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§ 52 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Kommunfullmäktige kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller 

ta bort ärenden. 
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§ 53 Kommunchefen informerar  

Beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sebastian Nydén informerar om följande: 

 Introducerar sig själv för kommunfullmäktige och berättar bland annat han 

är uppvuxen i Svenljunga och tidigare varit socialchef och är således 

familjär med kommunens organisation. 

 Uppdatering om etableringen i Lockryd. Boråsregionen har gjort klart 

finansiering för projektledning av större etableringar som i detta fall är just 

etableringen i Lockryd då det i dagsläget inte finns andra större 

etableringar. Detta syftar också till att Boråsregionen framgent ska kunna 

stötta större etableringar i regionen. Kommunen har varit i tagit kontakt 

med Freyr Battery. 

 Den senaste informationen kring flyktingsituationen i Ukraina. Idag finns 

det inte finns en beredskap med anledning av att Migrationsverket aviserat 

att det i dagsläget inte kommer anvisas någon till kommunen. Det är Borås 

och Mark i dagsläget som behöver förbereda platser. 

 Förra veckan (vecka 14) var det en framtidsmässa i Mogaskolan där 

kommunen och 8 andra företag marknadsförde sig själva. Från 

kommunens håll var det arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen. 

Framtidsmässen blev väl mottagen av eleverna och det var en bra 

anordnad mässa. 
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§ 54 Anmälan inkomna motioner och 
Svenljungaförslag  

Beslut 
Inga inkomna motioner och Svenljungaförslag till dagens sammanträde.  
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§ 55 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens protokoll 2022-03-14 § 2 Aktivering av krisledningsnämnd 

Krisledningsnämndens protokoll 2022-03-14 § 3 Medel för flyktingmottagande från 

Ukraina 

Krisledningsnämndens protokoll 2022-03-14 § 4  Avaktivering av 

krisledningsnämnd 

Tranemo kommunfullmäktige 

Tranemo kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-14 § 43 Tilläggsavtal Änglarps 

deponi 

Svenljunga Kommun Förvaltning AB 

Protokoll från styrelsemöte 2022-03-21 §§ 10-12 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 63 Revisionssvar på granskning av 

styrning, ledning och uppföljning IT. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 66 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över AB Svenljunga Bostäder 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 67 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 68 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över Svenljunga Industrifastigheter AB 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 69 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över Svenljunga Kommun Förvaltning AB 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 72 AB Svenljunga Bostäders 

handlingsplan för medel som frigjorts med reducering av avkastningskrav 
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Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 73 Svar på revisorernas skrivelse 

avseende uppföljande granskning av ”uppföljning och återrapportering av 

fullmäktigebeslut” 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 76 Anställning av ny kommunchef 

Fullmäktigeberedning  

Försättsblad om att fullmäktigeberedningens översyn om arvodesreglemente för 
mandatperioden 2022-2026 samt eventuella förändringar av kommunens 
organisation och regler för partistöd överlämnas till kommunfullmäktige. Beslut om 

dessa ärenden tas nästkommande kommunfullmäktige den 23 maj. 

Fullmäktigeberedningens slutrapport inför mandatperioden 

Fullmäktigeberedningens utlåtande om organisationen 

Fullmäktigeberedningens utlåtande och svar på motionen om att dela 

socialnämnden i en socialnämnd och en äldreomsorgsnämnd 

Fullmäktigeberedningens utlåtande om arvoden 

Förslag på regler för ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-

2026 

Fullmäktigeberedningens utlåtande om bestämmelser om omställningsstöd och 

pensioner för förtroendevalda 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

Fullmäktigeberedningens utlåtande om partistöd 

Förslag på regler för kommunalt partistöd 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Dom 3487-21 om kommunfullmäktiges beslut 14 juni 2021 angående skolor i södra 

kommundelen 
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§ 56 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
2021 
Diarienummer: KSF-2022-86  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 med 

hänvisning till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

Protokollsanteckning 
Det noteras i protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige som under 2021 

även var ledamöter eller ersättare i styrelse eller nämnd inte deltar i beslutet om 

ansvarsfrihet i den del som angår ledamoten. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelsen 31 mars 2022 avseende 

2021 års verksamhet och förvaltning. Revisorerna har tillstyrkt att 

kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ och i gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2021. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2021 

Grundläggande granskning Svenljunga Kommun 2021 

God ekonomisk hushållning Svenljunga kommun 

Granskning av årsredovisningen 2021  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ärendet föredrogs av Thomas Mellqvist (C), ordförande för 

förtroendevalda revisorerna.  

Beslutsgång 
Ordförande, Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan bevilja styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 56 

Kommunfullmäktige 

2022-04-11 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

10 (23) 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 med hänvisning till vad revisorerna uttalat i 

revisionsberättelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Revisionsberättelse 2021 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 

Samverkansnämnd personal  

Ekonomienheten 
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§ 57 Svenljunga kommuns årsredovisning 
2021  
Diarienummer: KSF-2021-121  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

 Godkänner årsredovisningen 2021 för Svenljunga kommun. 

 Frångår ekonomistyrningsprincipen avseende möjligheten att flytta med 

underskott för kostenheten till nästkommande år. Underskottet belastar 

samhällsbyggnadsnämndens resultat 2021. 

 Begär att samhällsbyggnadsnämnden återkommer till kommunfullmäktige 

senast den 5 september 2022 med en handlingsplan för återställande av 

det samlade negativa resultatet, inom avfallsenheten. 

Sammanfattning 
Årsredovisningen syftar till att ge kommunfullmäktige så rättvisande bild som 

möjligt över kommunens finansiella ställning och utveckling. Med kommun menas i 

detta sammanhang inte bara den verksamhet som bedrivs inom så kallade 

offentligrättsliga former. Även verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, 

stiftelser och andra aktuella former ska ingå i redovisningen. Motivet bakom kravet 

på en så kallad sammanställd redovisning är att en stor del av verksamheten i 

landets kommuner idag bedrivs i bland annat bolagsform och att bilden av 

kommunens ekonomiska ställning därmed påverkas av om de kommunala 

företagen tas med eller inte. Kommunen och dess företag måste ses som en 

ekonomisk beslutsenhet, för vilken Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, 

såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste därför ges möjlighet att 

göra en samlad bedömning av kommunens totala ekonomiska engagemang. 

Första halvåret har präglats av preventivt arbetet för att hålla smittspridningen av 

covid-19 på en låg nivå i våra verksamheter. Åtgärder vidtogs löpande och 

förändrades efter behov. Några exempel är att högstadiet har bedrivit växelvis 

distansundervisning, förändrade städrutiner, möten genomförs digitalt i mycket 

stor utsträckning samt arbete hemifrån i de fall det är möjligt. Viss administrativ 

personal har kunnat arbeta hemifrån under lång tid. 

Under våren var vår region hårt drabbad med hög smittspridning, även om nivån i 

Svenljunga kommun var på en lägre nivå. Osäkerheten var fortsatt stor. 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 57 

Kommunfullmäktige 

2022-04-11 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

12 (23) 

Restriktionerna med anledning av Coronapandemin har lättats i olika faser under 

andra tertialet. I början av september redogjorde Folkhälsomyndigheten för deras 

samlade bedömning kring stegvis avveckling av restriktionerna. Lite senare under 

hösten och slutet av året ökade smittspridningen igen och slopade restriktioner fick 

återinföras. Det var en böljande höst. 

Liksom 2020 visar 2021 på ett stort överskott i kommunsektorn. Kommunernas 

resultat visar på nästan 46 miljarder kronor i överskott, vilket är betydligt högre än 

2020 års rekordresultat på +35 miljarder kronor. 

Även Svenljunga kommuns överskott är stort, ca 32 miljoner kronor, vilket är lägre 

än rekordresultatet 2020 som visade +40 miljoner kronor. Årets resultat utgör 4,6 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens resultatmål för 

2021 var 1,5 procent. 

Överskottet gentemot det budgeterade resultatet uppgår till 25 miljoner kronor. 

De största orsakerna är: 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive kommunal 

fastighetsavgift) +28,9 miljoner kronor 

 Samlat nämndsöverskott, +9,6 miljoner kronor 

 Ej utnyttjade medel för ökade kapitalkostnader inom Gata/Park och 

Exploatering +1,7 miljoner kronor 

 Reavinster från försäljning av exploateringsmark +1,5 miljoner kronor 

 Integrationsenheten +1,5 miljoner kronor 

 Avsättning för medfinansiering av GC-leder som genomförs av Trafikverket 

-5,4 miljoner kronor 

 Avsättning för ökade kostnader för Änglarps deponi -8,0 miljoner kronor 

 Pensionskostnader -2,2 miljoner kronor 

Resultatet består av effekter från snabbare konjunkturåterhämtning än 

prognoserna som låg till grund för budgeten, flera händelser av engångskaraktär 

och som på flera sätt är knutet till coronapandemin. 

Verksamheternas arbete har under året bedrivits med en stor dos av flexibilitet och 

ansvarstagande, i en väldigt prövande tid. Trots det har nämnderna en god 

budgetföljsamhet, samtliga nämnder visar överskott förutom 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Samtliga tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning prognostiseras bli helt 

uppfyllda, dessutom med god marginal. 

Generellt är det dock svårt att dra slutsatser av resultatet som kan användas för 

2022. Vi har dels haft större bidrag än tidigare, och dels lägre kostnader då viss 

verksamhet inte kunnat bedrivas i sin helhet eller inte alls. Vi har dock ett bra 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 57 

Kommunfullmäktige 

2022-04-11 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

13 (23) 

utgångsläge samt är stärkta av en medvetenhet om att vi klarar de flesta 

utmaningarna mycket bra genom att ha helhetsperspektivet i fokus. 

Investeringsnivåerna för kommunen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

(SVLAB) har varit på en mycket hög nivå 2018-2021. De historiska topparna 2018 

respektive 2021 uppgår till ca 96 miljoner kronor vardera år. Största enskilda 

investeringen under 2021 skedde i SVLAB och avsåg slutförandet av en nybyggd 

förskola i tätorten, med 6 avdelningar. Då det fanns en längre kö redan fylldes 

nästan alla platser på mycket kort tid. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 21 mars. Förslag till beslut var att 

kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Svenljunga kommun. 

Frångår ekonomistyrningsprincipen avseende möjligheten att flytta med 

underskott för kostenheten till nästkommande år. Underskottet belastar 

samhällsbyggnadsnämndens resultat 2021. Begär att samhällsbyggnadsnämnden 

återkommer till kommunfullmäktige senast den 5 september 2022 med en 

handlingsplan för återställande av det samlade negativa resultatet, inom 

avfallsenheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 64 

Årsredovisning 2021 för Svenljunga kommun 

Tjänsteutlåtande årsredovisning 2021 för Svenljunga kommun 2022-03-07 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Josefsson (MP) tilläggsyrkande:  

 Att allmänhetens frågestund ska införas inför varje årsredovisning.   

 Att en skriven budget i enklareform finns tillgänglig för allmänheten 

 Att få en presentation för fullmäktige en gång varje kvartal om hur arbetet 

flyter på i Lockryd av projektledaren. 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  
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Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan besluta att 

Marianne Josefssons (MP) tilläggsyrkanden ska lyftas i ett separat ärende och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Protokollsbilaga 
Årsredovisning 2021 för Svenljunga kommun 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 

Samverkansnämnd personal 

Ekonomienheten 
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§ 58 Uppföljning Intern kontroll 2021 för 
kommunen och bolagen - Självskattning 
Diarienummer: KSF-2022-71  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten för uppföljning intern kontroll 2021 för 

kommunen och bolagen – självskattning.  

Sammanfattning 
Ekonomienheten inom kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport 

avseende uppföljning av intern kontroll 2021 med tonvikt på nämndernas och 

bolagens självskattning. 

Enligt styrdokumentet ”Regler för intern kontroll” ska uppföljning ske genom att 

nämnder och styrelse årligen självskattar den interna kontrollen. Resultatet av 

genomförd granskning ska, i samband med bokslutet, rapporteras till 

kommunfullmäktige. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 21 mars. Förslag till beslut var att 

kommunfullmäktige godkänner rapporten för uppföljning intern kontroll 2021 för 

kommunen och bolagen – självskattning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 65 

Tjänsteutlåtande 2022-03-07 

Rapport uppföljning intern kontroll – självskattning 2021 

Nämndernas och bolagens självskattning 2021 

Nämndernas beslutsprotokoll 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det 
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Protokollsbilaga 
Uppföljning intern kontroll 2021 - självskattning 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn-och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

De kommunala bolagen 

Ekonomienheten 
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§ 59 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 
över kommunens nämnder 
Diarienummer: KSF-2022-68  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att utreda orsakerna till 

de återkommande budgetunderskotten i kostenheten samt att ta fram en 

handlingsplan för att få budget i balans 2022 och framåt. Återrapportering sker till 

kommunstyrelsen senast 22 augusti. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska se till att få nödvändig information så att den kan vidta 

åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Denna redovisning ämnar utgöra underlag för sådan prövning av samtliga 

nämnder.  

Arbetet har under andra året av coronapandemin bedrivits på ett bra sätt och 

ekonomiskt levereras ett samlat nämnds överskott om 9,6 miljoner kronor. 

Troligen har pandemin satt sina spår i medarbetare och verksamheter, det är 

viktigt för förvaltningsledningar och nämnder att uppmärksamma detta och vara 

proaktiva för att återhämtningen ska ske så smärtfritt som möjligt nu när 

smittspridningen avtar.  

Samhällsbyggnadsnämnden bör utreda orsakerna till återkommande 

budgetunderskott samt vidta åtgärder för budget i balans för 2022 och framåt.  

Orsaken till att just denna enhet, kostenhetens budgetunderskott lyfts fram är att 

kostenheten fungerar som en ”resultatenhet” med nollbudget. Alla kostnader 

vidarefaktureras till de köparna, barn- och utbildningsförvaltningen samt 

socialförvaltningen. Beskedet om stort underskott kommer sent och är dessutom 

långt över det som är tillåtet att föra med sig till kommande år enligt 

budgetprincipen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 21 mars. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra samhällsbyggnadsnämnden 
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att utreda orsakerna till de återkommande budgetunderskotten samt att ta fram 

en handlingsplan för att få budget i balans 2022 och framåt. Återrapporteringen 

sker till kommunstyrelsen senast 22 augusti. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens 2022-03-21 § 70 

Tjänsteutlåtande 2022-03-08 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 bolagen 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 60 Ägardirektiv Netwest Sweden AB 
Diarienummer: KSF-2022-53  005 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för Netwest Sweden AB. 

Sammanfattning 
Netwest Sweden AB ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet 

med bolaget är att, som en regionalt förankrad  part, tillgängliggöra  stadsnätens 

och bredbandsföreningarnas  infrastruktur till köpare av elektronisk  

kommunikation. 

Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 

och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget  hos 

ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-möten införts, 

samt förslag till ägardirektiv tagits fram . Under 2022 kommer även 

aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner att 

bli delägare. 

Förslaget till ägardirektiven  har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts 

av vid ett extra ägarsamråd under hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna 

fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas 

samma dag före stämman den 19 maj. 

Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från 

respektive ägares beslut önskas senast 31 april. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 21 mars. Förslag till beslut var att 

kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för Netwest Sweden AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-21 § 74 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-24 

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Beslutet expedieras till 
Netwest Sweden AB 
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2022-04-11 
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§ 61 Årsredovisning Sjuhärads 
samordningsförbund 2021 
Diarienummer: KSF-2021-287  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Sjuhärads 

samordningsförbund  samt beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda 

ledamöterna i densamma. 

Sammanfattning 
Årsredovisningen 2021 för Sjuhärads samordningsförbund har sammanställts och 

översänts till kommunfullmäktige för godkännande och prövande av ansvarsfrihet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 21 mars. Förslag till beslut var att 

kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Sjuhärads 

samordningsförbund 2021 samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda 

ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 75 

Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse för Sjuhärads Samordningsförbund år 2021 

Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning 2021 

Årsredovisning för Sjuhärads Samordningsförbund 2021-01-01-2021-12 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet expedieras till 
Sjuhärads samordningsförbund 
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§ 62 Val av huvudman i Mjöbäcks Sparbank 
2022-2026 
Diarienummer: KSF-2022-1  102 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Sonja Fransson, Kyrkbyn Bredgården 1, 512 64 

Holsljunga, till huvudman i Mjöbäcks Sparbank under mandatperioden 2022-2026 

(till och med sparbankstämman 2026). 

Sammanfattning 
Mandatperioden för 3 huvudmän vilket är utsedda av Svenljunga kommun löper ut 

vid Sparbankstämman 2022, således  behöver kommunfullmäktige genomföra 

omval eller utse nya huvudmän. I februari utsåg kommunfullmäktige två huvudmän 

till Mjöbäcks Sparbank medan det tredje valet blev bordlagt varför ärendet lyfts 

återigen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Föreslår att utse Sonja Fransson, till huvudman i Mjöbäcks 

Sparbank under mandatperioden 2022-2026. 

Ann Wallnedal (LPo): Föreslår att utse Henny Grandén, till huvudman i Mjöbäcks 

Sparbank under mandatperioden 2022-2026. 

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

Franzéns (S) förslag att utse Sonja Fransson till huvudman och Ann Wallnedals 

(LPo) förslag om att utse Henny Grandén till huvudman. 

Ordförande ställer Dan Franzéns (S) förslag mot Ann Wallnedals förslag (LPo) och 

finner att kommunfullmäktige bifaller Dan Franzéns (S) förslag och med det utser 

Sonja Fransson till uppdraget som huvudman i Mjöbäcks sparbank.  

Beslutet expedieras till 
Mjöbäcks Sparbank 

Sonja Fransson 
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§ 63 Val av representant till Luft i Väst 
Diarienummer: KSF-2022-001 102 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Christer Wolgner (C)  till uppdraget som kommunens 

representant i Luftsvårdsförbundet för västra Sverige (Luft i Väst). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att utse representant till Luftsvårdsförbundet för västra 

Sverige (Luft i Väst). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Föreslår att utse Christer Wolgner (C) till uppdraget som 

kommunens representant i Luftsvårdsförbundet för västra Sverige (Luft i Väst). 

Beslutsgång 
Ordförande, Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på Dan Franzéns (S) förslag 

om att utse Christer Wolgner (C) till uppdraget som kommunens representant i 

Luftsvårdsförbundet för västra Sverige (Luft i Väst) och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Luftvårdsförbundet för västra Sverige  

 
 

 

 

 

 

 


