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§ 85 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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§ 86 Kommunchefen informerar  

Beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sebastian Nydén informerar om följande: 

 En ny socialchef har anställts i form av Sandra Larewall. Det var 

sammanlagt 18 sökande varav 4 blev inkallade till intervju. 

 Flyktingsituationen från Ukraina där Migrationsverket har aviserat att det 

kommer 25 fördelade flyktingar från Ukraina till kommunen. Fördelningstal 

går att likställa med anvisade flyktingar.   

 Etablering i Lockryds industriområde fortsätter framåt. Bland annat är det 

en delegation från Business Sweden tillsammans med representanter från 

kommunen som befinner sig i Oslo för en mässa och träff med 

intressenterna.  
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§ 87 Anmälan inkomna motioner och 
Svenljungaförslag 

Beslut 
KSF-2022-151 292 

Motion om mötesplats för motorburen ungdom remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  

Sammanfattning 
Följande ärende anmäls: 

KSF-2022-151 292 

Motion från Patrik Harrysson (S) och Dan Franzén (S) om mötesplats för 

motorburen ungdom. 

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

kan besluta remittera motionen (KSF-2022-151-292) om mötesplats för 

motorburen ungdom till samhällsbyggnadsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 88 Svar på interpellationer/enkla frågor 

Beslut 
Inga svar på interpellationer eller enkla frågor på detta sammanträde. 
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§ 89 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialnämnden 

Socialnämndens protokoll 2022-05-11 § 42 Val av socialnämndens representant till  

Funktionshinderrådet. 
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§ 90 Åtgärdsprogrammet för miljömålen 
Diarienummer: KSF-2022-19  420 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar följande åtgärder: 

KL1 Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer 

transporteffektivt samhälle 

Genomföra åtgärder för att minska halter av partiklar och kvävedioxid och 

samtidigt verka för ett mer transporteffektivt samhälle.  

 

V4 Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden 

Ta fram och genomför kommunala handlingsplaner för efterbehandling av 

förorenade områden. 

 

SO1  Anlägga nya våtmarker 

Anlägga nya våtmarker för att gynna biologisk mångfald, stärka ekosystemtjänster 

och grön infrastruktur. 

 

SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare 

Skapa blomrika miljöer för pollinerare genom att omvandla tätortsnära gräsmarker 

till slåtterängar. 

 

Bk1  Skydda och utveckla tätorters grönområden 

För de tätorter som kommunen bedömer relevanta upprätta 

grönstrukturstrategi/program som del i översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan 

(FÖP), eller kopplat till översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP). 

 

BK3 Förbättra inomhusmiljö inom skola och förskola 

Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland annat avseende fukt, mögel 

och ventilation i inomhusmiljön i skola och förskola. 

a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som 

verksamhetsutövare 

b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som 

tillsynsmyndighet  
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BK4 Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering 

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 

och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och 

utvecklas. Detta kan ske exempelvis genom att ta fram ett aktuellt 

kulturmiljöprogram eller liknande strategiskt underlag, som antas som del av eller 

kopplas till översiktsplanen. 

 

BK7 Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering 

a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som 

passar kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen 

av planärenden. 

b) Länsstyrelsen ordnar kunskapshöjande seminarium för länsstyrelse och 

kommuner om vad det konkret kan betyda i den byggda miljön att beakta 

barnperspektivet. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att på regional nivå verka för att 

Generationsmålet och de miljömål som riksdagen har fastställt nås. Den senaste 

miljömålsbedömningen visar att tolv av länets femton miljökvalitetsmål inte 

kommer nås till 2030. Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den 

biologiska mångfalden. Genom att arbeta med åtgärderna i detta och övriga 

regionala åtgärdsprogram kan vi tillsammans bidra till att vända utvecklingen. 

Det här är åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra 

Götaland. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar 

och att stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. 

Detta åtgärdsprogram inriktar sig främst på våra miljöutmaningar. För att nå en 

hållbar utveckling behöver miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner 

samspela.  

Åtgärdsprogrammet är en reviderad version av åtgärdsprogrammet. Utmaningar 

för ett hållbart Västra Götaland 2017–2021. Revideringen gjordes under 2021 i 

samarbete mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Föregående program har 

utvärderats och vissa åtgärder har tagits bort. 

Hållbarhetsrådet och förvaltningscheferna har tagit emot och diskuterat förslaget.  

Fyra utmaningar och åtta åtgärder 

Åtgärderna i programmet finns beskrivna i ett mer detaljerat underlag där man 

skriver mer under följande rubriker för varje åtgärd: Huvudaktör, berörda aktörer, 

berörda miljökvalitetsmål,  berörda globala mål, berörda regionala tilläggsmål, 

bakgrund och nuläge, förväntad effekt av åtgärderna, tidplan, kostnad och 

finansiering, synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål, koppling till 

andra åtgärdsprogram och åtgärder, klimatanpassning samt ett avsnitt uppföljning.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta 8 åtgärder enligt 

tjänsteutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 116 

Tjänsteutlåtande 2022-05-25 

Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland angående åtgärdsprogram 2022-01-25 

Beskrivning av åtgärdsprogrammet från Länsstyrelsen Västra Götaland 2022-01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Josefsson (MP): SO17 tilläggsyrkande: Ta fram en polleneringsstrategi 

och att plan upprättas. Bk1: Tilläggsyrkande att en grönstruktursplan som görs med 

tillgång till tillgänglighet, hållbarhet och kvalitet tas med i planen. Bk4: 

Tilläggsyrkande Att området runt torget ska tas med i det nya 

kulturmiljöprogrammet. 

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) lägger inte fram Marianne Josefssons (MP) 

yrkanden med hänvisning till att ordförande anser att förslagen innebär att ett nytt 

ärende väcks.  

Sålunda finns det ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och ordförande 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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§ 91 Investeringsbudget VP 2023-2025  
Diarienummer: KSF-2022-127  041 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Investeringsbudget VP (Verksamhetsplan) 2023-

2025. 

Sammanfattning 
Kommunen har upprättat en investeringsbudget för 2023 inklusive en plan för åren 

2024-2025. Investeringsbudgeten innehåller även investeringar som genomförs i 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB. 

Investeringsbudgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Mindre justeringar kan 

komma att genomföras i samband med budgetprocessen för driftbudgeten på 

hösten, vilket innebär ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Investeringsbudgeten 

ingår i verksamhetsplan 2023-2025. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige godkänna Investeringsbudget VP 

(Verksamhetsplan) 2023-2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 119 

Investeringsbudget VP 23-25 

Kommunstyrelsens protokoll och investeringsbudget 2022-03-21 § 62 

Barn-och utbildningsnämndens protokoll och investeringsbudget  2022-03-29 § 33 

Socialnämndens protokoll och investeringsbudget 2022-04-06 § 23 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll och investeringsbudget 2022-04-05 § 41 

Svenljunga Verksamhetslokaler ABs investeringsbudget 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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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 

Investeringsbudget VP 2023-2025 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn-och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
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§ 92 Borttagning av investeringsprojekt 2022, 
Bro över Ätran 

Diarienummer: KSF-2022-120  041 

Beslut 
Kommunfullmäktige stryker investeringsprojektet ”28401 Bro över Ätran” från 

investeringsbudget 2022 och därmed minskar investeringsbudgeten med 8 

miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut 2022-04-05 § 41, där man föreslår 

kommunfullmäktige att ta bort investeringsprojektet ”Bro över Ätran” i Svenljunga 

tätort från investeringsbudgeten 2022. Då detta beslut togs i samma ärende som 

investeringsbudgeten för kommande planperiod (2023 -2025) bör det för 

tydlighetens skull skapas ett separat ärende för justering i budget 2022. 

I Verksamhetsplan 2022-2024 har 8,0 miljoner kronor avsatts för projektet under 

2022, varav 4 miljoner kronor var tänkt att finansieras via bidrag från Boverket. Då 

kommunens bidragsansökan avslogs anser Samhällsbyggnadsnämnden att 

projektet inte ska genomföras. Kommunstyrelseförvaltningen gör samma 

bedömning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att stryka investeringsprojektet 

”28401 Bro över Ätran” från investeringsbudget 2022 och därmed minska 

investeringsbudgeten med 8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 120 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Dan Franzén (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 93 Begäran om medel för resursförstärkning 
på samhällsbyggnadsförvaltningen 

Diarienummer: SBF-2022-466  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på totalt 1 000 000 kronor för 2022 

till förstärkning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet vilket inbegriper 

konsulter som är kopplad till samhällsutveckling och exploatering. 

Finansieringen av ökad rambudget med totalt 3 980 000 kronor från och med 

verksamhetsår 2023 och framåt hänskjuts till budgetberedningen för VP 2023-

2025. Uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med nytt underlag om 

eventuellt reviderat behov till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Exploateringen i kommunen har under senare år succesivt ökat. Nya verksamheter 

har visat intresse för att etablera sig i kommunen samtidigt som många befintliga 

industrier har visat ett behov av att utöka sin verksamhet. Även intresset för att 

bygga nya bostäder har ökat kraftigt, både när det gäller villor och flerfamiljshus.  

Under 2022 togs beslut om att påbörja planläggning för en kommande etablering 

av battericellstilverkning.  

Sammantaget innebär detta stora utmaningar för flera av kommunens 

verksamheter, inte minst samhällsbyggnadsförvaltningen. För att kunna tillgodose 

behovet av nya detaljplaner, exploatering av nya områden samt översiktlig 

planering för kommande utvecklingsområden behöver 

samhällsbyggnadsförvaltningen förstärka flera av sina verksamhetsområden. Initialt 

bedömer förvaltningen att man har behov av fem nya tjänster, och på sikt kommer 

behovet troligtvis vara ännu större.  

Förstärkningen behöver ske skyndsamt och är nödvändig för att kunna erbjuda nya 

verksamheter en möjlighet att etablera sig i kommunen, men också för att 

befintliga verksamheter ska kunna utvecklas. En växande industri och handel 

innebär också ett ökat behov av bostäder och kommunal service. 

För förstärkning av förvaltningens verksamheter behövs utökad ram med totalt 

3 980 000 kronor från och med 2023. Kostnaderna för 2022 bedöms motsvara en 

tredjedel (1 300 000 kronor) av detta belopp med tanke på rekryteringsprocessen. 

Resurserna är beräknade enligt nedan:  
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 1 520 000 kronor för förstärkning av planverksamheten (detaljplanering 

och översiktsplanering) 

 760 000 kronor för förstärkning av mark- och exploateringsverksamheten 

 760 000 kronor för förstärkning av förvaltningens GIS/IT-verksamhet 

 560 000 kronor för förstärkning av förvaltningsövergripande administration 

 380 000 kronor för VA-utredare 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bevilja ett tilläggsanslag på totalt 1 

000 000 kronor för 2022 till förstärkning av samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet vilket inbegriper konsulter som är kopplad till samhällsutveckling och 

exploatering. Finansieringen av ökad rambudget med totalt 3 980 000 kronor från 

och med verksamhetsår 2023 och framåt hänskjuts till budgetberedningen för VP 

2023-2025. Uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med nytt underlag 

om eventuellt reviderat behov till budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 121 

Tjänsteutlåtande 2022-04-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomienheten 

Salman Chalhoub, Ekonomichef 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef 

Pierre Andersson, Miljö-och Byggchef 
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§ 94 Delårsrapport 2022-04-30 
Diarienummer: KSF-2022-140  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2022-04-30. 

Sammanfattning 
Kommunen har sammanställt delårsrapporten per 2022-04-30. 

Förvaltningscheferna och bolagens VD gör en bedömning av förväntat ekonomist 

resultat för år 2022. Bedömningen görs utifrån senast beslutade budgetramar.  

Året inleddes med en hög smittspridning av Covid-19 och restriktionerna 

förstärktes. Detta visade sig vara kortvarigt när Regeringen i början av februari 

publicerade att de flesta restriktionerna skulle upphöra från 9 februari. Samhället 

kunde sakteliga börja återhämta sig. 

Det dröjde dock inte länge innan nästa kris svepte över Europa, konflikten mellan 

Ryssland och Ukraina som i slutet av februari eskalerade till det krig vi ser idag. Det 

är fortsatt väldigt osäkert hur det kommer att utvecklas. Flyktingvågen från Ukraina 

beräknas vara den största i Europa sedan andra världskriget. Migrationsverket har 

skruvat ner sina initiala prognoser på hur många flyktingar som beräknas ta sig till 

Sverige, men även här är det just nu mycket osäkert. 

Sveriges intensifierade diskussioner kring ansökan om medlemskap i Nato spär på 

osäkerhetsbilden. Regeringen väntas lämna besked under maj månad. 

Både för 2020 och 2021 resulterade i stora överskott i kommunsektorn. 2022 pekar 

just nu i den riktningen, så även för Svenljunga kommun. Totalt visar kommunen 

ett prognostiserat resultat (balanskravsresultat) på +31,3 miljoner kronor, vilket 

innebär en positiv avvikelse gentemot budgeten med 17,0 miljoner kronor. Denna 

prognos innebär att det finansiella resultatmålet, +14,4 miljoner kronor, uppfylls 

med god marginal. 

De största orsakerna till budgetöverskottet är: 

• Skatteintäkter och generella statsbidrag +13,7 miljoner kronor (varav ca 5 

miljoner är kopplat till högre invånarantal 1 nov 2021 än antagandet som låg till 

grund för budgeten). 

• Kommunal fastighetsavgift +5,0 miljoner kronor 
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2022-06-13 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Trots Ukrainakrigets effekter blåser det fortfarande positiva vindar över den 

ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det är till och med en viss förstärkning nu 

jämfört med skatteprognosen i februari (som publicerades en vecka före krigets 

utbrott). Dock är effekten mycket kännbar i form av kraftigt ökad inflation, främst 

genom högre energi- och råvarupriser. Riksbanken har nu börjat höja reporäntan 

efter många år med minusränta och nollränta. Riksbanken aviserar fler höjningar 

redan i år. Detta ställs i relation till att Riksbanken i höstas beräknade att 

reporäntan inte skulle höjas förrän 2024. 

Nämndernas totala budgetavvikelse uppgår till -2,1 miljoner kronor, vilken är en 

avvikelse på 0,3 % av nämndernas totala budgetram. Detta är att betrakta som en 

mindre avvikelse. 

Två av tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning prognostiseras bli helt 

uppfyllda, dessutom med god marginal. Det tredje (avseende soliditeten) kan ej 

utvärderas då en balansräkning ej upprättas i denna rapport. 

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. Prognosen för 2022 är 

i nivå med föregående års utfall. Kommande belåning blir till betydligt högre nivåer 

än vi varit vana vid vilket kommer begränsa handlingsutrymmet i driften. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten 2022-

04-30. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 120 

Delårsrapport 2022-04-30. 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Delårsrapport 2022-04.30 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 95 Utvidgning av verksamhetsområde för 
dricks- och avloppsvatten i Holsljunga 
Stråvik 

Diarienummer: SBF-2022-436  341 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar utökat verksamhetsområde för dricks- och 

avloppsvatten (spillvatten och dagvatten) för den allmänna VA-anläggningen i 

Holsljunga enligt bifogade kartor och koordinatlista. Införande av reviderade 

verksamhetsområden verkställs i samband med kommunfullmäktiges beslut i 

frågan. 

Sammanfattning 
Ett verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska upprättas 

om ett behov föreligger ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt i ett större 

sammanhang, inom en befintlig eller samlad bebyggelse, enligt Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster (LAV). Skälet till utvidgandet av verksamhetsområdet för 

dricksvatten, spillvatten samt dagvatten är att ny detaljplan har upprättats och 

exploateringen är klar. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta utökat verksamhetsområde 

för dricks- och avloppsvatten (spillvatten och dagvatten) för den allmänna VA-

anläggningen i Holsljunga enligt bifogade kartor och koordinatlista. Införande av 

reviderade verksamhetsområden verkställs i samband med kommunfullmäktiges 

beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 124 

Bilaga 1: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dricksvatten i 

Holsljunga” 

Bilaga 2: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för spillvatten i Holsljunga” 

Bilaga 3: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dagvatten i Holsljunga” 
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Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Bilaga 4: Koordinatlista Stråvik 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef 

Anders Kjellberg, VA-chef 

Emil Förster, Projektledare VA  

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 96 Utvidgning av verksamhetsområde för 
dricks- och spillvatten i Sandsjön 

Diarienummer: SBF-2022-437  341 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar utökat verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 

för den allmänna VA-anläggningen i Sandsjön så att det även inkluderar 

fastigheterna Lockryd 1:35>1 och Lockryd 1:36>1 enligt bifogade kartor och 

koordinatlista. Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i samband 

med kommunfullmäktiges beslut i frågan. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta utökat verksamhetsområde 

för dricks- och spillvatten för den allmänna VA-anläggningen i Sandsjön så att det 

även inkluderar fastigheterna Lockryd 1:35>1 och Lockryd 1:36>1 enligt bifogade 

kartor och koordinatlista. Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i 

samband med kommunfullmäktiges beslut i frågan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta utökat verksamhetsområde 

för dricks- och spillvatten för den allmänna VA-anläggningen i Sandsjön så att det 

även inkluderar fastigheterna Lockryd 1:35>1 och Lockryd 1:36>1 enligt bifogade 

kartor och koordinatlista. Införande av reviderade verksamhetsområden verkställs i 

samband med kommunfullmäktiges beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 125 

Bilaga 1: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dricksvatten i 

Sandsjön” 

Bilaga 2: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för spillvatten i Sandsjön”  

Bilaga 3: Koordinatlista Sandsjön 



Svenljunga kommun Paragraf 
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Kommunfullmäktige 

2022-06-13 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef 

Anders Kjellberg, VA-chef 

Emil Förster, Projektledare VA  

 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 97 Utvidgning av verksamhetsområde för 
dagvatten i Hillared samt i Håcksvik 

Diarienummer: SBF-2022-438  341 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar utökat verksamhetsområde för dagvatten för den 

allmänna VA-anläggningen i Hillared och Håcksvik så att det även inkluderar 

fastigheterna Läggared 7:43>1, Håcksvik 1:24>1 samt Håcksvik 1:32>1 enligt 

bifogade kartor och koordinatlista. Införande av reviderade verksamhetsområden 

verkställs i samband med kommunfullmäktiges beslut i frågan. 

Sammanfattning 
Ett verksamhetsområde för dagvatten ska enligt allmänna vattentjänstlagen (LAV 

2006:412) upprättas i ett större sammanhang om ett behov föreligger ur miljö- 

och/eller hälsoskyddssynpunkt. När VA-enheten gjorde om verksamhetsområdena 

2014 (SBF-2014-861) hamnade för detta ärende berörda fastigheter, Läggared 

7:43>1, Håcksvik 1:24>1 samt Håcksvik 1:32>1, utanför verksamhetsområdet för 

dagvatten eftersom VA-enheten saknade vetskap om deras påkoppling på den 

allmänna anläggningen. Det sistnämnda har vid senare tillfälle uppdagats i 

samband med att fastighetsägarna upplevt problem med avvattningen från 

fastigheten och kontaktat kommunen.  

VA-enhetens samlade bedömning är att omhändertagandet av dagvatten på bästa 

sätt sker genom fortsatt brukande av den allmänna anläggningen varför 

fastigheterna bör inkluderas i verksamhetsområdet för dagvatten. Fastigheterna är 

redan en del av verksamhetsområdet för vatten respektive spillvatten. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta utökat verksamhetsområde 

för dagvatten för den allmänna VA-anläggningen i Hillared och Håcksvik så att det 

även inkluderar fastigheterna Läggared 7:43>1, Håcksvik 1:24>1 samt Håcksvik 

1:32>1 enligt bifogade kartor och koordinatlista. Införande av reviderade 

verksamhetsområden verkställs i samband med kommunfullmäktiges beslut i 

frågan. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 126 

Bilaga 1: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dagvatten i Hillared” 

Bilaga 2: Karta över ”Förändring av verksamhetsområde för dagvatten i Håcksvik” 

Bilaga 3: Koordinatlista verksamhetsområde för dagvatten i Håcksvik och Hillared 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef 

Anders Kjellberg, VA-chef 

Emil Förster, Projektledare VA 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 Avtal om samverkan Lockryd 
Diarienummer: KSF-2022-117  106 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget på samverkansavtal mellan Svenljunga 

kommun och Borås stad inkl. bilaga. 

Sammanfattning 
Framtagandet av detaljplanen är ett mycket omfattande arbete, som under 

perioder kräver att ett flertal tjänstepersoner deltar. Svenljunga kommun har inte 

själv de personella resurser som krävs för detta arbete. Eftersom en etablering av 

en ny batterifabrik i Svenljunga kan förväntas medföra nytta även för de 

angränsande kommunerna, träffas detta samverkansavtal om framtagande av ny 

detaljplan. 

Detaljplanearbetet bedrivs som ett projekt med upphandlad plankonsult, vilken 

konsult även blir projektledare. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta förslaget på samverkansavtal 

mellan Svenljunga kommun och Borås stad inkl. bilaga. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 128 

Tjänsteutlåtande 2022-05-05 

Samverkansavtal 

Bilaga för självkostnadsprincip 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Avtalssamverkan Svenljunga kommun och Borås Stad 
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Exempel på kostnadsberäkning – bilaga till avtalssamverkan Svenljunga kommun 

och Borås Stad 

Beslutet expedieras till 
Borås Stad 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Projektledare 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 Förslag på Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser  

Diarienummer: SOF-2022-47-700/BUF-2022-72-600 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Hälso och sjukvårdsavtalet med tillhörande 

överenskommelser. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 

reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). 

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet 

uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 

överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen 

ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. 

VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till 

reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms 

styrelse rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina 

respektive medlemskommuner att ta beslut om Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

därefter teckna avtal med Västra Götalandsregionen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta Hälso och sjukvårdsavtalet 

med tillhörande överenskommelser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 130 

Socialnämndens protokoll 

Barn-och utbildningsnämndens protokoll 

Tjänsteutlåtande 2022-03-29 

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Boråsregionen  

Socialnämnden 

Barn-och utbildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 100 Färdplan Länsgemensam strategi för 
god och nära vård 

Diarienummer: SOF-2022-46 -700/BUF-2022-74-600 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till Färdplan- länsgemensam strategi för god 

och nära vård. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 

reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso-och 

sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). 

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO , har Hälso-och sjukvårdsavtalet 

uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 

överenskommelser med koppling till Hälso-och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen 

ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse,, också reviderats. 

Västkoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till 

reviderad Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. Västkoms 

styrelse rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina 

respektive medlemskommuner att ta beslut om Hälso- och sjukvårdsavtal och 

därefter teckna avtal med Västra Götalandsregionen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige antar förslaget till Färdplan- 

länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 130 

Socialnämndens protokoll 

Barn-och utbildningsnämndens protokoll 

Tjänsteutlåtande 2022-03-29 

Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelse 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Boråsregionen 

Socialnämnden 

Barn-och utbildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Diarienummer: KSF-2022-100  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen 

för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund år 2021 samt beviljar direktionen 

ansvarsfrihet för år 2021. 

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

var ledamöter och ersättare i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund inte deltar i 

beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund år 2021 har upprättats 

och översänts till medlemskommuner för godkännande och beviljandet av 

direktionens ansvarsfrihet år 2021. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen och 

verksamhetsuppföljningen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund år 2021 

samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 131 

Protokollsutdrag Direktionen SÄRF 2022-03-18 § 22 

Årsredovisning år 2021 SÄRF 

Granskning av SÄRFs årsredovisning 2021, Borås stad  

Revisionsberättelse SÄRF 2021 

Uppföljning av verksamhetens mål 2021 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för Stiftelsen Sociala Samfonden år 2021 

Diarienummer: KSF-2022-123  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Stiftelsen Sociala Samfonden för år 

2021. 

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

var ledamöter i stiftelsen inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Auktoriserad revisor har granskat årsredovisningarna och räkenskaperna samt 

förvaltningarna i Stiftelsen Sociala Samfonden, vars tillgångar överstiger 1,5 mkr. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

rättvisande bild av stiftelsernas resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelserna är förenliga med 

årsredovisningarna övriga delar. 

Förvaltarna i ovanstående stiftelse har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 

stiftelseförordnandet 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för Stiftelsen 

Sociala Samfonden för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 132 

Tjänsteutlåtande 2022-05-12 

Årsredovisning för Stiftelsen Sociala Samfonden år 2021 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 102 

Kommunfullmäktige 

2022-06-13 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Stiftelsen Sociala Samfonden 

Ekonomienheten 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
för Klevs Gästgiveri 2021 

Diarienummer: KSF-2022-124  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Stiftelsen Klevs Gästgiveri för år 

2021. 

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

var ledamöter i Klevs Gästgiveri inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Auktoriserad revisor har granskat årsredovisningarna och räkenskaperna samt 

förvaltningarna i Stiftelsen Klevs Gästgiveri, vars tillgångar överstiger 1,5 mkr. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

rättvisande bild av stiftelsernas resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelserna är förenliga med 

årsredovisningarna övriga delar. 

Förvaltarna i ovanstående stiftelse har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 

stiftelseförordnandet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Stiftelsen 

Klevs Gästgiveri för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 133 

Tjänsteutlåtande 2022-05-12 

Årsredovisning för Stiftelsen Klevs Gästgiveri 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 103 

Kommunfullmäktige 

2022-06-13 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet expedieras till 
Stiftelsen Klevs Gästgiveri 

Ekonomienheten 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 Politikerhandboken 
Diarienummer: KSF-2022-143  711 

Beslut 
Kommunfullmäktige anta riktlinjer – politikerhandboken. 

Sammanfattning 
Politikerhandboken är en produkt av en dialog som kanslienheten haft över tid 

med kommunens förtroendevalda om behovet av stöd gällande exempelvis de 

formella gångarna, vilka lagrum som är aktuella och en beskrivning av den politiska 

arenan. 

Kanslienheten har tillsammans med nämndsekreterargruppen upprättat 

politikerhandboken. Ett grundsyfte med handboken är att den ska kunna utgöra 

grundutbildningsmaterial inför en ny mandatperiod. Ambitionen och 

förhoppningen är att den ska kunna utgöra ett stöd och att kommunens 

förtroendevalda ska kunna vända sig till den när det uppkommer frågor. 

Handboken kan betraktas som både en introduktion och en påminnelse för 

kommunens förtroendevalda. Bland annat behandlar handboken följande: 

 Kommunens organisation 

 Aktuella lagrum 

 Sammanträdesformer 

 Hur ett ärende behandlas och bereds 

 Politisk ordlista. 

En anledning till att handboken lyfts för politiskt antagande är att skapa legitimitet 

för handboken. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att låta den vara informell, 

vilket exempelvis hade underlättat revideringar i handboken. Förvaltningens 

bedömning är att den politiska handboken är till för kommunens förtroendevalda 

och bör också antas av densamma.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 30 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta riktlinjer – 

politikerhandboken. 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 105 

Kommunfullmäktige 

2022-06-13 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 134 

Tjänsteutlåtande 2022-05-18 

Riktlinjer - Politikerhandboken 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 

Riktlinjer – politikerhandboken   

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn-och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden   

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Återrapportering av fullmäktige beslut – första 
halvåret 2022  

Diarienummer: KSF-2022-142 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 

från och med 2022-01-01 till och med 2022-05-22. 

Sammanfattning 
Den 21 mars 2022 § 73 beslutade kommunstyrelsen att påbörja en ny process som 

ämnar återrapportera kommunfullmäktiges beslut, detta skulle rapporteras till 

kommunfullmäktige den 13 juni. 

Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut tar sikte på att beskriva vart 

förvaltningarna är i processen av att verkställa ett beslut från kommunfullmäktige. 

Detta leder till en ökad transparens, för förtroendevalda och för våra invånare.  

Beslut som tas i kommunfullmäktige består av olika karaktär. Vissa beslut är 

formella, andra ekonomiska, en del av verkställande art medan andra beslut 

föranleder nya uppdrag till förvaltningen. Besluten skiljer sig åt och det speglar 

också hur återrapporteringen ser ut. Återrapporteringen sker i kommunens 

program för mål-och resultatstyrning (Hypergene). Beslut som är av ren formell 

karaktär såsom att godkänna årsredovisning och liknande återrapporteras inte. 

Det är värt att uppmärksamma att det är en ny process och ett nytt tillvägagångsätt 

som härmed inleds. Det innebär att det blir en utmaning för förvaltningarna att 

finna en rimlig nivå i hur utförlig återrapporteringen ska vara. Detta kan rimligtvis 

tas i beaktning i behandlingen av ärendet. Därutöver kommer detta ärende att 

behandlas varje halvår. Det innebär att återrapporteringen av resterande 

kommunfullmäktigebeslut 2022 behandlas i början av 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 135 

Tjänsteutlåtande 2022-05-18 

Rapport – Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 2022-01-01 till 2022-

05-22. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 § 73 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 105 

Kommunfullmäktige 

2022-06-13 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det 

Protokollsbilaga 
Rapport – Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 2022-01-01 till 2022-

05-22 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn-och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden   

De kommunala bolagen 

De förtroendevalda revisorerna 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 Försäljning av Holsljunga skola 1:18 
Diarienummer: KSF-2022-104  253 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  

 Uppdra Svenljunga Verksamhetslokaler AB att ta bort fastigheten från 

försäljning för att behandla inkomna bud. 

 Uppdra Svenljunga Verksamhetslokaler AB att ta fram underlag för 

försäljning av fastigheten Holsljunga 1:18 till den högsta budgivaren. 

Underlaget bör innehålla behov av underskottstäckning, förslag på 

hyresavtal för kommunal förskola och förslag på hyresavtal för 

allmänhetens tillgång av idrottshallen i Holsljunga.  

 Underlaget ska om möjligt vara klart till kommunstyrelsens möte den 22 

augusti 2022 med avsikt att fatta beslut på kommunfullmäktige den 5 

september. 

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

Sammanfattning 
Den 23 maj § 81 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet om 

försäljning av Holsljunga skola 1:18 med anledning av att bereda ärendet 

ytterligare så att alla inkomna anbud kunde behandlas och att marknadsvärdet tas 

fram.  

Kommunstyrelsen besvarade återremissen på följande vis:  

Vad gäller kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram ett marknadsvärde har 

förvaltningen inte kunnat ta fram en sådan. Förvaltningen har vänt sig till två 

oberoende mäklare som besvarat att objektet är för svårt att värdera. Detta kan 

härledas till avsaknaden av liknande fastigheter i närområdet som kan sättas inom 

referensramar. En viktig aspekt att lyfta är att bankerna värderar fastigheterna 

annorlunda i jämförelse med en mäklare. Bankerna tittar exempelvis på avkastning 

fastigheten kan generera, då det är en skola är det förhållandevis lågt. En mäklare 

har en annan ansats och tittar exempelvis på inventering och liknande varför det 

kan uppstå en diskrepans i värderingen beroende på vem det är som värderar 

fastigheten.  



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 106 

Kommunfullmäktige 

2022-06-13 

 

 

 

 

2022-06-13 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Avseende inkomna anbud har Svenljunga Verksamhetslokaler AB den 26 april i sin 

skrivelse tydliggjort att det inte har inkommit några skriftliga anbud. Denna 

skrivelse har följts av att Ljunghaga friskola initialt lagt ett bud på 3,1 miljoner 

kronor i enlighet med Svenljunga Verksamhetslokaler ABs skrivelse den 20 april för 

att sedan dra tillbaka budet. Skrivelsen från Ljunghaga friskola den 25 maj i ärendet 

bekräftar att involverade parter inte haft samsyn i budgivningsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 136 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Uppdra Svenljunga Verksamhetslokaler AB att ta bort 

fastigheten från försäljning för att behandla inkomna bud. Uppdra Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB att ta fram underlag för försäljning av fastigheten 

Holsljunga 1:18 till den högsta budgivaren. Underlaget bör innehålla behov av 

underskottstäckning, förslag på hyresavtal för kommunal förskola och förslag på 

hyresavtal för allmänhetens tillgång av idrottshallen i Holsljunga. Underlaget ska 

om möjligt vara klart till kommunstyrelsens möte den 22 augusti 2022 med avsikt 

att fatta beslut på kommunfullmäktige den 5 september.  

Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) yrkande. 

Barbro Johansson (-): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) yrkande.  

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) yrkande. 

Owe Lundin (M): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) yrkande. 

Ann Wallnedal (LPo): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) yrkande. 

Helene Jansson (C): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) yrkande.  

Marianne Josefsson (MP): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) yrkande.  

Dan Franzén (S): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) yrkande.  

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

kommunstyrelsens förslag och Johan Björkmans (M) yrkande. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Johan Björkmans (M) yrkande 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Johan Björkmans (M) yrkande.  

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 107 Entledigande och fyllnadsval till 
uppdraget som förtrgoendevald revisor 
Diarienummer: KSF-2022-1  102 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med omedelbar verkan entlediga Manda 

Schillerås (C) från uppdraget som förtroendevald revisor. 

Kommunfullmäktige utser med omedelbar verkan Erik Johansson (C) till uppdraget 

som förtroendevald revisor.  

Sammanfattning 
Manda Schillerås har inkommit med en begäran om att entledigas från uppdraget 

som förtroendevald revisor. Kommunfullmäktige ska sålunda ta ställning till vem 

som ska utses i Mandas ställe. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Manda Schillerås 2022-02-24  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Petra Ojala (C):Föreslår att utse Erik Johansson (C) till förtroendevald revisor.  

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

med omedelbar verkan kan entlediga Manda Schillerås (C) från uppdraget som 

förtroendevald revisor och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige med omedelbar verkan 

kan utse Erik Johansson (C) till uppdraget som förtroendevald revisor och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Manda Schillerås  
 
Erik Johansson 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 107 

 

Kommunfullmäktige 

2022-06-13 

 

 

 

 

2022-06-13 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 
HR-funktionen 
 
De förtroendevalda revisorerna 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 108 Entledigande och fyllnadsval till 
uppdraget som vice ordförande i 
samverkansnämnd arbetsmarknad 

Diarienummer: KSF-2022-1  102 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anders Brolin (S) från uppdraget som 

vice ordförande i samverkansnämnd arbetsmarknad och att beslutet gäller 

retroaktivt från och med 2022-06-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Driton Bilalli (S) till ny vice ordförande i 

samverkansnämnd arbetsmarknad och att beslutet gäller retroaktivt från och med 

2022-06-01. 

Sammanfattning 
Tranemos kommunfullmäktige har den 9 maj § 81 föreslagit kommunfullmäktige i 

Svenljunga att entlediga Anders Brolin (S) från uppdraget som vice ordförande i 

samverkansnämnd arbetsmarknad och utse Driton Billali (S) till ny vice ordförande. 

Svenljungas kommunfullmäktige beslutar i detta ärende i egenskap av 

värdkommun till samverkan arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Tranemo kommunfullmäktige 2022-05-09 § 81  

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

kan entlediga Anders Brolin (S) från uppdraget som vice ordförande i 

samverkansnämnd arbetsmarknad och att beslutet gäller retroaktivt från och med 

2022-06-01 och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige med omedelbar verkan 

kan utse Driton Billali (S) till uppdraget vice ordförande i samverkansnämnd 

arbetsmarknad och att beslutet gäller retroaktivt från och med 2022-06-01 och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det.  



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 108 

 

Kommunfullmäktige 

2022-06-13 

 

 

 

 

2022-06-13 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet expedieras till 
Tranemo kommunfullmäktige   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-06-13 

 

 

 

 

  

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

 

§ 109 Entledigande av ersättare i 
kommunfullmäktige och begäran av ny 
röstsammanräkning  

Diarienummer: KSF-2022-1  102 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med omedelbar verkan entlediga Anette Almgren 

(-) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ersättare 

efter Anette Almgren (-) utses genom ny röstsammanräkning.  

Sammanfattning 
Anette Almgren (-) har inkommit med en begäran om att entledigas från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. I enlighet med 4 kap 6 § kommunallagen ska 

kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den 

förtroendevalda önskar avgå såtillvida det finns särskilda skäl mot det. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anette Almgren (-) 2022-05-30  

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

med omedelbar verkan kan entlediga Anette Almgren (-) från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan tillskriva 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ersättare efter Anette Almgren (-) utses 

genom ny röstsammanräkning och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Anette Almgren 

Länsstyrelsen Västra Götaland   
 


