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§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Övrig fråga från Jarl Bill (LPo) angående bristen på disciplin gällande budget  

 Nämndinitiativ från Johan Björkman (M) om att anställa en projektledare för 

eventuell kommande industrietablering i Lockryd 

Omdisponering av ärendeordning i enlighet med följande: 

• 1 Närvaro och anmälan om jäv  

• 2 Val av justerare och tid för justering  

• 3 Godkännande av dagordningen  

• 4 Ekomuseum Nedre Ätradalen  

• 5 Digitalisering av turistbyrån  

• 6 Svar på Svenljungaförslag om Hälsans stig  

• 7 Sammanslagning av integrationsenhetens budget med 

arbetsmarknadsenhetens 2022  

• 8 Inköpsgruppens årliga rapport 2021  

• 9 Upplösa och flytta budgetram för Bemanningsenheten från och med 2022  

• 10 Kommunal borgen för AB Svenljunga Bostäder  

• 11 Tillägg till investeringsbudget Svenljunga Verksamhetslokaler AB  

• 12 Avsiktsförklaring mellan barn- och utbildningsnämnden och Ljunghaga 

friskola AB  

• 13 Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025  

• 14 Investeringsmedel för nyckelfritt låssystem  

• 15 Tillägg till avtal om sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponin  

• 16 Begäran om utökade investeringsmedel för projektet exploatering Stråvik, 

Holsljunga  

• 17 Begäran om extra investeringsmedel för utbyte av trästolpar för 

gatubelysning  
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• 18 Begäran om tilläggsanslag för utveckling av discgolfbanan vid Moga fritid  

• 19 Begäran om investeringsmedel för ny dagvattenledning till Svenljunga 5:474  

• 20 Flytt av fiber - Svenljunga 5:18, Boråsvägen 5  

• 21 Markreservationsavtal med Logistea AB och Holdingaktiebolag Knut 

Hansson  

• 22 Planarbete för Lockryds industriområde   

• 23 Nämndinitiativ från Johan Björkman (M) om att anställa en projektledare för 

eventuell kommande industrietablering i Lockryd  

• 24 Försäljning av fastigheten Svenljunga 13:1 (f.d. Tingshuset, Gallerian och 

Vaktmästarbostaden)  

• 25 Redovisning av obesvarade motioner och svenljungaförslag 2021 - andra 

halvåret  

• 26 Firmatecknare  

• 27 Boråsregionen: Verksamhetsplan och budget 2022  

• 28 Delårsrapport Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

• 29 Valärende: 

- Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Val av kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande  

• 30 Inkomna beslut, meddelanden och skrivelse  

• 31 Delegationsbeslut  

• 32 Information från kommunstyrelsens ordförande – informella uppsiktsplikten  

• 33 Övrig fråga från Jarl Bill (LPo) angående bristen på disciplin gällande budget  

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Kommunstyrelsen kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta 

bort ärenden. 
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§ 2 Ekomuseum Nedre Ätradalen 
Diarienummer: KSF-2021-236  049 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar bidrag avseende skyltar till föreningen Ekomuseum 

nedre Ätradalen med 23 000 kr. Finansiering sker inom ram. 

Deltar inte i handläggningen  
På grund av jäv deltar Eva Johansson (C) inte i handläggningen av detta ärende.  

Sammanfattning 
Ekomuseum nedre Ätradalen samlar turistmål och turistföretag i Falkenberg och 

Svenljunga kommuner. Svenljunga kommun har tidigare gett ett årligt stöd till 

föreningen om 15 000 kr, något som uteblivit senare år då Falkenbergs kommun 

dragit in sitt bidrag. En förutsättning för att Svenljunga ska betala ut stödet enligt 

beslut är att övriga kommuner fortsätter ge bidrag. 

Ekomuseum nedre Ätradalen hjälper till att ta hand om flera kulturarvshistoriska 

besöksmål så som exempelvis Kindahus. Ansvar för dessa platser hamnar ofta lätt 

mellan stolarna mellan kommun, länsstyrelse och markägare. Svenljunga kommun 

har inga antagna styrdokument eller planer som beskriver hur vi tar hand om 

kulturarv. Platserna är ofta välbesökta i samband med att man vandrar eller cyklar i 

området. De berättar vår kommuns historia och har ett kulturhistoriskt värde. Den 

ideella insats som föreningen Ekomuseum nedre Ätradalen gör med att uppdatera 

skyltning och göra dem mer tillgängliga är därför mycket positiv.  

Inledningsvis sökte föreningen 43 000 kr men efter beviljat bidrag från Mjöbäcks 

Sparbank om 20 000 kr kvarstår 23 000 kr. 

Då 15 000 kr redan finns i budget för Kommunutvecklare landsbygd/turism till 

årligt bidrag som inte kommer användas under året så gör förvaltningen 

bedömningen att hela bidraget kan finansieras inom ram. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att föreslå kommunstyrelsen bevilja bidrag avseende skyltar till 

föreningen Ekomuseum nedre Ätradalen med 23 000 kr. Finansiering sker inom 

ram. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-01 § 3 

Mail från Ekomuseum, inkommen 2021-12-07  

Skrivelse från Ekomuseum nedre Ätradalen, inkommen 2021-10-22 

Protokoll, Kommunstyrelsen, 2019-05-13 § 63 

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

Beslutsgång 
Ordföranden, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Ekomuseum nedre Ätradalen 

Ekonomienheten 

Kommunutvecklare landsbygd/turism 
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§ 3 Digitalisering av turistbyrån 
Diarienummer: KSF-2020-44  841 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att återrapportering av digitaliseringen av turistbyrån 

sker i januari 2023. Återrapporteringen ska behandla hur arbetet gått för 

personalen och behandla den tekniska delen. 

Sammanfattning 
I mars 2020 beslutade Kommunstyrelsen att övergå från en fysisk till en digital 

turistinformation i Svenljunga tätort. En utvärdering av övergången skulle enligt 

beslut ske efter 2021 års säsong.  

Motiveringen till omvandlingen från en fysisk, sommar öppen, turistinformation 

till en digital Infopoint berodde främst på minskade besök. Vikarierande 

kommunutvecklare installerade en dator i bibliotekets lokaler där man kunde nå 

vår digitala turistinformationssida.  

Ordinarie kommunutvecklare återgick till sin tjänst under hösten 2020. Den 

lösning som vikarierande tjänsteperson installerade gick inte i linje med den 

ambitionsnivå som ordinarie tjänsteperson planerat. Under 2021 gjordes därför 

den digitala lösningen om.  

Under 2021 har en digital kiosklösning installerats i det så kallade tidningsrummet. 

Tyvärr drog leveransen ut på tiden på grund av brist på skärmar, en följd av Covid-

19. Kiosklösningen stod därför på plats först i december 2021 och har därför inte 

kunnat utvärderas. Här kan besökaren via touchskärm se vårt turismutbud, köpa 

fiskekort och lägerkuponger.  

Tanken är att den fastanställda bibliotekspersonalen som tidigare år svarat på 

turismfrågor under lågsäsong ska fortsatt svara på turismfrågor året runt. Frågor 

som inkommer via mail och telefon besvaras av kontaktcenter. Under sommaren 

2021 arrangerades kompetenshöjande utbildning inom området för samtlig 

personal i kontaktcenter och bibliotek. Tanken är att ha fortlöpande 

utbildningstillfällen om vårt områdes turistiska utbud 1-2 gånger per år på samma 

vis som vi tidigare utbildat säsongspersonal. Förändringen blir att vi kan göra en 

bredare och djupare utbildning eftersom vi jobbar med fastanställd personal. 

Tanke finns också att erbjuda värdskaps- och serviceutbildning i framtiden vilket 

dessutom ger mervärde till personalens ordinarie arbetsuppgifter. 
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Under 2022 kommer vi fortsätta jobba med digitala kiosklösningar på strategisk 

utvalda informationsplatser i samarbete med turistföretagen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att föreslå Kommunstyrelsens besluta att återrapportering av 

digitaliseringen av turistbyrån sker i januari 2023. Återrapporteringen ska behandla 

hur arbetet gått för personalen och behandla den tekniska delen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 4 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-30, § 51 

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

Beslutsgång 
Ordföranden, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Kommunutvecklare landsbygd/turism, Emelie Romland 
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§ 4 Svar på Svenljungaförslag om Hälsans stig 
Diarienummer: KSF-2021-36  310 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra 

kommunstyrelseförvaltningen att utreda ny sträckning för Hälsans Stig som 

uppfyller förväntningar på trygghet, tillgänglighet och belysning. 

Sammanfattning 
Svenljunga förslaget föreslår önskar att Hälsans stig skottas på vintern och att det 

finns belysning på kvällarna. Från byn utefter ån förbi skogskyrkogården. 

När Hälsans stig initierades i Svenljunga kommun år 2015, var det i samverkan med 

Riksförbund HjärtLung och huvudsyftet är att den ska vara trygg och säker att 

promenera, samt att vara tillgänglig för alla. Promenadslingan uppfyller i dagsläget 

inte detta fullt ut. 

Då delar av Hälsans stig går på icke asfalterad yta ses dessa delar som mindre 

lämpliga ur tillgänglighetssynpunkt. Effekten av snöröjningen kan ifrågasättas då 

det många gånger är väldigt blött utmed ån. Dessutom är skyltningen längst slingan 

otillräcklig. 

Efter inlämnat Svenljungaförslag om att belysa och snöröja delar av hälsans stig har 

folkhälsostrateg, kommunutvecklare och chef för gata/park sett över möjligheten 

att istället dra om slingan och utveckla den så att den blir mer tillgänglig och öppen 

för alla under 2022. 

Då samhällsbyggnadsnämnden står inför stora ekonomiska utmaningar gällande 

offentlig belysning har man inte medel att utöka kommunens belysningsbestånd 

med nuvarande budget och investeringsmedel. Det finns heller inget utrymme i 

budget att idag driva ytterligare belysningspunkter vad gäller skötsel och underhåll. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda ny sträckning för Hälsans Stig 

som uppfyller förväntningar på trygghet, tillgänglighet och belysning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 5 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-23  

Svenljungaförslag från Klas-Göran Edman, inkommit 2021-02-12  

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-15 § 18 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Quang Nguyen, Kommunsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordföranden, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  
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§ 5 Sammanslagning av integrationsenhetens 
budget med arbetsmarknadsenhetens 2022 
Diarienummer: SAMA-2021-13  041 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att integrationsenheten 

sammanslås i arbetsmarknadsenhetens budget vilket innebär att samma 

debiteringsmodell används. Att beslutet retroaktivt gäller från och med 2022-01-

01.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna reviderat avtal för 

samverkansnämnd arbetsmarknad. 

Sammanfattning 
I det praktiska arbetet har integrationsenheten sedan en tid tillbaka varit en del av 

arbetsmarknadsenheten verksamhetsområde. Även om etableringsersättningen 

minskar, det vill säga att färre individer är berättigade till ersättning, återstår 

arbete med målgruppen tills de kan komma ut i antingen egen försörjning eller 

studier. I dagsläget bedömer enheten att det uppskattningsvis finns 100 personer 

som är öppet arbetslösa och utomeuropeiskt födda i respektive kommun.  

När arbetsmarknadsenheten slogs ihop innebar det ett förändrat arbetssätt då 

språkpraktik lyftes över. Projekt har sökts för att utveckla metoder och idag är 

hälften av deltagarna på arbetsmarknadsenheten utrikesfödda.  

Nuvarande ekonomisk modell med en differentiering mellan 

arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten medför en oförutsägbarhet i 

planeringen. Det är med denna grund samverkansnämnden arbetsmarknad den 2 

november § 52 har beslutat att från och med 2022-01-01 ha en gemensam 

ekonomi och att debiteringsmodellen gäller enligt invånarantal (1 november året 

före budgetens fastställande) även gäller för Integrationsenheten. Beslutet har 

översänts till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att anta samma 

beslut.  

Beträffande avtalet är det endast stycken avseende den tidigare 

debiteringsmodellen för integrationsenheten som är föremål för revidering, se 

paragraf 4 och 5 i avtalet. Dessa stycken föreslås tas bort i sin helhet.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen skulle  föreslå kommunfullmäktige godkänna att 

integrationsenheten sammanslås i arbetsmarknadsenhetens budget vilket innebär 

att samma debiteringsmodell används. Att beslutet retroaktivt gäller från och med 

2022-01-01.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna reviderat avtal för 

samverkansnämnd arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 6 

Tjänsteutlåtande 2021-12-08  

Samverkansnämnd arbetsmarknad protokoll 2021-11-02 § 52  

Reviderat avtal samverkansnämnd arbetsmarknad 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mary Andersson, Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsgång 
Ordföranden, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 6 Inköpsgruppens årliga rapport 2021 
Diarienummer: KSF-2021-280  305 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna inköpsgruppens årliga 

rapport 2021. 

Sammanfattning 
Enligt styrdokumentet ”Policy för upphandling och inköp” ska Inköpsgruppen 

årligen rapportera till kommunfullmäktige om kommunens inköpsarbete.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige notera 

informationen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 6 

Inköpsgruppens årliga rapport till kommunfullmäktige 2021-12-01 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef och Maria Bengtsson, 

Upphandlare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Ändringsyrkande, att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige godkänna inköpsgruppens årliga rapport 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

ordförandes ändringsyrkande och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 7 Upplösa och flytta budgetram för 
Bemanningsenheten från och med 2022 
Diarienummer: KSF-2022-11  040 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 Upplösa samarbetet mellan Tranemo och Svenljunga kommuner angående 

tillskaffning av vikarier för att istället hanteras i respektive kommun. 

 Godkänna flytt av budgetram för Bemanningsenheten från 

Kommunstyrelsen till Socialnämnden med 1 394 000 kronor.  

 Beslutet gäller retroaktivt från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 
Tranemo och Svenljunga kommuner har sedan 2018 i den gemensamma 

personalnämnden organiserat Bemanningsenheten med syfte att centralt arbeta 

med frågan om ”Heltid som norm” inom kommunerna.  

2021-10-12 föreslår Samverkansnämnd Personal att Kommunfullmäktige i 

respektive kommun beslutar om att upplösa samarbetet avseende 

Bemanningsenheten, vilket behandlades av Kommunfullmäktige i Svenljunga den 1 

november 2021.  

I beslutet fanns ingen bestämd tidplan. Kommuncheferna i båda kommunerna fick i 

uppdrag att ta fram en genomförandeplan. I december nåddes en 

överenskommelse med Tranemo kommun om att samarbetet ska upplösas redan 

från 1 januari 2022.  

Socialnämnden arbetar intensivt med att bygga upp organisationen internt. Med 

anledning av detta bör budgetramen skyndsamt flyttas från Kommunstyrelsen till 

Socialnämnden.  

Följdeffekterna blir att socialnämnden arbetar intensivt med att bygga upp 

organisationen internt. För att ge socialnämnden rätt förutsättningar bör 

budgetramen skyndsamt flyttas från Kommunstyrelsen till Socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-12 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-01, § 127 

Samverkansnämnd Personals protokoll 2021-10-12, § 33 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 8 Kommunal borgen för AB Svenljunga 
Bostäder 
Diarienummer: KSF-2022-3  045 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld 

ingå borgen för AB Svenljunga Bostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 200 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 
AB Svenljunga Bostäder begär att kommunens borgensutrymme utökas från 

dagens 170 miljoner kronor till 200 miljoner kronor. Av detta är ca 154 miljoner 

utnyttjat i skrivande stund.  

Utökningen av borgen behövs för att finansiera ett nybygge på Boråsvägen 5. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att såsom för 

egen skuld ingå borgen för AB Svenljunga Bostäders låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 200 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 8 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-12-28, § 199  

Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-09-03, § 167  

Tjänsteutlåtande, 2022-01-03 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef och Fredrik Wahlberg, VD 

Svenbo.  
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Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 9 Tillägg till investeringsbudget Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB 
Diarienummer: KSF-2022-4  041 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta godkänna tillägg till 

investeringsbudget 2022-2024 Svenljunga Verksamhetslokaler AB på 1 000 000 

kronor för fiberinstallation i boenden. 

Sammanfattning 
Förändringar från KF beslut 2021-11-29 är ett projekt som tillagts om investeringar 

i fiberinstallationer i boenden om 1 000 000 kronor 2022. Detta är avsett som en 

uppstart och kommer att utvecklas löpande. 

Investeringen kommer finansiera installation av fiber till varje lägenhet i 

kommunens boenden. Med start på Gullvivan, Klockaregården och därefter 

planeras LSS-boende på Prästagärdet och boende i Östra Frölunda. 

Investeringen kommer möjliggöra ett ökat TV-utbud samt bredband till de boende i 

våra lägenheter. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 

tillägg till investeringsbudget 2022-2024 Svenljunga Verksamhetslokaler AB på 1 

000 000 kronor för fiberinstallation i boenden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 9 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-03 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 141 

Föredragande 
Fredrik Wahlberg, VD Svenbo. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 10 Avsiktsförklaring mellan barn- och 
utbildningsnämnden och Ljunghaga friskola AB 
Diarienummer: KSF-2021-255  253 

Beslut 
 Kommunstyrelsen anser beslut taget 2021-11-15 § 203 vara besvarat med 

hänvisning till barn-och utbildningsnämndens avsiktsförklaring för 

samverkan med Ljunghaga friskola AB den 2021-12-07 § 109. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår: 

 Kommunfullmäktige besluta att, under byggtiden, förlägga 

skolverksamheten inom Högvad till Mjöbäck där ersättningslokaler 

placeras i anslutning till Mjöbäcks skola. Med detta beslut revideras också 

antagen verksamhetsplan i kommunfullmäktige 2021-11-29 § 140 

avseende placering av moduler som i det beslutet skulle placeras vid 

Holsljunga skola. 

 Kommunfullmäktige ger Svenljunga Verksamhetslokaler AB i uppdrag att 

sälja fastigheten Svenljunga Holsljunga 1:18 dock till lägst bokfört värde. 

 Kommunfullmäktige uppdrar Svenljunga verksamhetslokaler AB att 

upprätta hyresavtal med köparen av fastigheten för att möjliggöra fortsatt 

förskoleverksamhet. 

Deltar inte i handläggningen  
På grund av jäv deltar Jarl Bill (LPo) inte i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde 15 november inkommer Landsbygdspartiet 

med Initiativärende att Ljunghaga friskola ska få överta fastigheten Svenljunga 

Holsljunga 1:18 (Holsljunga skola). Initiativärendet leder till att kommunstyrelsen 

ger i uppdrag till barn-och utbildningsnämnden att tillsammans med Ljunghaga 

Skola upprätta avsiktsförklaring om att båda verksamheterna skall kunna verka i 

Holsljunga Skola under bygget av Överlida Nya Skola. Detta med avsikten att kunna 

ge Svenljunga Verksamhetslokaler AB (SVLAB) i uppdrag att sälja Holsljunga Skola 

till Ljunghaga Friskola. Kommunstyrelsen har ingen åsikt om överlåtelse datum 
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mellan SVLAB och Ljungahaga Friskola så länge båda verksamheterna har tillgång 

till lokalerna de behöver. Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan i 

samverkan med kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och 

SVENBO. 

Bakgrunden till den uppkomna situationen är att en ny skolorganisation inom 

Högvadsområdet kommer genomföras när en ny skola uppförts i Överlida och att 

Ljunghaga Friskola AB avser starta en fristående F-6-skola i Holsljunga från och med 

hösten 2022. I samband med starten av den fristående skolan har Ljungahaga 

friskola AB i ansökan till Skolinspektionen angett att verksamheten ska bedrivas i 

Holsljunga skola. 

Utgångspunkten för Ljunghaga friskola AB är att elevunderlaget för den fristående 

skolan ska bestå av elever från nuvarande upptagningsområde för Holsljunga skola.  

Holsljunga skola innefattar för närvarande en kommunal F-6-skola, fritidshem och 

förskola. 

Kommunstyrelsens uppdrag att upprätta en avsiktsförklaring mellan barn- och 

utbildningsnämnden och Ljunghaga friskola AB under byggtiden för Överlida nya 

skola avser att ge förutsättningen att kunna bedriva kommunal skola i Holsljunga 

med elevunderlag i årskurs 3 - 6 i huvudsak från Mjöbäck och Överlida. Byggtiden 

beräknas omfatta höstterminen 2023 till årsskiftet 2024/2025. Vid en eventuell 

överlåtelse av Holsljunga skola till Ljungahaga friskola AB behöver förutsättningar 

för nuvarande förskoleverksamhet möjliggöras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomlyst frågan om förutsättningarna för 

att bedriva skolverksamhet parallellt med den fristående skolan i Holsljunga.  

Ur ett juridiskt perspektiv innebär det att verksamheter som inte lyder under 

samma huvudman och med eget ansvar gentemot elever, vårdnadshavare, 

medarbetare och granskande myndigheter kommer bedriva skolverksamhet inom 

samma skolmiljö. Skollagen anger vad respektive huvudman ska tillförsäkra i form 

av undervisning, stöd för enskilda elever, kvalitet och utveckling, trygghet och 

studiero, åtgärder mot kränkande behandling m.m. Andra delar som regleras i lag 

inom ramen för uppdragen är regler för sekretess, offentlighetsprincipen, 

dokumentationskrav m.m. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det 

inom flera av dessa områden kan uppstå en otydlighet, felaktigt 

informationsutbyte och risk för annan sammanblandning vilket komplicerar ett 

samutnyttjande av en gemensam skolmiljö. Enbart Skollagens regler, kring åtgärder 

mot kränkande behandling och hantering vid misstänkta trakasserier eller 

kränkningar, kommer utmana hur och vem av två olika huvudmän i samma 

skolmiljö som kan avkrävas ansvar och ha möjlighet att vidta rätt åtgärder. 

Frågetecken finns också hur respektive huvudman och rektor kan säkerställa 

elevernas trygghet och studie ro när beslutskraften är begränsade till respektive 

verksamhet. Inom ramen för gällande sekretessregler får heller inte finnas risk att 

respektive elevs rättssäkerhet äventyras. 
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Elevgruppen som behöver flyttas under byggtiden i Överlida är de som har sin 

skolgång på Överlida skola. Den förväntade effekten av etableringen av en 

fristående skola i Holsljunga är att huvuddelen av eleverna vid Holsljunga skola 

byter huvudman. 

Barn- och utbildningsförvaltning gör med anledning av ovanstående bedömningen 

att en etablering av moduler vid Mjöbäcks skola, för eleverna vid evakuering från 

Överlida skola, är en effektivare och mindre påverkande lösning än att samordna 

delar av verksamheten vid Holsljunga skola. Förvaltningen gör bedömningen att 

praktiska frågor som hantering av skolmat, idrotts- och slöjdundervisning kan lösas 

med mindre påverkande åtgärder.  

Genom en etablering av ersättningslokaler under byggtiden i Mjöbäck samordnas 

skolverksamheten inom Högvads område. Genom lösningen uppstår ingen tvekan 

om vilken huvudman som har ansvaret för respektive verksamhet. Lösningen 

innebär också minskat reseavstånd för en avgörande del av de förflyttade eleverna. 

stället för att samtliga elever från Mjöbäck och Överlida i årskurs 3 - 6 

transporteras till Holsljunga kommer endast, i förhållande till nu, elever från 

Överlidas närområde i årskurs 3 - 6 behöva resa till Mjöbäck. En gemensam 

skolverksamhet för eleverna i F - 6 i Mjöbäck innebär också ökade möjligheter för 

samordning och nyttjande av personal och ledningsfunktionen kan koncentreras till 

en enhet. 

Som en följd av detta menar barn- och utbildningsförvaltningen att en 

avsiktsförklaring för samverkan med Ljunghaga friskola AB bör avse möjligheten att 

Svenljunga kommun inom fastigheten Holsljunga skola kan fortsätta att bedriva 

förskoleverksamhet. Den kommunala skolverksamheten inom Högvad förläggs helt 

under byggtiden till Mjöbäck där ersättningslokaler förläggs i anslutning till 

Mjöbäcks skola. Enligt nuvarande planering beräknas etablering av moduler i 

Mjöbäck avse från och med höstterminen 2023 till och med årsskiftet 2024/2025.  

Med hänvisning till Barn-och utbildningsnämndens avsiktsförklaring blir det också 

följdeffekter som bör adresseras. Skolverksamheten ska under byggtiden förläggas 

i anslutning till Mjöbäck skola från och med höstterminen 2023, detta föranleder 

också att fastigheten avverkat sitt syfte för kommunens räkning. Med det som 

grund bör också fastigheten säljas mot den öppna marknaden, detta med 

hänvisning till kommunallagen 2 kap. 8 § första stycket. 

Vidare kommer förskoleverksamheten fortsatt att bedrivas i Holsljunga varför 

också ett hyresavtal bör upprättas för att säkerställa möjlighet till detta.  

Kommunen har fört en dialog med bland annat parter inom Holsljungas byalag som 

uttryckt en önskan att behålla idrottshallen. Därutöver gör också förvaltningen 

bedömningen att idrottshallen fortfarande fyller en funktion och syfte i att kvarstå i 

kommunal ägo därav förslaget till att behålla den genom avstyckning. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen anser beslut taget den 2021-11-15 § 203 vara 

besvarat med hänvisning till barn-och utbildningsnämndens avsiktsförklaring för 

samverkan med Ljunghaga friskola AB den 2021-12-07 § 109. Vidare att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, besluta att, under byggtiden, 

förlägga skolverksamheten inom Högvad till Mjöbäck där ersättningslokaler 

placeras i anslutning till Mjöbäcks skola. Med detta beslut revideras också antagen 

verksamhetsplan i kommunfullmäktige 2021-11-29 § 140 avseende placering av 

moduler som i det beslutet skulle placeras vid Holsljunga skola. Kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige ge Svenljunga Verksamhetslokaler AB i uppdrag att 

sälja fastigheten Svenljunga Holsljunga 1:18 dock till lägst bokfört värde. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdrar Svenljunga 

verksamhetslokaler AB att upprätta hyresavtal med köparen av fastigheten för att 

möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 10 

Skrivelse från Holsljunga byalag 

Tjänsteutlåtande 2021-12-21 

Bilaga till tjänsteutlåtandet - kartbild 

Barn-och utbildningsnämnden 2021-12-01 § 109 

Tjänsteutlåtande 2021-12-01 

Kommunstyrelsen 2021-11-15, § 203 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, Barn- och utbildningschef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Johansson (C): Yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut. 

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut. 

Ann Wallnedal (LPo): Yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut 

Dan Franzén (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
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Christer Schönander (SD): Yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

till beslut 

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 11 Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2022-2025 
Diarienummer: KSF-2021-265  106 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg 2022-2025. 

Sammanfattning 
Inriktningsdokumntet beskriver modellen för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. 

Närvårdssamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta 

ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. I olika grupper 

omhändertas frågor som berör samverkan mellan kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Interna frågor inom kommunen/kommunerna och mellan olika 

vårdgivare inom västra Götalandsregionen hanteras i andra möteskonstellationer.  

Närvårds delregionala politiska samråd beslutade 2021-09-28 att ställa sig bakom 

Närvårdssamverkans Inriktningsdokument 2022-2025. Nuvarande 

inriktningsdokument löper ut först 2022, men då den politiska representationen 

från kommunsidan ändras från och med 2022-01-01 beslutade DPS att 

inriktningsdokumntet redan nu skulle justeras. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen godkänner Inriktningsdokument för 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 12 

Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 

Brev Inriktningsdokument Närdvårdssamverkan, 2021-11-19 

Tjänsteutlåtande, 2021-12-20 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, Förvaltningschef. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 

Beslutet expedieras till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (info@borasregionen.se) 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 12 Investeringsmedel för nyckelfritt 
låssystem 
Diarienummer: SOF-2021-121  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna socialnämndens ansökan 

om investeringsmedel för upphandling av nyckelfria lås- och medicinskåp på 850 

000 kronor. 

Sammanfattning 
Avtalet med Phoniro AB avseende nyckelfritt låssystem löper ut 2022-01-24. 

Utrustningen har under avtalstiden leasats. Inför att avtalet kommer att uppgör har 

en prisjämförelse gjorts där resultatet visar att köp är ett bättre ekonomiskt 

alternativ sett över tid, varför förvaltningen har valt att köpa produkterna av 

Phoniro AB 

För att kunna bibehålla nuvarande lösning med integration till Tid o Insats via 

verksamhetssystemet Combina avropas dessa tjänster från Pulsens Omsorg ABs 

underleverantör Phoniro AB. 

Tilläggsavtal är tecknat med Pulsen Omsorg AB med hänvisning till huvudavtal och 

ess villkor. 

Utrustningen avser 335 stycken nyckelfria lås samt 285 stycken medicinskåp. 

Följande jämförelse av inköp/leasing presenteras: 

 Leasing: 1 100 005/5,75 år = cirka 191 000 kronor i driftskostnad/år för 

leasingen i 5,75 år (69 månader) 

 Inköp: 830 000/10 år = cirka 84 000 kronor i driftkostnad/år för 

kapitalkostnad i 10 år 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

socialnämndens ansökan om investeringsmedel för upphandling av nyckelfria lås- 

och medicinskåp på 850 000 kronor. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 13 

Ordförandebeslut, Socialnämnden 2021-12-15 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, Förvaltningschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 13 Tillägg till avtal om sluttäckning och 
efterbehandling av Änglarps deponin 
Diarienummer: SBF-2021-1118  455 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till 

befintligt avtal om sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponi: 

 Processen om avtalsförnyelse mellan kommunerna inleds 2040. 

 Svenljunga och Tranemo kommun genomför tillsammans en årlig 

avstämning gällande kostnadsutveckling, inför årets balansdag. 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att de även antas av andra 

avtalsparten. Avtalstilläggen gäller från den dagen besluten om tillägget vunnit laga 

kraft i båda kommunerna. 

Sammanfattning 
Inför sluttäckningsarbeten av Änglarps deponi i Svenljunga kommun tecknades ett 

avtal om sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponin mellan Svenljunga 

och Tranemo kommun. Avtalet reglerar kostnadsfördelning mellan kommunerna av 

sluttäckning och efterbehandlingsfasen. Enligt gällande lagstiftning innebär 

efterbehandlingsfasen kontroll och uppföljning av deponins omgivning i 30 år. Vid 

avtalets tecknande planerades deponin att vara sluttäckt 2015, således löper 

avtalet till 2045, och därefter tillsvidare med ömsesidig uppsägning av ett år.  

Branschexperter är ense om att efterbehandlingsfasen kommer att pågå betydligt 

längre än de nu lagstadgade 30 åren. För att säkerställa ett långsiktigt gemensamt 

ansvarstagande föreslår förvaltningen följande tillägg till nuvarande avtal 

1) En process om avtalsförnyelse inleds 2040 

2) ett tillägg om årlig avstämning gällande kostnadsutveckling inför årets 

balansdag, detta följer av Rådet för kommunal redovisning (rekommendation R9) 

Ärendet lyfts för beslut i respektive kommun. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 

tillägg till befintligt avtal om sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponi:  
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Processen om avtalsförnyelse mellan kommunerna inleds 2040. Svenljunga och 

Tranemo kommun genomför tillsammans en årlig avstämning gällande 

kostnadsutveckling, inför årets balansdag. Ovanstående beslut gäller under 

förutsättning att de även antas av andra avtalsparten. Avtalstilläggen gäller från 

den dagen besluten om tillägget vunnit laga kraft i båda kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 14 

Tjänsteskrivelse 2021-10-25 

Tjänsteskrivelse från Tranemo kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-16 § 103* 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, Avfallschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 14 Begäran om utökade investeringsmedel 
för projektet exploatering Stråvik, Holsljunga 
Diarienummer: SBF-2021-1168  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna tilläggsanslag om 1,4 

miljoner kronor till investeringsprojektet ”Exploateringsområde Stråvik exklusive 

vatten och avlopp”, objektnummer 30140.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2020-10-12, §120, att bevilja 

Samhällsbyggnadsnämnden 6,95 miljoner kronor för att genomföra exploatering 

enligt den nya detaljplanen för Stråvik, Holsljunga. Investeringsmedlen fördelades 

3,9 miljoner kronor för VA (vatten och avlopp) samt 3,05 miljoner kronor för 

resterande exploatering exklusive VA. 

Investeringsprojektet har pågått sedan våren 2021 och har varit beräknad att 

färdigställas vid årsskiftet till 2022. Massorna i området har dock visat sig vara 

sämre än väntat och nya inmätningar genomfördes under oktober 2021 för att 

beräkna materialbalansen. Trots att över 3000 m3 kunnat återanvändas i området 

har ytterligare över 3000 m3 behövt köras bort och kommer behöva ersättas för 

att skapa tomter på rätt höjd. Sammantaget visar detta på att investeringsbudget 

för gata och tomtmark inte håller och att avvikelsen hamnar utanför de ramar som 

anges i investeringsplanen. 

Avvikelsen berör främst på att jordmassorna i området var sämre än väntat så att 

större mängd har behövt köras bort och större mängd behöver återfyllas för att nå 

rätt höjd på tomterna, cirka 700 000 kronor för tomter och 250 000 kronor för 

vägfyllnad. Dessutom var vägen fram till området byggd på dåliga massor och 

behövde byggas om i samband med VA och elarbeten, cirka 300 000 kronor 

inklusive belysning. Resterande kostnadsavvikelser utgörs av ökade materialpriser, 

asfaltering, återskapande av bäck och projektering. Totalt är prognosen på 

avvikelsen 1,4 miljoner kronor för gata, tomter och övrig mark, det vill säga den del 

av projektet som utgör exploatering exklusive VA. För den del som innefattar VA 

ser investeringsbudget ut att hålla. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

tilläggsanslag om 1,4 miljoner kronor till investeringsprojektet 

”Exploateringsområde Stråvik exklusive vatten och avlopp”, objektnummer 30140.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 15 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-09 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-12, § 120 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-16, § 107 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 15 Begäran om extra investeringsmedel för 
utbyte av trästolpar för gatubelysning 
Diarienummer: SBF-2021-1234  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag på 1,1 miljoner 

kronor för nyanläggning av gatubelysning i Kalv för att arbetet ska kunna utföras.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget att utföra utbyte av dålig 

gatubelysning på utpekade platser i Svenljunga, Holsljunga, Mårdaklev och Kalv. 

Detta är belysning som vid besiktning blivit utdömd och måste bytas ut eller 

plockas bort. Projekt samt budget har gått enlig plan och nu återstår bara arbetet i 

Kalv. Detta arbete är uppdelat i två delar, ”Postabacken” och ”Kyrkbyn”. När 

Trafikverkets krav på utformning och entreprenörens offert är genomgångna visar 

det sig att tidigare budgeterade medel för projektet inte räcker. Anledningen till 

detta är att priset på material har ökat markant, samt att Trafikverkets krav kräver 

tätare stolpplacering än vad kommunen räknade med vid framtagandet av första 

budgeten för projekten i Kalv. I Postabacken rör det sig om en ökning på tre stolpar 

och i Kyrkbyn en ökning på tretton stolpar. 

Ekonomi 
Budget för projektet som helhet beräknades 2020 till 4 400 000 kronor varav 1 500 

000 kronor avsatt till projektet i kalv. Enligt den nya beräkningen kommer projektet 

i Kalv att kosta 2 600 000 kronor. Detta betyder att det saknas 1 100 000 kronor för 

att utföra arbetet. Att få en stolpe på plats kostar enligt senaste offerten 54 000 

kronor. Detta betyder ökade kostnader på grund av världsläget på 9-10 000 kronor 

per stolpe jämfört med offerten från 2020. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag 

på 1 100 000 miljoner kronor för nyanläggning av gatubelysning i Kalv för att 

arbetet ska kunna utföras.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 15 

Ledningsansökan till Trafikverket. 

Offert från entreprenör 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-25 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14 § 114 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

37 (64) 
 

§ 16 Begäran om tilläggsanslag för utveckling 
av discgolfbanan vid Moga fritid 
Diarienummer: SBF-2021-1257  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja 58 000 kronor i 

tilläggsanslag till investeringen, Utveckling av discogolf banan vid Moga Fritid.  

Medel hämtas från KS-oförutsedda investeringar 2021. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget att utveckla befintlig 

discgolfbana som finns i anslutning till Moga fritid från 9 till 18 hål.  

Investeringen på 300 000 kronor ska gå till inköp och montering av material samt 

skogs och markarbete. 

Då markförhållanden varit mer komplicerad och blöta än vad man räknat med i 

projekteringen har kostnaderna för markarbete överstigit budget med 58 000 

kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja 58 000 kronor 

i tilläggsanslag till investeringen, Utveckling av discogolf banan vid Moga Fritid. 

Medel hämtas från KS-oförutsedda investeringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 17 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-29 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 17 Begäran om investeringsmedel för ny 
dagvattenledning till Svenljunga 5:474 
Diarienummer: SBF-2021-1223  041 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Samhällsbyggnadsnämnden begäran om 2,9 miljoner kronor till ny investering ”Ny 

dagvattenledning till Svenljunga 5:474”. 

Medlen kommer att belasta VA-kollektivet. 

Motivering 
Utan åtgärder kommer dagvatten att bli stående på fastigheterna och det finns en 

överhängande risk för översvämning redan vid relativt vanligt återkommande 

regnmängder. Med anledning av att fastigheten ligger inom verksamhetsområde 

för dagvatten kommer ansvaret och kostnaderna för en sådan händelse tillfalla VA-

enheten under förutsättning att regnmängden motsvarande ett 10-årsregn eller 

mindre. Det är en vedertagen praxis att VA-enheten kan omhänderta 

fastigheternas dagvatten inom ett verksamhetsområde upp till och med ett 10-

årsregn. 

Sammanfattning 
Blåkläder har beviljats bygglov för tillbyggnation av befintlig byggnad samt 

anläggning av ny parkeringsplats till en total yta av drygt 10 000 m2 på fastigheten 

Svenljunga 5:474, se ärende SBF-2021-718, vilket avsevärt ökar avrinningen av 

dagvatten från fastigheten. Blåkläder har också tydliggjort för Svenljunga kommun, 

genom ansökan om planbesked, att de ser en fortsatt tillväxt och därmed behov av 

ytterligare expansion framöver för att kunna utveckla företaget, se ärende SBF-

2021-247. Enligt ansökan om planbesked önskar Blåkläder att ytterligare öka 

mängden hårdgjord yta. 

Då fastigheten Svenljunga 5:474 ligger inom verksamhetsområde för dagvatten så 

är det kommunens ansvar att ordna och driva den allmänna anläggningen enligt 6 

§ i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Enligt 6 § andra stycke så ”skall 

kommunen se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning”. Då 6 § i LAV reglerar 

kommunens skyldighet är det VA-huvudmannens ansvar som regleras i lagens 

skadeståndsbestämmelser. 
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Enligt 10 § i LAV så ansvarar VA-huvudman för att ”En allmän Va-anläggning skall 

ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till 

skyddet för människors hälsa och miljö och med hänsyn till intresset av en god 

hushållning med naturresurser”. 

När kommunen gör en ny detaljplan för ett område så måste VA-huvudmannen 

anpassa VA-nätet efter de förutsättningar som råder då det enligt 

vattentjänstlagen är kommunen (VA-huvudmannen) som är skyldig att ordna 

vattentjänster. 

2017 ansökte Blåkläder att köpa lokalgatan som låg på berörd fastighet. Gatan var 

planlagd som allmän plats och för att göra om denna till industriändamål ansökte 

Blåkläder om ny detaljplan för området som omfattar ca 51 000 m2. När man 

gjorde om planen 2017, som medförde mer hårdgjord yta och ökad mängd 

dagvatten bedömde man att befintligt ledningsnät skulle klara detta. Man gjorde 

då ingen större dagvattenutredning. 

Efter att Blåkläder 2021 fick bygglov för tillbyggnad samt anläggande av ny 

parkeringsplats gjorde VA-enheten en närmare beräkning av vad kapaciteten i 

befintlig dagvattenledning klarar av och den visade att dagvattenledningen är 

underdimensionerad. Blåkläder har nu under 2021 lämnat in att man åter igen vill 

göra om detaljplanen för området som innebär att man vill hårdgöra ytterligare 

yta, från dagens 70 % till 90 %. Enligt förvaltningens beräkning klarar befintligt 

dagvattenledningar max 300 l/s men förväntat dagvattenflöde vid full utbyggnad är 

ungefär 1 250 l/s vid ett 10 års regn. Enligt praxis ska ett dagvattensystem klara av 

att hantera ett 10-års regn. Så behovet av åtgärder är stort. Blåkläder har en 

förbindelsepunkt för dagvatten. 

När Blåkläder köpte till mark så betalade man för tillkommande tomtyta enligt VA-

taxan. 

Det kan tilläggas att utöver problemet med dagvatten från Blåkläder så kommer 

dagvattnet att öka i nämnda ledningar då det kommer att hårdgöras mer yta när 

man gör om Boråsvägen under 2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Samhällsbyggnadsnämnden begäran om 2,9 miljoner kronor till ny investering ”Ny 

dagvattenledning till Svenljunga 5:474”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 18 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-18 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Johansson (C): Tilläggsyrkande: Förtydliga att medlen kommer belasta VA-

kollektivet.  

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag med Eva Johanssons (C) tilläggsyrkande och att 

kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 18 Flytt av fiber - Svenljunga 5:18, 
Boråsvägen 5 
Diarienummer: KSF-2022-5  005 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna flytt av fiber med anledning av rivning av 

Boråsvägen 5. 

Kostnad om 200 000 kr belastar kommunstyrelsens oförutsedda investeringar. 

Sammanfattning 
Information om rivning av Svenljunga 5:15, Boråsvägen 5 har inkommit från 

Svenljunga verksamhetslokaler. Syftet är att bygga bostäder. Svenljunga 

verksamhetslokaler bedömer att rivning påbörjas under mars eller april månad 

2022. 

Då fastigheten innehåller för kommunen kritisk IT-infrastruktur behöver den 

flyttas. Vid utebliven flytt av fiber påverkas all kommunal verksamhet väster om 

Ätran. Mer specifikt skolor, omsorg, reningsverk, bibliotek samt teaterbiograf.  

Kostnaden bedöms utifrån underlag med tillägg för interna kringkostnader.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen beslutar godkänna flytt av fiber med anledning av 

rivning av Boråsvägen 5. Kostnad om 200 000 kr belastar kommunstyrelsens 

oförutsedda investeringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 19 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-04 

Skrivelse från Fredrik Wahlberg, inkommen 2022-01-03 

Underlag för kostnader från Ernstson Kraft AB. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tomas Klug, Kanslichef. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Svenljunga verksamhetslokaler AB 

Ekonomichef 
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§ 19 Markreservationsavtal med Logistea AB 
och Holdingaktiebolag Knut Hansson 
Diarienummer: KSF-2021-282  259 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

markreservationsavtal i enlighet med protokollsbilaga med Logistea AB och 

Holdingaktiebolag Knut Hansson. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra firmatecknarna, Patrik 

Harrysson tillika kommunalråd och Magnus Nilsson tillika kommunchef att teckna 

avtalet i enlighet med bilaga. 

Sammanfattning 

Bakgrund 
Den 20 december 2021 § 160 beslutade kommunfullmäktige att genomföra byte 

del av Ängasjö 3:1 mot del av Gälared 6:2 vilket medförde utrymme för en 

etablering av en produktionsanläggning och industripark. Efter det beslutet skrev 

kommunen ett föravtal till ett markanvisningsavtal om att reservera marken till 

exploatörerna Logistea AB samt Holdingaktiebolag Knut Hansson. För att 

etableringen ska kunna realiseras återstår ett flertal delmoment, en av dessa är att 

upprätta ett markreservationsavtal med exploatörerna. 

Markreservation 
Kommunen har med ovan nämnda parter identifierat en lämplig etableringsplats 

om möjligheterna att inom kommunen uppföra och etablera en större 

produktionsanläggning med en lokalyta om cirka 380 000 kvm för tillverkning av 

miljövänliga litiumjonbaserade battericeller. Vidare att i anslutning till 

Produktionsanläggningen etablera en industripark med verksamheter i form av 

underleverantörer och samarbetspartners med batteritillverkaren.  

Med anledning av projektets unika karaktär och omfattning har kommunen med 

exploatörerna upprättat ett tidigt föravtal. Det som finns bifogat i handlingarna är 

föravtalet som också kommer att utgöra grunden i markreservationsavtalet. Vad 

som ska kompletteras är bland annat exploatörernas medfinansiering till 

upprättandet av en ny detaljplan för projektområdet. Förvaltningen kommer att ha 
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ett möte med exploatörerna i mitten av vecka 3 varför avtalet i sin helhet kommer 

att tillkomma som underlag efter utskick av dagordning och handlingar den 17 

januari.  

För att avtalet ska fullbordas bedömer förvaltningen att det kräver 

kommunfullmäktiges slutgiltiga godkännande med härrörande till projektets art 

och principiella beskaffenhet. 

Ekonomi 
Kostnaderna beräknas uppgå till 25 miljoner kronor och är en ackumulerad siffra 

som kan härledas till markköp (även tidigare markköp för Lockryds 

industriområde), projektledning, personal, kostnader för lagstadgade 

undersökningar av markens beskaffenhet och miljökostnader i samband med 

detaljplan. 10 % av kostnaderna det vill säga 2,5 miljoner kronor kommer 

medfinansieras av exploatörerna (Logistea AB och Holdingaktiebolaget Knut 

Hansson). I optionen anges inte något pris för marken. Priset kommer att fastställas 

i köpeavtalet enligt kommunens tomtpristaxa efter nedlagda kostnader för 

exploateringen och genomförandet av detaljplanen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-13 

Föravtal 2021-12-21 

Karta över marken som reserveras 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, kommunchef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Johansson (C): Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

Dan Franzén (S): Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

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

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

Jarl Bill (LPo): Yrkar för att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen 

med motivering att göra en grundlig konsekvensanalys på kort och lång sikt. Denna 

ska framförallt belysa risker, kostnader, intäkter och investeringsbehov kopplat till 

en eventuell etablering av en batteritillverkare i Lockryd.  
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Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och Jarl Bills (LPo) yrkande om att återremittera ärendet.  

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jarl Bills (LPo) yrkande 

om återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till 

beslut.   

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 20 Planarbete för Lockryds industriområde  
Diarienummer: KSF-2022-13  040 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige:  

 Anslå 6 000 000 kronor i investeringsmedel till Samhällsbyggnadsnämnden 

för att finansiera en detaljplan för Lockryds industriområde. 

 Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader 

genom ramjustering från avsatta medel för ramjusterande 

(”stjärnmarkerade”) investeringar för exploatering. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2021 § 160 att genomföra 

markbyte del av Ängasjö 3:1 mot del av Gälared 6:2.  Detta möjliggjorde för 

förvaltningen att kunna skriva ett föravtal till ett markreservationsavtal med 

Logistea AB som i sin tur skrivit avtal med Freyr Battery. Ambitionen och slutmålet 

med detta är att det ska mynna ut i en etablering av en batterifabrik som skapar 

tusentals nya jobb för kommunen. Innan detta blir verklighet återstår ett flertal 

etapper som behöver beslutas av politiken och genomföras.  

Den första etappen och som lägger grunden till etableringen är planarbetet för 

Lockryds industriområde. För att vi ska kunna gå vidare i arbetet behövs ett 

detaljplanarbete och i enlighet med den överenskommelse som träffats med 

etableringsföretaget ska detaljplanearbetet påbörjas innan den 31 mars 2022.  

Ekonomi 
Uppskattad investeringskostnad på 6 000 000 kronor för att finansiera en 

detaljplan för Lockryds industriområde. Samhällsbyggnadsnämnden bör 

kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader genom ramjustering från avsatta 

medel för ramjusterande (”stjärnmarkerade”) investeringar för exploatering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-12 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, Kommunchef. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Johansson (C): Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 21 Nämndinitiativ från Johan Björkman (M) 
om att anställa en projektledare för eventuell 
kommande industrietablering i Lockryd 

Beslut 
Remitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för beredning. 

Sammanfattning 

Johan Björkman (M) har den 24 januari på kommunstyrelsens sammanträde 

inkommit med ett nämndinitiativ där yrkandet är att kommunstyrelsen skyndsamt 

tillsätter en projektledare för den eventuellt kommande större industrietableringen 

i Lockryd. Därutöver att när denna etablering genomförs kommer den att bli den 

största etableringen som gjorts i Svenljunga kommuns historia. Genom att snarast 

tillsätta en projektledare kan projektet drivas framåt på ett skyndsamt och effektivt 

sätt.  

Vidare i skrivelsen: att etableringen förmodligen kommer att påverka samtliga 

orter i kommunen. Det är viktigt att kommunen agerar skyndsamt med att ta fram 

nya detaljplaner för bostadsbyggandet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Johan Björkman (M), Kjell Persson (M) och Per-Olof Ekelund (M) 

2021-01-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Ändringsyrkande att stryka den sista meningen i skrivelsen ”En 

projektledare kan även ges eget ansvar för att dessa nya detaljplaner för 

bostadsbyggande tas fram så snabbt som möjligt” och att remittera ärendet till 

kommunstyrelseförvaltningen för beredning och skyndsam hantering. 

Eva Johansson (C): Yrkar bifall till Dan Franzéns yrkande. 

Patrik Harrysson (S); Yrkar bifall till Dan Franzéns yrkande.  
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Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) ställer proposition på Dan Franzéns (S) 

ändringsyrkande och att remittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen och 

finner att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 22 Försäljning av fastigheten Svenljunga 
13:1 (f.d. Tingshuset, Gallerian och 
Vaktmästarbostaden 
Diarienummer: KSF-2020-100 253 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge Svenljunga Verksamhetslokaler 

AB i uppdrag att sälja fastigheten Svenljunga 13:1, också kallad Tingshuset med 

Gallerian och före detta vaktmästarbostaden, då Svenljunga kommun inte längre 

har behov av att hyra lokalerna. Försäljning till lägst bokfört värde.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-24 § 73 att avvaktar med beslutet om 

försäljning tills Tingshusgruppen fått svar från den allmänna arvsfonden eller till 

den 31 december 2021 beroende på vilket som kommer först.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut och att det nu passerat den 31 

december 2021 lyfts ärendet för beslut igen.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24 § 73 

Ansökan om stöd till den Allmänna Arvsfonden 2021-01-20 

Budget om projektstöd 1 2021-01-20 

Budget om projektstöd 2 till Allmänna Arvsfonden 2021-01-20 

Bilaga till budgetpunkt 7 2021-01-20 

Bilaga till ansökan – aktivitetsplan 2021-01-20 

Bilaga till ansökan – Musikens positiva påverkan 2021-01-20 

Ansökan om medfinansiering av Projekt Möjligheternas Hus 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 101 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-19 § 34 

Rapport från Tingshusgruppen 2021-03-31 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11 § 14 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-05-11 § 12 

Skrivelse från Tingshusgruppen avseende önskan att kommunledningen inte fattar 

något beslut under 2021 i ärendet om Tingshuset 2020-10-16 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-12 § 122 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28 § 141 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11 § 77 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-04-29 § 88 

Tjänsteutlåtande, 2020-04-28 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, Kommunchef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Johansson (C): Ändringsyrkande, att under kommunstyrelsens tidigare förslag 

till beslut daterat 2021-05-10 § 101 och att ta bort delen om att ”sälja till lägst 

bokfört värde”. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

ge Svenljunga Verksamhetslokaler AB i uppdrag att sälja fastigheten Svenljunga 

13:1, också kallad Tingshuset med Gallerian och före detta vaktmästarbostaden, då 

Svenljunga kommun inte längre har behov av att hyra lokalerna.  

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens ursprungliga förslag till 

beslut daterat 2021-05-10 § 101. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige ge Svenljunga Verksamhetslokaler AB i uppdrag att sälja 

fastigheten Svenljunga 13:1, också kallad Tingshuset med Gallerian och före detta 

vaktmästarbostaden, då Svenljunga kommun inte längre har behov av att hyra 

lokalerna. Försäljning till lägst bokfört värde. 

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till Eva Johanssons (C) yrkande.  

Christer Schönander (SD): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns två förslag till beslut, Johan 

Björkman och kommunstyrelsens ursprungliga förslag till beslut samt Eva 

Johanssons (C) ändringsyrkande om att ta bort delen av att ”sälja till lägst bokfört 

värde” 

Ordförande ställer proposition på Johan Björkmans (M) yrkande mot Eva 

Johanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan Björkmans 

(M) yrkande och kommunstyrelsens ursprungliga förslag till beslut.  
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Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen godkänner följande 

propositionsordning: 

 Ja för bifall till Johan Björkmans (M) yrkande och kommunstyrelsens 

ursprungliga beslut. 

 Nej för bifall till Eva Johanssons (C) ändringsyrkande och att ta bort ”sälja 

till lägst bokfört värde”. 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

Johan Björkmans (M) yrkande och kommunstyrelsens ursprungliga förslag till 

beslut daterat 2021-05-10 § 101. 

Namn Ja Nej Avstår 

Dan Franzén (S) X   

Fredrik Skott (KD)  X  

Alain Waern (LPo) X   

Jarl Bill (LPo) X   

Johan Björkman (M) X   

Eva Johansson (C)  X  

Petra Ojala (C)  X  

Patrik Thorén (SD) 

Christer Schönander 

(SD) 

X   

Patrik Harrysson (S) X   

Summa 6 3  
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§ 23 Redovisning av obesvarade motioner och 
Svenljungaförslag 2021 – andra halvåret  
Diarienummer: KSF-2021-279 009 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av 

obesvarade motioner och Svenljungaförslag – andra halvåret 2021.  

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagens 5 kap. 35 § bör en motion eller ett 

medborgarförslag beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 

motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Kommunstyrelsen 

ska två gånger om året redovisa de motioner och medborgarförslag som inte är 

färdigberedda. 

För det andra halvåret 2021 finns det sammantaget 1 obesvarad motion och fyra 

obesvarade Svenljungaförslag. 

Motionen inkom den 1 juni från Ann Wallnedal (LPo) och Marianne Josefsson (MP) 

och yrkar för att införa en uppförandekod för Svenljunga kommunpolitiker. Då 

motionen är av politisk karaktär kommer kommunfullmäktiges presidium att 

bereda motionen, detta görs i samband inför årets första fullmäktigesammanträde 

2022. 

Av de 4 obesvarade Svenljungaförslagen är en remitterad till 

kommunstyrelseförvaltningen, den kommer att behandlas samtidigt som detta 

sammanträde. De övriga 3 Svenljungaförslagen är remitterade till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.  

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

redovisningen av obesvarade motioner och Svenljungaförslag – andra halvåret 

2021. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 23 

Rapportering av obesvarade motioner – andra halvåret 2021 

Rapportering av obesvarade svenljungaförslag – andra halvåret 2021 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, Kommunchef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 24 Firmatecknare   
Diarienummer: KSF-2021-284 002 

Beslut 
Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande, Patrik Harrysson, 

eller vid hans förfall kommunstyrelsens vice ordförande, Johan Björkman, att med 

kontrasignation av kommunchef, Magnus Nilsson, eller vid hans förfall 

ekonomichef, Salman Chalhoub eller kanslichef Tomas Klug vara firmatecknare för 

Svenljunga kommun. 

Bemyndigar ekonomichef, Salman Chalhoub, eller vid hans förfall, kommunchef, 

Magnus Nilsson, att vara firmatecknare för Svenljunga kommun avseende avtal 

som upprättas i samband med upphandling. 

Upphäver kommunstyrelsens tidigare beslut om firmatecknare fattat 11 maj 2020 

§ 83.  

Sammanfattning 
Till följd av att ny ordförande i kommunstyrelsen utsetts behöver kommunstyrelsen 

besluta om nya firmatecknare. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande, Patrik 

Harrysson, eller vid hans förfall kommunstyrelsens vice ordförande, Johan 

Björkman, att med kontrasignation av kommunchef, Magnus Nilsson, eller vid hans 

förfall ekonomichef, Salman Chalhoub eller kanslichef Tomas Klug vara 

firmatecknare för Svenljunga kommun. Bemyndigar ekonomichef, Salman 

Chalhoub, eller vid hans förfall, kommunchef, Magnus Nilsson, att vara 

firmatecknare för Svenljunga kommun avseende avtal som upprättas i samband 

med upphandling. Upphäver kommunstyrelsens tidigare beslut om firmatecknare 

fattat 11 maj 2020 § 83. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 20 

Kommunstyrelsen 2020-05-11 § 83 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, Kommunchef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 25 Boråsregionen: Verksamhetsplan och 
budget 2022   
Diarienummer: KSF-2021-283 106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna budget och 

verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.  

Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, har vid sitt 

sammanträde 2021-12-10 antagit sin budget och verksamhetsplan och översänder 

densamma till medlemskommunerna för godkännande. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budget 

och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 21 

Brev – Boråsregionen 2021-12-22 

Direktionen 2021-12-10 § 100 

Verksamhetsplan och budget 2022, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, Kommunchef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 26 Delårsrapport Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund   
Diarienummer: KSF-2021-252 042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbunds delårsrapport för perioden januari-augusti 2021.  

Sammanfattning 
Delårsrapporten för perioden januari-augusti 2021, bifogat revisorernas utlåtande 

samt granskningsredogörelsen översänds till kommunfullmäktige för beslut.  

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 januari. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport för perioden januari-augusti 

2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 § 23 

Brev – Boråsregionen 2021-12-22 

Direktionen 2021-12-10 § 100 

Verksamhetsplan och budget 2022, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, Kommunchef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 
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§ 27 Valärende: Val av ledamot till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och val av 
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande   
Diarienummer: KSF-2022-001 102 

Beslut 
Utser Patrik Harrysson (S) till: 

 Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanfattning 
Till följd av att kommunfullmäktige den 20 december 2021 § 162 utsett ny 

kommunstyrelse ordförande behöver också fyllnadsval ske till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Vakanser gäller som ledamot och ordförande. Sedan tidigare har 

kommunstyrelsen utsett arbetsutskottet där ledamöterna idag är: Johan Björkman 

(M) och Eva Johansson (C), medan ersättarna är: Dan Franzén (S), Jarl Bill (LPo) 

samt Petra Ojala (C).  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20 § 162 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Yrkar för att Patrik Harrysson (S) utses till ledamot och ordförande 

i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsgång 
Ordförande, Patrik Harrysson (S) ställer proposition på Dan Franzéns (S) yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller det.



 

Kommunstyrelsen 
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§ 28 Inkomna beslut, meddelanden och 
skrivelse   
Diarienummer: KSF-2022-001 102 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

De kommunala bolagen 

 Protokoll + bilagor från styrelsemötet 2021-11-30 från Svenljunga Bostäder 

AB 

 Protokoll + bilagor från styrelsemötet 2021-12-02 i Svenljunga 

Industrifastigheter AB 

 Protokoll + bilagor från styrelsemöte 2021-12-02 i Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB 

 Protokoll extra styrelsemöte AB Svenljunga Bostäder 2021-12-22 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  

 Protokollsutdrag SÄRF 2021-12-10 § 77 Reviderat handlingsprogram för 

SÄRF år 2022-2023 

 Protokoll SÄRF 2021-12-10 § 63-83 

Barn- och utbildningsnämnden  

 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-12-07 § 

110 sammanträdestider 2022 

 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-12-07 § 

111 Tecknade avtal med privata utförare  

Sjuhärads samordningsförbund 

 Protokoll från Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 2021-

12-10 § 63-72 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 Protokoll från direktionen 2021-12-10 § 89-107 

 Protokollsutdrag från direktionen 2021-12-10 § 95 Yttrande regional 

transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 

Övriga skrivelser  
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 Skrivelse från Holsljunga byalag 2021-12-23 

 Skrivelse till kommunstyrelsen – prioritera rätt, välj välfärden 2021-12-

10 
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§ 29 Delegationsbeslut   

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående sammanträde: 

Diarienummer  Beslutsdatum  Ärendemening  

KSF-2021-41-029 2021-12-31 Rapportering av 
nyanställda december 
2021 

KSF-2021-198-160 2022-01-10 Remissvar: SOU 2021:63 
Sveriges säkerhet - 
behov av starkare skydd 
för nätverks- och 
informationssystem 

KSF-2021-199-055 2022-01-11 Tilldelningsbeslut  

 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

63 (64) 
 

§ 30 Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S) informerar om följande: 

 Under denna period har det varit ett stort fokus på Covid-19 och 
frånvarande av personal, det finns en osäkerhet i hur det kommer att se ut 
i framtiden. Magnus Nilsson tillägger att förvaltningen gick in i stabläget i 
måndags den 17 januari på grund av en hög sjukdomsfrånvaro i barn-och 

utbildningsförvaltningen. 

 Träffpunkt Axelfors har genomförts som är ett dialogmöte mellan invånare 

och politiker.   
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§ 31  Övrig fråga från Jarl Bill (LPo) om 
disciplinsbrist med anledning av budgeten 

Beslut  
Tackar för diskussionen. 

Sammanfattning 

Jarl Bill (LPo) anför att det läggs ned mycket jobb i budgeten för ett nytt år men att 

förvaltningarna avviker och ber om mer medel något som inte är disciplinerat.  Jarl 

Bill (LPo) vidareutvecklar att det idag finns tre exempel på dagens sammanträde 

och tycker inte att det är godkänt. Kommunstyrelsen diskuterar detta ämne, bland 

annat yttrar Patrik Harrysson (S) och Dan Franzén (S) och replikerar att de delvis 

håller med men att det finns situationer som är svårare att förutsäga där det finns 

fog att äska medel. 


