare för Charles M 

Swanssons och Emilia Anderssons donationsfond 2023-2026.  

Till dagens sammanträde presenteras två namn på ordinarie revisorer och ett 

namn på ersättare. Beslut om ytterligare en ersättande revisor hänskjuts till 

nästkommande möte i kommunfullmäktige 6 februari 2023.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 11 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två namn på förslag till beslut 

på ordinarie revisorer från kommunfullmäktiges valberedning. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på namnen och finner att kommunfullmäktige bifaller dem. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett namn på förslag till beslut 

på ersättande revisor från kommunfullmäktiges valberedning. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på namnet och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

Charles M Swanssons och Emilia Anderssons donationsfond



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 
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§ 218 
Val av auktoriserad revisor för Gunilla och 
Daniel von Schedvins stiftelse 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-288  101 

Beslut  
Kommunfullmäktige utser auktoriserad revisor Lars-Olof Pettersson,  

Givarp Fritzå 1, 514 52 Länghem för Gunilla och Daniel von Schedvins stiftelse 

2023-2026.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en auktoriserad revisorer för Gunilla och Daniel von 

Schedvins stiftelse för 2023-2026.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 12 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Vald revisor 

Ekonomienheten  

Gunilla och Daniel von Schedvins stiftelse
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§ 219 
Val av revisor för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-289 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Nils-Gösta Sjörén (M) som revisor för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 2023-2026.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en revisor för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 2023-2026.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 13 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och att kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet expedieras till 
Vald revisor 

Ekonomienheten  

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 
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§ 220 
Val av revisorer för Svenljunga kommun 
förvaltning AB 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-290 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande revisorer och suppleanter för granskning av 

Svenljunga kommun förvaltning AB 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Nils-Gösta Sjörén (M) 

 Carina Gullander (LPo) 

 

Suppleanter: 

 Göran Eriksson (L) 

 Thomas Mellqvist (C) 

 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Svenljunga kommun förvaltning AB ska 

kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för granskning 

av Svenljunga kommun förvaltning AB 2023-2026.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jari-Palo Oja (L): Föreslår Göran Eriksson (L) som ersättare.  
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Markus Bylander (C): Föreslår Thomas Mellqvist (C) som ersättare.  

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två namn på förslag till beslut 

på ordinarie revisorer från kommunfullmäktiges valberedning. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på namnen och finner att kommunfullmäktige bifaller dem. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två namn på förslag till beslut 

på ersättande revisorer, Göran Eriksson (L) och Thomas Mellqvist (C). Ordförande 

Bertil Hagström (LPo) frågar på förslagen finner att kommunfullmäktige bifaller 

dem. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

Svenljunga kommun förvaltning AB
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§ 221 
Val av revisorer för AB Svenljunga Bostäder 
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-291 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande revisorer och suppleanter för granskning av AB 

Svenljunga Bostäder 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Nils-Gösta Sjörén (M) 

 Thomas Mellqvist (C) 

 

Suppleanter: 

 Jan Axell (S) 

 Carina Gullander (LPo)  

 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för AB Svenljunga Bostäder ska kommunfullmäktige utse 

två lekmannarevisorer och två suppleanter för granskning av AB Svenljunga 

Bostäder 2023-2026.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Petra Ojala (C): Föreslår Thomas Mellqvist (C) som ordinarie. 

Markus Bylander (C): Föreslår Carina Gullander (LPo) som ersättare. 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns tre namn på förslag till beslut 

på ordinarie revisorer, Nils-Gösta Sjörén (M), Carina Gullander (LPo) och Thomas 

Mellqvist (C). Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på namnen var för sig och 

finner att kommunfullmäktige väljer Nils-Gösta Sjörén (M) och  

Thomas Mellqvist (C). 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två namn på förslag till beslut 

på ersättande revisorer, Jan Axell (S) och Carina Gullander (LPo). Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på namnen och finner att kommunfullmäktige bifaller dem. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

AB Svenljunga Bostäder 
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§ 222 
Val av revisorer för Svenljunga 
Industrifastigheter AB 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-292 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande revisorer och suppleanter för granskning av 

Svenljunga Industrifastigheter AB 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Nils-Gösta Sjörén (M) 

 Thomas Mellqvist (C) 

 

Suppleanter: 

 Jan Axell (S) 

 Carina Gullander (LPo)  

 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för av Svenljunga Industrifastigheter AB ska 

kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för granskning 

av Svenljunga Industrifastigheter AB 2023-2026.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Petra Ojala (C): Föreslår Thomas Mellqvist (C) som ordinarie. 

Markus Bylander (C): Föreslår Carina Gullander (LPo) som ersättare. 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns tre namn på förslag till beslut 

på ordinarie revisorer, Nils-Gösta Sjörén (M), Carina Gullander (LPo) och Thomas 

Mellqvist (C). Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på namnen var för sig och 

finner att kommunfullmäktige väljer Nils-Gösta Sjörén (M) och  

Thomas Mellqvist (C). 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två namn på förslag till beslut 

på ersättande revisorer, Jan Axell (S) och Carina Gullander (LPo). Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på namnen och finner att kommunfullmäktige bifaller dem. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

Svenljunga Industrifastigheter AB 
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§ 223 
Val av revisorer för Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-293 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande revisorer och suppleanter för granskning av 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Nils-Gösta Sjörén (M) 

 Thomas Mellqvist (C) 

 

Suppleanter: 

 Jan Axell (S) 

 Carina Gullander (LPo) 

 

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska 

kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för granskning 

av Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2023-2026.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Petra Ojala (C): Föreslår Thomas Mellqvist (C) som ordinarie. 

Markus Bylander (C): Föreslår Carina Gullander (LPo) som ersättare. 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns tre namn på förslag till beslut 

på ordinarie revisorer, Nils-Gösta Sjörén (M), Carina Gullander (LPo) och Thomas 

Mellqvist (C). Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på namnen var för sig och 

finner att kommunfullmäktige väljer Nils-Gösta Sjörén (M) och  

Thomas Mellqvist (C). 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två namn på förslag till beslut 

på ersättande revisorer, Jan Axell (S) och Carina Gullander (LPo). Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på namnen och finner att kommunfullmäktige bifaller dem. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
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§ 224 
Val av överförmyndare för mandatperioden 
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-294 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande personer till överförmyndare och ersättare för 

mandatperioden 2023-2026:  

Överförmyndare: 

 Tomas Klug 

Kommunhuset 

512 80 Svenljunga 

 

Ersättare: 

 Fredrik Dahl 

Kommunhuset 

512 80 Svenljunga 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en överförmyndare samt en ersättare för 

mandatperioden 2023-2026.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 18 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut på 

överförmyndare, kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut på 

ersättare för överförmyndare, kommunfullmäktiges valberednings förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Tomas Klug, kanslichef 

Fredrik Dahl, näringslivsstrateg 

Överförmyndaren i Skövde  
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§ 225 
Val av styrelse för Stiftelsen Klevs Gästgiveri 
för mandatperioden 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-295 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare att ingå i 

styrelsen för Stiftelsen Klevs Gästgiveri under mandatperioden 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Ann-Louise Karlsson (M) 

 Jan-Evald Carlsson (SD) 

 Göran Eriksson (L) 

 Jennie Magnusson (C) 

 Ann Wallnedal (LPo) 

 Lone Holm Olesen (LPo) 

 

Ersättare: 

 Patrik Harrysson (S) 

 Per Hanson (SD) 

 Lola Lundberg (S) 

 

Till sammankallande utses Ann Wallnedal (LPo). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse sex ordinarie ledamöter och tre ersättare till styrelsen 

för Stiftelsen Klevs Gästgiveri under mandatperioden 2023-2026. Bland de utsedda 

ska en sammankallande utses.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  
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Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Ändringsyrkande: Jennie Magnusson (C) blir ordinarie och Patrik 

Harrysson (S) blir ersättare.  

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med sex ordinarie ledamöter och tre 

ersättare samt Dan Franzéns (S) ändringsyrkande. Ordförande Bertil Hagström 

(LPo) frågar först på förslaget från kommunfullmäktiges valberedning med Dan 

Franzéns (S) ändringsyrkande av ordinarie ledamöter och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det.  

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget från 

kommunfullmäktiges valberedning med Dan Franzéns (S) ändringsyrkande av 

ersättande ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar slutligen om kommunfullmäktige kan välja 

Ann Wallnedal (LPo) till sammankallade och finner att kommunfullmäktige bifaller 

det.  

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Stiftelsen Klevs Gästgiveri 
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§ 226 
Val av styrelse för Stiftelsen JM Johanssons 
donationsfond för mandatperioden  
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-296 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare att ingå i 

styrelsen för Stiftelsen JM Johanssons donationsfond under mandatperioden  

2023-2026:  

Ordinarie: 

 Emil Ros  

Torpavägen 11 

512 63 Östra Frölunda  

 Torbjörn Hidendahl  

Storegården 

512 63 Östra Frölunda 

 Staffan Lennström 

Mölneby Gård 

512 63 Östra Frölunda  

 Sandra Sjöberg 

Lillegårdsvägen 13 

512 63 Östra Frölunda 

 

Ersättare: 

 Lars Johansson  

Ängasjö 1 

512 63 Östra Frölunda 

 Christine Rundahl 

Ängasjö 2 

512 63 Östra Frölunda  
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Till sammankallande utses Torbjörn Hidendahl.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse fyra ordinarie ledamöter och två ersättare till 

styrelsen för Stiftelsen JM Johanssons donationsfond under mandatperioden  

2023-2026. Bland de utsedda ska en sammankallande utses.  

Släktingar för Stiftelsen JM Johanssons donationsfond ska också utse en ledamot 

att ingå i styrelsen.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 20 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med fyra ordinarie ledamöter och två 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar slutligen om kommunfullmäktige kan välja 

Torbjörn Hidendahl till sammankallade och finner att kommunfullmäktige bifaller 

det.  

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Stiftelsen JM Johanssons donationsfond  
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§ 227 
Val av styrelse för Charles M Swansson och 
Emilia Andersson donationsfond för 
mandatperioden 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-297 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare att ingå i 

styrelsen för Charles M Swansson och Emilia Andersson donationsfond under 

mandatperioden 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Dag Forsström (S) 

Ringestena Broängen  

512 93 Svenljunga 

 Inge Johansson  

Stora Snärsbo 

512 91 Sexdrega 

 Inge Salomonsson (M) 

Starred 3 

512 91 Sexdrega 

 Christian Due (M) 

Slätthultsgård 1 

512 91 Sexdrega 

 Jari-Palo Oja (L) 

Ekorrvägen 2 

512 91 Sexdrega 

 

Ersättare: 

 Lars Engström (MP) 

Tomtavägen 7 

512 77 Sexdrega 
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 Kjell Hallberg (S) 

Tegvägen 3 

512 77 Sexdrega 

 Martin Due (M) 

Slätthultsgård 1 

512 91 Sexdrega 

 Barbro Johansson (M) 

Stora Snärsbo 

512 91 Sexdrega 

 Bertil Johansson  

Handbynäs Gård 1 

512 91 Sexdrega 

 

Till sammankallande utses Dag Forsström (S). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till 

styrelsen för Charles M Swansson och Emilia Andersson donationsfond under 

mandatperioden 2023-2026. Bland de utsedda ska en sammankallande utses. 

Samtliga ska vara boende i Sexdrega församling.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 21 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar slutligen om kommunfullmäktige kan välja 

Dag Forsström (S) till sammankallade och finner att kommunfullmäktige bifaller 

det.  
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Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Charles M Swansson och Emilia Andersson donationsfond 
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§ 228 
Val av styrelse för Svenljunga kommun 
förvaltning AB 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-298 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och suppleanter att ingå i 

styrelsen för Svenljunga kommun förvaltning AB 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Johan Björkman (M) 

 Patrik Harrysson (S) 

 Jarl Bill (LPo) 

 

Suppleanter: 

 Fredrik Skott (KD) 

 Helene Jansson (C) 

 Christer Schönander (SD) 

 

Till ordförande utses Johan Björkman (M). 

Till vice ordförande utses Patrik Harrysson (S). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse styrelse för Svenljunga kommun förvaltning AB  

2023-2026. Enligt bolagsordningen för Svenljunga kommun förvaltning AB ska tre 

ordinarie ledamöter och tre suppleanter utses. Bland de valda ledamöterna ska en 

ordförande och en vice ordförande utses.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  
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Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 22 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med tre ordinarie ledamöter och tre 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Svenljunga kommun förvaltning AB 
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§ 229 
Val av styrelse för AB Svenljunga Bostäder 
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-299 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och suppleanter att ingå i 

styrelsen för AB Svenljunga Bostäder 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Christer Schönander (SD) 

 Inge Salomonsson (M) 

 Lisbeth Jakobsson (S) 

 Peo Rosander (S) 

 Thomas Carlsson (LPo) 

 

Suppleanter: 

 Eva Johansson (C) 

 Ulla-Katarina Rosén (SD) 

 Margaretha Bjälkemo (M) 

 Maria Bengtsson (KD) 

 Mats Lundberg (S)  

 

Till ordförande utses Thomas Carlsson (LPo). 

Till vice ordförande utses Lisbeth Jakobsson (S). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse styrelse för AB Svenljunga Bostäder 2023-2026. Enligt 

bolagsordningen för AB Svenljunga Bostäder ska fem ordinarie ledamöter samt 

lägst tre och högst fem suppleanter utses. Bland de valda ledamöterna ska en 

ordförande och en vice ordförande utses.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Ändringsyrkande: Som ersättare föreslås att Birgitta Boo (M) 

ersätts av Margaretha Bjälkemo (M).  

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare samt Johan Björkmans (M) ändringsyrkande. Ordförande Bertil Hagström 

(LPo) frågar på förslaget av ordinarie ledamöter och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget från 

kommunfullmäktiges valberedning med Johan Björkmans (M) ändringsyrkande av 

ersättande ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

AB Svenljunga Bostäder 
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§ 230 
Val av styrelse för Svenljunga 
Industrifastigheter AB 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-300 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och suppleanter att ingå i 

styrelsen för Svenljunga Industrifastigheter AB 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Per-Olof Ekelund (M) 

 Christer Schönander (SD) 

 Lars-Erik Lundahl (LPo) 

 Lisbeth Jakobsson (S) 

 Peo Rosander (S) 

 

Suppleanter: 

 Kjell Persson (M) 

 Maria Bengtsson (KD) 

 Ulla-Katarina Rosén (SD) 

 Eva Johansson (C) 

 Mats Lundberg (S) 

 

Till ordförande utses Per-Olof Ekelund (M) 

Till vice ordförande utses Lisbeth Jakobsson (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse styrelse för Svenljunga Industrifastigheter AB  

2023-2026. Enligt bolagsordningen för Svenljunga Industrifastigheter AB ska fem 
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ordinarie ledamöter samt lägst tre och högst fem suppleanter utses. Bland de valda 

ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 24 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Svenljunga Industrifastigheter AB 
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§ 231 
Val av styrelse för Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-301 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och suppleanter att ingå i 

styrelsen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2023-2026:  

Ordinarie: 

 Per-Olof Ekelund (M) 

 Christer Schönander (SD) 

 Lars-Erik Lundahl (LPo) 

 Lisbeth Jakobsson (S) 

 Peo Rosander (S) 

 

Suppleanter: 

 Kjell Persson (M) 

 Maria Bengtsson (KD) 

 Ulla-Katarina Rosén (SD) 

 Eva Johansson (C) 

 Mats Lundberg (S) 

 

Till ordförande utses Per-Olof Ekelund (M). 

Till vice ordförande utses Lisbeth Jakobsson (S). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse styrelse för Svenljunga Verksamhetslokaler AB  

2023-2026. Enligt bolagsordningen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska fem 

ordinarie ledamöter samt lägst tre och högst fem suppleanter utses. Bland de valda 

ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 25 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
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§ 232  
Val av barn- och utbildningsnämnd  
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-302 101 

Beslut 
Kommunfullmäktiges utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till barn- och 

utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Ulla-Katarina Rosén (SD) 

 Lars-Åke Engström (SD) 

 Petra Ojala (C) 

 Louise Björkman (M) 

 Britt-Marie Stensson (M) 

 Ann Wallnedal (LPo) 

 Torsten Lindh (S) 

 Helene Johnsson (S) 

 Ernest Gustafsson (S) 

Ersättare: 

 Marita Karlsson (L) 

 Manda Schillerås (C) 

 Jonas Alm (M) 

 Per Hanson (SD) 

 Per Swedberg (SD) 

 Paulina Johansson (KD) 

 Mona Waern (LPo) 

 Anya Thenander (S) 

 Per Andersson (S) 
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Till ordförande utses Ann Wallnedal (LPo). 

Till vice ordförande utses Torsten Lindh (S). 

Protokollsanteckning 
Markus Bylander (C) antecknar följande till protokollet: Vissa av de val som vi 

kommer genomföra i kväll är olyckliga och kommer väcka frågor hos allmänheten 

som riskerar att undergräva förtroendet för samtliga politiker.  

Fullständig protokollsanteckning biläggs som protokollsbilaga till denna paragraf.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse nio ordinarie ledamöter och nio ersättare till barn- 

och utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026. Bland de valda 

ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 26 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med nio ordinarie ledamöter och nio 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Protokollsanteckning från Markus Bylander (C), 2022-12-19 
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Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
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s 
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§ 233 
Val av socialnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-303 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till 

socialnämnden för mandatperioden 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Kjell Persson (M) 

 Ann-Louise Karlsson (M) 

 Susanne Lindström (SD) 

 Anna-Karin Örni (SD) 

 Alain Waern (LPo) 

 Kerstin Göss Lindh (S) 

 Dag Forsström (S) 

 Therese Bevenros (S) 

 Anita Kristensson (C) 

Ersättare: 

 Birgitta Boo (M) 

 Maria Bengtsson (KD) 

 Ulla-Katarina Rosén (SD) 

 Per Hanson (SD) 

 Solveig Ivarsson (LPo) 

 Anita Ottosson (C) 

 Ingrid Eriksson (L) 

 Per Bornefalk (S) 

 Lars Engström (MP) 
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Till ordförande utses Kjell Persson (M). 

Till vice ordförande utses Anita Kristensson (C). 

Protokollsanteckning 
Markus Bylander (C) antecknar följande till protokollet: Vissa av de val som vi 

kommer genomföra i kväll är olyckliga och kommer väcka frågor hos allmänheten 

som riskerar att undergräva förtroendet för samtliga politiker.  

Fullständig protokollsanteckning biläggs som protokollsbilaga till denna paragraf.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse nio ordinarie ledamöter och nio ersättare till 

socialnämnden för mandatperioden 2023-2026. Bland de valda ledamöterna ska 

en ordförande och en vice ordförande utses.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Ändringsyrkande: Som ersättare föreslås Margaretha 

Bjälkemo (M) ersättas av Birgitta Boo (M). 

Christer Schönander (SD): Ändringsyrkade: Som ordinarie föreslås Leif Karlsson (SD) 

och Göran Tjärnlund (SD) ersättas av Susanne Lindström (SD) och  

Anna-Karin Örni (SD).  

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med nio ordinarie ledamöter och nio 

ersättare samt Johan Björkmans (M) och Christer Schönanders (SD) 

ändringsyrkanden. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar först på förslaget från 

kommunfullmäktiges valberedning med Christer Schönanders (SD) 

ändringsyrkande av ordinarie ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller 

det. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget från 

kommunfullmäktiges valberedning med Johan Björkmans (M) ändringsyrkande av 

ersättande ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det 
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Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Protokollsanteckning från Markus Bylander (C), 2022-12-19 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Socialförvaltningen  
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s 
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§ 234 
Val av samhällsbyggnadsnämnd  
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-304 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till 

samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Margaretha Bjälkemo (M) 

 Fredrik Skott (KD) 

 Christer Schönander (SD) 

 Jan-Evald Carlsson (SD)  

 Christian Bengtsson (LPo) 

 Christer Wolgner (C) 

 Owe Lundin (L) 

 Dan Franzén (S) 

 Eva Corovic (S) 

Ersättare: 

 Per Lennström (M) 

 Tommy Stensson (M) 

 Tomas Berntsson (SD) 

 Per Swedberg (SD) 

 Jan Paridon (LPo) 

 Eva Johansson (C) 

 Helene Jansson (C) 

 Lars-Göran Jakobsson (S) 

 Elisabeth Rosander (S) 
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Till ordförande utses Fredrik Skott (KD). 

Till vice ordförande utses Dan Franzén (S). 

Protokollsanteckning 
Markus Bylander (C) antecknar följande till protokollet: Vissa av de val som vi 

kommer genomföra i kväll är olyckliga och kommer väcka frågor hos allmänheten 

som riskerar att undergräva förtroendet för samtliga politiker.  

Fullständig protokollsanteckning biläggs som protokollsbilaga till denna paragraf.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse nio ordinarie ledamöter och nio ersättare till 

samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026. Bland de valda 

ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 28 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med nio ordinarie ledamöter och nio 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Protokollsanteckning från Markus Bylander (C), 2022-12-19 
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Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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2022-12-19  

 

s 
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§ 235 
Val av intern myndighetsnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-305 101 

Beslut  
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till interna 

myndighetsnämnden för mandatperioden 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Christian Due (M) 

 Lars-Åke Engström (SD) 

 Peo Rosander (S) 

Ersättare: 

 Stig Nilsson (KD) 

 Lars-Erik Lundahl (LPo) 

 Anders Lennström (C) 

 

Till ordförande utses Christian Due (M). 

Till vice ordförande utses Peo Rosander (S). 

Protokollsanteckning 
Markus Bylander (C) antecknar följande till protokollet: Vissa av de val som vi 

kommer genomföra i kväll är olyckliga och kommer väcka frågor hos allmänheten 

som riskerar att undergräva förtroendet för samtliga politiker.  

Fullständig protokollsanteckning biläggs som protokollsbilaga till denna paragraf.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ordinarie ledamöter och tre ersättare till interna 

myndighetsnämnden för mandatperioden 2023-2026. Bland de valda ledamöterna 

ska en ordförande och en vice ordförande utses.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 29 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med tre ordinarie ledamöter och tre 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Protokollsanteckning från Markus Bylander (C), 2022-12-19 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 236 
Val av valnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-306 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till 

valnämnden för mandatperioden 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Margaretha Bjälkemo (M) 

 Irene Månsson (SD) 

 Mona Waern (LPo) 

 Owe Lundin (L) 

 Eva Corovic (S) 

 

Ersättare: 

 Britt-Marie Stensson (M) 

 Stig Nilsson (KD) 

 Christel Thörnros-Elsmyr (SD) 

 Bernt Andersson (C) 

 Dag Forsström (S) 

 

Till ordförande utses Margaretha Bjälkemo (M). 

Till vice ordförande utses Owe Lundin (L). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till 

valnämnden för mandatperioden 2023-2026. Bland de valda ledamöterna ska en 

ordförande och en vice ordförande utses.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 30 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 237 
Val av krisledningsnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-307 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till 

krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Johan Björkman (M) 

 Patrik Harrysson (S)  

 Jarl Bill (LPo) 

Ersättare: 

 Fredrik Skott (KD) 

 Helene Jansson (C) 

 Christer Schönander (SD) 

 

Till ordförande utses Johan Björkman (M) 

Till vice ordförande utses Patrik Harrysson (S)  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse tre ordinarie ledamöter och tre ersättare till 

krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026. Bland de valda ledamöterna 

ska en ordförande och en vice ordförande utses.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 31 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med tre ordinarie ledamöter och tre 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, kommunfullmäktiges valberednings förslag. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 238 
Val av samverkansnämnd arbetsmarknad 
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-308 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till 

samverkansnämnd arbetsmarknad för mandatperioden 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Johan Björkman (M) 

 Patrik Harrysson (S) 

 

Ersättare: 

 Christer Schönander (SD) 

 Helene Jansson (C) 

 

Till ordförande utses Driton Bilalli (S). 

Till vice ordförande utses Patrik Harrysson (S). 

Sammanfattning 
Enligt reglemente för samverkansnämnden arbetsmarknad ska två ledamöter och 

två ersättare utses för mandatperioden 2023-2026. Det ska eftersträvas att 

kommunledning representerar kommunen. Eftersom Svenljunga kommun är 

värdkommun för samverkansnämnd arbetsmarknad ska Svenljunga 

kommunfullmäktige utse en ordförande och en vice ordförande.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 32  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Föreslår Driton Billali (S), Tranemo kommun som ordförande 

och Patrik Harrysson (S) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med två ordinarie ledamöter och två 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till 

ordförande, Patrik Harryssons (S) förslag. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar 

på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut till vice 

ordförande, Patrik Harryssons (S) förslag. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar 

på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Tranemo Kommun  
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§ 239 
Val av samverkansnämnd personal  
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-309 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till 

samverkansnämnd personal för mandatperioden 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Johan Björkman (M) 

 Patrik Harrysson (S) 

 

Ersättare: 

 Christer Schönander (SD) 

 Helene Jansson (C) 

 

Svenljunga kommuns fullmäktige föreslår Tranemo kommuns fullmäktige att utse 

Johan Björkman (M) till ordförande i samverkansnämnd personal.  

Sammanfattning 
Enligt reglemente för samverkansnämnden personal ska två ledamöter och två 

ersättare utses för mandatperioden 2023-2026. Eftersom Tranemo kommun är 

värdkommun för samverkansnämnd personal ska Svenljunga kommunfullmäktige 

lämna förslag på en ordförande och lämna över det för beslut i Tranemo 

kommunfullmäktige.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 33 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Föreslår att kommunfullmäktige i Svenljunga föreslår Tranemo 

kommuns fullmäktige att utse Johan Björkman (M) till ordförande i 

samverkansnämnd personal. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag med två ordinarie ledamöter och två 

ersättare. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget av ordinarie 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande Bertil 

Hagström (LPo) frågar därefter på förslaget av ersättare och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut om 

förslag på ordförande, Patrik Harryssons (S) förslag. Ordförande Bertil Hagström 

(LPo) frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Tranemo Kommun  
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§ 240 
Val av gode män vid lantmäteriförrättningar 
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-310 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande gode män vid lantmäteriförrättningar för 

mandatperioden 2023-2026: 

För tätortsfrågor: 

 Björn Larsson (M) 

Ödgärdarp 1 

512 91 Sexdrega 

 Staffan Bengtsson (LPo) 

Slånbergsstigen 5 

512 60 Överlida 

 Per Larsson (C) 

Ullasjö Totebo Brunnsgärde 1 

512 93 Svenljunga 

 

För jordbruks- och skogsbruksfrågor: 

 Björn Larsson (M) 

Ödgärdarp 1 

512 91 Sexdrega 

 Staffan Bengtsson (LPo) 

Slånbergsstigen 5 

512 60 Överlida 

 Per Larsson (C) 

Ullasjö Totebo Brunnsgärde 1 

512 93 Svenljunga 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 240 

Kommunfullmäktige  

2022-12-19 

s 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

79 (98) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse gode män vid fastighetsbildningsförrättningar för 

mandatperioden 2023-2026. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga 

om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. Tre 

gode män med erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden och tre gode män som är 

kunniga i jordbruks- och skogsbruksfrågor ska utses. Det möter inget hinder att 

uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden som jord- och 

skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 34 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag, med namn på tre gode män för 

tätortsfrågor samt namn på tre gode män för jordbruks- och skogsbruksfrågor. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget finner att kommunfullmäktige 

bifaller dem. 

Beslutet expedieras till 
Valda gode män 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Lantmäteriet  

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

80 (98) 
 

§ 241 
Val till Boråsregionen (Sjuhärads 
kommunalförbund) 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-311 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamot och ersättare till 

Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund) 2023-2026: 

Ordinarie 

 Johan Björkman (M) 

Ersättare 

 Patrik Harrysson (S) 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen för Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund) ska en 

ordinarie ledamot och en ersättare utses till förbundsdirektionen 2023-2026 av 

kommunfullmäktige.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 35 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Boråsregionen 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

81 (98) 
 

§ 242 
Val till Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-312 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamot och ersättare till Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2023-2026: 

Ordinarie 

 Johan Björkman (M) 

Ersättare 

 Torsten Lindh (S) 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska en 

ordinarie ledamot och en ersättare utses till förbundsdirektionen 2023-2026 av 

kommunfullmäktige. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 36 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

82 (98) 
 

§ 243 
Val av representant för Sjuhärads 
Samordningsförbund 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-313 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Kjell Persson (M) som representant för Sjuhärads 

samordningsförbund för 2023-2026. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en representant för Sjuhärads Samordningsförbund 

för 2023-2026. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 37 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kjell Persson (M) 

Sjuhärads samordningsförbund 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

83 (98) 
 

§ 244 
Val till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-314 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamot och ersättare till 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2023-2026: 

Ordinarie 

 Kjell Persson (M) 

Ersättare 

 Anita Kristensson (C) 

Sammanfattning 
Parterna i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ska utse ledamöter och ersättare till 

delregionalt politiskt samråd. Medlemskommunerna utser vardera en ordinarie 

ledamot och en ersättare för 2023-2026.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 38 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda ledamöter 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

84 (98) 
 

§ 245 
Val till Tolkförmedling Västs direktion  
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-315 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamot och ersättare till 

Tolkförmedlings Västs direktion 2023-2026: 

Ordinarie 

 Birgitta Boo (M) 

Ersättare 

 Patrik Harrysson (S) 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen för Tolkförmedling Väst ska direktionen bestå av en 

ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemskommun. 

Kommunfullmäktige ska utse ordinarie ledamot och ersättare till Tolkförmedlings 

Västs direktion 2023-2026. Båda ska vara invalda i kommunfullmäktige enligt 

Kommunallagen 9 kapitlet, 7 §.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 39 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 245 
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s 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

85 (98) 

Beslutet expedieras till 
Birgitta Boo (M) 

Patrik Harrysson (S) 

Tolkförmedlings Väst



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

86 (98) 
 

§ 246 
Val av ägarrepresentant vid de kommunala 
bolagens årsstämma 
Diarienummer: KSF-2022-316 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Bertil Hagström (LPo) som ägarrepresentant vid 

årsstämma för Svenljunga kommun förvaltning AB. 

Kommunfullmäktige utser Johan Björkman (M) som ägarrepresentant vid 

årsstämmorna för AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Industrifastigheter AB samt 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse ägarrepresentanter till årsstämmorna för Svenljunga 

kommun förvaltning AB, AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Industrifastigheter AB 

samt Svenljunga Verksamhetslokaler AB. 

Direktiv för ägarrepresentanterna ges av kommunstyrelsen.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 40 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Bertil Hagström (LPo) 

Johan Björkman (M) 
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Svenljunga kommun förvaltning AB 

AB Svenljunga Bostäder 

Svenljunga Industrifastigheter AB 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

88 (98) 
 

§ 247 
Val av representant till Viskans Vattenråd  
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-317 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande representant och ersättare till Viskans 

Vattenråd 2023-2026: 

Representant 

 Lars-Åke Engström (SD) 

 

Ersättare 

 Owe Lundin (L) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en representant och en ersättare i Viskans Vattenråd 

2023-2026. Mandatperioden avser från vattenrådets årsstämma till årsstämma. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 41 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 
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s 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

89 (98) 

 

 

Beslutet expedieras till 
Lars-Åke Engström (SD) 

Owe Lundin (L) 

Viskans Vattenråd 

 
 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

90 (98) 
 

§ 248 
Val av representant till Ätrans Vattenråd  
2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-318 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande representant och ersättare till Ätrans Vattenråd 

2023-2026: 

Representant 

 Solveig Ivarsson (Lpo) 

 

Ersättare 

 Owe Lundin (L) 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en representant och en ersättare i Ätrans Vattenråd 

2023-2026. Mandatperioden avser från vattenrådets årsstämma till årsstämma. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 42 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 248 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

91 (98) 

 

Beslutet expedieras till 
Solveig Ivarsson (LPo) 

Owe Lundin (L) 

Ätrans Vattenråd 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

92 (98) 
 

§ 249 
Val av ombud till Coompanion Sjuhärad 
ekonomisk förening 
Diarienummer: KSF-2022-319 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ombud och ersättare till Coompanion Sjuhärad 

ekonomisk förening: 

Ombud: 

 Maria Bengtsson (KD) 

 

Ersättare 

 Patrik Harrysson (S) 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud och en och en ersättare till 

föreningsstämman för Coompanion Sjuhärad ekonomisk förening. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 43 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Maria Bengtsson (KD) 

Patrik Harrysson (S) 

Coompanion Sjuhärad ekonomisk förening 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige  
2022-12-19  

 

s 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

94 (98) 
 

§ 250 
Val av ombud till Luft i Väst 
Diarienummer: KSF-2022-320 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Birgitta Boo (M) som ombud till Luft i Väst. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud för årsstämman för Luftvårdsförbundet för 

västra Sverige (Luft i väst).  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 44 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Birgitta Boo (M) 

Luftvårdsförbundet för västra Sverige (Luft i väst)  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

95 (98) 
 

§ 251 
Val av ombud till Inera 
Diarienummer: KSF-2022-321 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Tomas Klug, kanslichef Svenljunga kommun, som ombud 

till Inera. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud till årsstämman för Inera. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 45 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Tomas Klug, kanslichef 

Inera 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

96 (98) 
 

§ 252 
Val av ombud till Kommuninvest 
Diarienummer: KSF-2022-322 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ombud och ersättare till Kommuninvest: 

Ombud: 

 Johan Björkman (M) 

Ersättare 

 Patrik Harrysson (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud och en och en ersättare för 

föreningsstämman för Kommuninvest. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 46 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Johan Björkman (M) 

Patrik Harrysson (S) 

Kommuninvest 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

97 (98) 
 

§ 253 
Val av ombud till Baltic Link 
Diarienummer: KSF-2022-323 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Birgitta Boo (M) som ombud till Baltic Link.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud till Baltic Links årsstämma.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunfullmäktiges valberedning 5 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-05, § 47 

Beslutsgång 
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunfullmäktiges valberednings förslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Birgitta Boo (M) 

Baltic Link 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

98 (98) 
 

§ 254  
Val av ny nämndeman till Borås Tingsrätt 
Diarienummer: KSF-2022-001  102 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Christer Wolgner, Mandelblomsvägen 6, 512 52, 

Svenljunga till uppdraget som nämndeman i Borås Tingsrätt.   

Sammanfattning 
Borås Tingsrätt har bifallit Wilma Erikssons begäran om entledigande från 

uppdraget som nämndeman vid Borås Tingsrätt. Ett fyllnadsval behöver därför ske.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Borås Tingsrätt 2022-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Petra Ojala (C): Föreslår Christer Wolgner, Mandelblomsvägen 6, 512 52, 

Svenljunga som ny nämndeman.  

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, Petra 

Ojalas (C) förslag. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner 

att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Christer Wolgner 

Borås Tingsrätt 

 

 

 

 

 


