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§ 32 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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§ 33 Kommunchefen informerar 

Beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Magnus Nilsson informerar om följande: 

 Krisledningsstaben och krisledningsnämnd aktiverades idag den 14 mars 

med anledning av det förväntade flyktingmottagandet från Ukraina. Medel 

har avsatts för de delar Migrationsverket inte kommer att finansiera. Detta 

för att möjliggöra ett mottagande i kommunen. 

 Beskriver den bakomliggande processen Migrationsverket och 

Länsstyrelsen haft som inneburit en kort tidsvarsel för kommunen. Det har 

aviserats att Västra Götalands län i det första skedet kommer att ta emot 

4 000 flyktingar från Ukraina. I det första skedet kommer kommunen att 

kunna ta emot 24 personer, det mottagandet kommer att ske på Annexet 

bredvid Moga Fritid. I det andra skedet kommer kommunen kunna bereda 

140 platser, dessa kommer vara lokaliserade i idrottshallen, Moga Fritid 

och i Mogaskolans idrottshall. 

 Antalet röstberättigade den 1 mars enligt länsstyrelsens siffror visar att alla 

valdistrikt har över 1 000 röstberättigade. Kommunens valadministration 

har fortsatt behov av att rekrytera röstmottagare och det är ett viktigt 

uppdrag, framförallt med hänvisning till det som sker i omvärlden. 
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§ 34 Årets medarbetare  

Sammanfattning 
Årets medarbetare och kommunanställd år 2021 är Johanna Sander, 

kommunikationsstrateg på kanslienheten. Motiveringen var som följer: 

För hennes engagemang och driv med att hålla vår hemsida och andra sociala 

medier uppdaterade enligt de lagar och riktlinjer som krävs! Det är en stor fördel 

för oss som jobbar i Svenljunga kommun att ha en så kunnig person på den posten. 

Utan henne hade vi varit ute och cyklat flera gånger om dagen.   

Johanna uppvaktas med diplom, present och blomsterbukett av tillförordnad 

kommunchef, Magnus Nilsson och kansli och IT-chef, Tomas Klug.  
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§ 35 Information om industrietableringen i 
Lockryd   

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Tillförordnad kommunchef, Magnus Nilsson informerar kommunfullmäktige om 

industrietableringen i Lockryd och vad som kommer att ske hädanefter. Bland 

annat informeras kommunfullmäktige om följande: 

 Lockryds industriområde. 

 Möjligheterna för området och vilket kluster det skapar för lärosäten, 

företag och underleverantörer. 

 Tidsplanen för batterifabriken och hur kommunen tillsammans med 

Boråsregionen arbetar med etableringen för att lyfta hela regionen. 

 Historiken med Volvo/Northvolt förfrågan 2021. 

 Beskrivning av samarbetet mellan Logistea AB och Holdingaktiebolaget 

Knut Hansson. 

 Hur detta uppmärksammades medialt. 

 Beskrivning av letter of intent och vad den innebär. 

 Just nu påbörjas arbetet med detaljplan där olika typer av undersökningar 

ska genomföras såsom: 

o miljökonsekvensbeskrivningar 

o energiförsörjning  

o kylprocess, 

o infrastruktur 

o kompetensförsörjning, 

o bostäder  
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§ 36 Information från revisorerna angående 
granskning om styrning och ledning av IT-
verksamhet 
Diarienummer: KSF-2022-16  007 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Mikael Carinci från PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 

presenterat granskningen om styrning och ledning av IT-verksamhet.  

Granskningen genomfördes genom en dokumentationsstudie samt intervjuer med 

nyckelpersoner inom IT-organisationen och kommunstyrelseförvaltningen. Den 21 

december 2021 lämnade PWC in sin revisionsrapport till kommunens revisorer. 

Granskningen baserades på sju revisionsfrågor som bland annat behandlade om 

kommunstyrelsen har uppdaterade planer och styrdokument avseende 

informationssäkerhet, målformuleringar och färdväg de närmaste åren. Den 

samlade bedömningen utifrån genomförd granskning var att kommunstyrelsen i 

allt väsentligt leder, styr och följer upp IT-organisationen på ett adekvat sätt. Viss 

önskvärd dokumentation saknas och den formella dokumentationen rörande 

projekt, initiativ och uppföljningen av effekter har en förbättringspotential både 

inom kommunledning och styrelse. De förtroendevalda revisorerna önskar 

kommentar från kommunstyrelsen med anledning av de rekommendationer som 

finns i rapporten och kommunstyrelsen kommer att lämna svar den 21 mars. 
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§ 37 Anmälan inkomna motioner, 
Svenljungaförslag och interpellationer  

Beslut 
Inga inkomna motioner, Svenljungaförslag eller interpellationer till dagens 

sammanträde. 
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§ 38 Svar på interpellationer/enkla frågor 
Diarienummer: KSF-2022-25  509 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad. 

Sammanfattning 
Marianne Josefsson (MP) har ställt en interpellation om kollektivtrafiken och 

Västtrafik ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S). 

Interpellationen besvaras muntligt vid dagens sammanträde och besvarades 

skriftligt i samband med utskick av handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2022-03-07 

Interpellation från Marianne Josefsson (MP) 2022-01-24 

Anförande 

Patrik Harrysson (S) 

Marianne Josefsson (MP) 

Ann Wallnedal (LPo) 

Protokollsbilaga 
Svar på interpellation ställd av Marianne Josefsson (MP) om kollektivtrafiken och 

Västtrafik ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S). 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 

interpellationsdebatten avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 39 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 36 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-01 § 24 Uppföljning av intern 

kontroll 2021 med självskattning 



 

Kommunfullmäktige 
2022-03-14 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

12 (34) 
 

§ 40 Kvarstående medel från 2021, 
Investeringsbudget 2022  
Diarienummer: KSF-2022-42  041 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

 Godkänna att kvarstående investeringsmedel från 2021 motsvarande 

11 310 000 kronor flyttas till 2022 års investeringsbudget för Svenljunga 

kommun. 

 Godkänna att kvarstående investeringsmedel från 2021 motsvarande 2 

195 000 kronor flyttas till 2022 års investeringsbudget för Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB. 

 Detta beslut gäller tills nytt beslut om kvarstående medel fattas av 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Av kommunens investeringsbudget 2021 återstår 12 684 000 kronor som av olika 

anledningar inte förbrukades under det gångna året och där behovet kvarstår. 

Även Svenljunga Verksamhetslokaler AB (SVLAB) har oförbrukade 

investeringsmedel motsvarande 2 195 000 kronor . Förvaltningen föreslår att dessa 

medel flyttas till 2022. 

Kortfattad beskrivning av kvarstående medlen från 2021: 

För kommunstyrelse-, social- samt barn- och utbildningsförvaltningen finns projekt 

som inte hunnit genomföras i olika grad och beräknas slutföras under 2022. Under 

pandemin har beställningar av datorer och annan IT-utrustning haft mycket lång 

leveranstid.   

SBN: Inom Avfall är det ett fåtal projekt som inte kunnat göras enligt plan. Inom 

Gata/park är det flertalet projekt med varierande belopp som förs med till 2022. 

Särskilt ett projekt behöver förklaras närmare, nämligen ”Trafikmiljö Boråsvägen”. 

Ett underskott på 3 765 tkr tas med till 2022. Det är tillåtande enligt 

budgetprinciperna att förbruka mer investeringsmedel under ett enskilt år under 

förutsättning att det i planen redan finns nya medel kommande år. Totalbudgeten 

för hela projektet ska dock hållas. Kommunen erhåller ett bidrag motsvarande 50% 

av investeringsutgiften. 
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Inom VA är det främst ombyggnad av Sexdrega ledningsnät som försenats. 

Exploatering: Den största delen avser exploateringen av Lockryd och Stråvik. Även 

här finns underskott som flyttas med och ska mötas av nya budgetmedel. Lockryd 

tillförs mer budget år 2023 och för Stråvik beslutade kommunfullmäktige den 7 

februari om tilläggsanslag. 

Högre investeringsbudget möjliggör ökad belastning på kommunens likviditet och 

ökar behovet av framtida belåning. Avgörande är dock genomförandegraden av 

beslutade investeringar. Förvaltningarna belastas av de kapitalkostnader som 

uppstår med anledning av investeringarna. Flertalet projekt inom Gata/Park, 

exploatering och inom KS är ”stjärnmarkerade” och kompenseras för 

kapitalkostnader enligt gällande budgetprinciper. 

Till kommunstyrelsen den 28 februari hade två projekt utgått från 

samhällsbyggnadsnämnden varför de kvarstående investeringsmedlen från 2021 

motsvarade 11 310 000 kronor, i jämförelse med när ärendet behandlas i 

arbetsutskottet den 14 februari då investeringsmedlen motsvarande 12 684 000 

kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta följande: Godkänna att 

kvarstående investeringsmedel från 2021 motsvarande 12 684 000 kronor flyttas 

till 2022 års investeringsbudget för Svenljunga kommun. Godkänna att kvarstående 

investeringsmedel från 2021 motsvarande 2 195 000 kronor flyttas till 2022 års 

investeringsbudget för Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Detta beslut gäller tills 

nytt beslut om kvarstående medel fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 36 

Tjänsteutlåtande 2022-02-09 

Investeringsbudget 2022 inklusive kvarstående medel från 2021 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
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§ 41 Revidering av förbehållsbelopp för 
avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde 2022 
Diarienummer: SOF-2021-88  706 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner revidering av förbehållsbelopp för avgifter inom 

socialnämndens verksamhetsområde 2022. 

Sammanfattning 
Beloppen för maxtaxa, förbehållsbelopp med flera ändras vid varje årsskifte. 

Socialstyrelsen ger ut ett meddelandeblad med de ändrade beloppen. I statens 

budget för 2022 ingår att förbehållsbeloppet utöver de basbeloppsanknutna 

höjningarna, höjs med ytterligare summor för ensamstående, gifta/sambo, person 

med funktionsnedsättning samt för gifta/sambo med funktionsnedsättning. 

Riksdagen fattade beslut om budgeten inkl. avgiftsfrågan den 16 december och 

Socialstyrelsen har därefter gett ut ett nytt meddelandeblad till kommunerna. Då 

Kommunfullmäktige redan fattat beslut om förbehållsbelopp för socialnämndens 

avgifter, behöver detta revideras för att rätt avgift till brukare ska utgå 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden beslutar att godkänna förslag 

till revidering av förbehållsbelopp för avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde 2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari.  Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige godkänna revidering av 

förbehållsbelopp för avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 39 

Socialnämndens protokoll 2022-01-26 § 3 

Tjänsteutlåtande 2021-12-22 

Förslag till avgifter och taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2022 
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Beslutsgång 
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Avgifter och taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2022 

Beslutet expedieras till 
Socialnämnden 
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§ 42 Taxor och avgifter inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 
Diarienummer: BUF-2021-143  031 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av taxor och avgifter inom barn-och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde för år 2022. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag för taxor och avgifter 

inom nämndens verksamhetsområde för år 2022 som antogs i kommunfullmäktige 

29 november 2021, § 145. 

Ärendet gällande taxorna behöver revideras dels på grund av att avgiftsnivåerna 

för maxtaxan för år 2022 blivit kända samt att kommunfullmäktige den 29 

november 2021, § 140 beslutat om en avgiftsfri kulturskola från 1 januari 2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari.  Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige godkänna revideringen av taxor 

och avgifter inom barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 40 

Revidering av Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsförvaltningens  2022 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsförvaltningens  2022 
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Beslutet expedieras till 
Barn-och utbildningsnämnden 
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§ 43 Mindre barngrupper i förskolan 
Diarienummer: BUF-2021-182  634 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar barn-och utbildningsnämnden tilläggsanslag på 1 000 

000 kronor för 2022 för att kunna bibehålla barngruppernas storlek i förskolan. 

Sammanfattning 
Ett riktat statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan har varit sökbart sedan 

hösten 2015. Statsbidraget har lämnats för ett kalenderhalvår i taget men upphör 

fr o m hösten 2021. Statsbidrag lämnas till huvudmän i förskolan under 

förutsättning att bidraget används för insatser för att minska barngruppernas 

storlek i förskolan. Bidraget får även användas för att motverka en ökning av 

barngruppernas storlek. 

Svenljunga kommun har ansökt om statsbidraget och också blivit beviljade bidrag 

för flera förskoleenheter som genom bidraget kunnat minska barngrupperna tack 

vare personalförstärkningar. De senaste budgetåren har bidraget motsvarat drygt  

2 000 000 kronor och fördelats till sex förskoleenheter, där främst den södra 

kommundelen kunnat tillgodogöra sig bidraget. 

I och med att det riktade statsbidraget upphör fr o m 2022 kommer barngrupperna 

på dessa förskoleenheter behöva utökas från 11 – 15 barn till grupper med upp till 

25 barn. Totalt berör förändringen 16 grupper som behöver sammanslås till 10 

grupper. Effekten är också en minskad personaltäthet dvs. förskoleenheterna 

behöver avveckla vissa tjänster. 

Skolverket anger att för barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för 

barngruppens storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett 

riktmärke vara nio till 15 barn. 

Barn- och utbildningsförvaltningen menar att konsekvensen för i första hand 

barnen men också för personalorganisationen innebär en påtaglig försämring såväl 

när det gäller gruppstorlek som det pedagogiska arbetet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen menar att en budgetförstärkning till förskolan är 

angelägen så att nuvarande barngruppsstorlekar kan bibehållas. 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 1 000 000 

kronor, de riktade statsbidragen är i dagsläget oklara där Skolverket ska inkomma 

med ny information. Skulle barn-och utbildningsnämnden behöva ytterligare medel 
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efter att statsbidragen från Skolverket klargjorts kan nämnden lyfta ett nytt ärende 

igen om medlen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari.  Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bevilja barn-och 

utbildningsnämnden tilläggsanslag på 1 000 000 kronor för 2022 för att kunna 

bibehålla barngruppernas storlek i förskolan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 41 

Tjänsteutlåtande 2021-12-01 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Barn-och utbildningsnämnden  

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-03-14 
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§ 44 Avveckling av skolverksamhet i Holsljunga 
Diarienummer: BUF-2022-5  610 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skolverksamheten i Holsljunga 

skola avvecklas från och med höstterminen 2022. 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 88 att skolstrukturen i södra 

kommundelen ska förändras bl.a. genom att inom Högvads skolområde samla 

verksamheten till en F-6-skola i Överlida. Skolan i Överlida kommer byggas ut och 

renoveras med början 2023. Under 2021 har Ljunghaga friskola AB erhållit tillstånd 

att starta en F-6-skola i Holsljunga från och med läsåret 2002/2023. Friskolan har 

framställt en förfrågan om att köpa fastigheten Holsljunga skola, för att bedriva 

den kommande skolverksamheten, vilket kommunen ställt sig positiv till. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-12-07 § 109 att en avsiktsförklaring 

för samverkan med Ljunghaga friskola AB skapas för att Svenljunga kommun inom 

fastigheten Holsljunga skola kan fortsätta att bedriva förskoleverksamhet. Den 

kommunala skolverksamheten inom Högvad förläggs under byggtiden för ny skola i 

Överlida till Mjöbäck. 

Ljunghaga friskola AB har tagit in underlag från vårdnadshavare i Holsljunga om 

eventuellt önskan om skolbyte från den kommunala skolan till den fristående 

skolan i Holsljunga.  

Underlaget har inkommit till kommunen 7 december 2021. En sammanställning 

visar att en övervägande andel av elevunderlaget avser att övergå till den 

fristående skolan. En sannolik konsekvens av fattade beslut och redovisat 

elevunderlag inför läsåret 2022/2023 är att förutsättningarna för att bedriva en 

kommunal F-6-skola i Holsljunga på ett betydande sätt är begränsat. 

Den kommunala skolverksamheten i Holsljunga bör därför avvecklas från och med 

höstterminen 2022 och elever från nuvarande Holsljungas upptagningsområde 

hänvisas till Mjöbäcks skola i årskurs F – 2 och till Överlida skola i årskurs 3 – 6. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari.  Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att den kommunala 

skolverksamheten i Holsljunga skola avvecklas från och med höstterminen 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 42 

Tjänsteutlåtande 2022-01-03 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Barn-och utbildningsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-03-14 
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§ 45 Begäran om tilläggsanslag för projekt 
28368 "Trafikmiljö Boråsvägen" 
Diarienummer: SBF-2021-1336  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som en följd av ny redovisningsmodell och hantering 

av miljöfarlig tjärasfalt bevilja ytterligare investeringsmedel på 2 000 000 kronor för 

att genomföra byggnationen av ”Trafikmiljö Boråsvägen, etapp 2”. 

Sammanfattning 
Nytt sätt att redovisa 

Vid Investeringar med offentliga bidrag har Svenljunga kommun tidigare tillämpat 

en form av kvittning mellan investeringsutgifter och investeringsinkomst. Detta har 

fört med sig att vissa tillgångar har redovisats med för lågt anskaffningsvärde, ett 

anskaffningsvärde som inte motsvarat utgifterna för tillgångens förvärv eller 

tillverkning. Kommunen ska i stället redovisa hela utgiften som anskaffningsvärde 

för tillgången och hela det offentliga investeringsbidraget som en skuld. Kostnader 

(avskrivningar) ska sedan möta intäkter (periodiserat bidrag) i resultaträkningen.  

Likviditetsmässigt och resultatmässigt blir det ingen skillnad mellan den gamla 

hanteringen och den nya, men den gamla för med sig att räkenskaperna blir 

missvisande. 

Enligt Rådets för kommunal redovisning ska offentliga bidrag till en investering 

intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. 

Med andra ord kan man säga att offentligt investeringsbidrag ska intäktsföras 

löpande under tillgångens nyttjandeperiod. Det råder ett absolut kvittningsförbud 

mellan investeringsutgifter och investeringsinkomst gällande offentliga bidrag. 

Det nya rätta sättet att redovisa har tillämpats redan i redovisningen av ”Trafikmiljö 

Boråsvägen, etapp 1”. Detta har fört med sig att investeringsprojektet för 

”Trafikmiljö Boråsvägen etapp 2” inte har tillräckligt stor summa kvar av 

investeringsbudgeten för att klara av att redovisa hela utgiften som tillgångens 

anskaffningsvärde.” 

Projektet har kvarvarande investeringsmedel på 4 235 000 :- när redovisningen för 

etapp 1 är slutförd. 

Budgetpris för etapp 2 är beräknat till 6 235 000 :- inkl. hantering av miljöfarlig 

tjärasfalt (detta påträffades på etapp 1). 
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Det behövs ytterligare investeringsmedel på 2 000 000 :- för att kunna redovisa 

enligt den nya redovisningsmodellen samt hantering av miljöfarlig tjärasfalt. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari.  Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att som en följd av ny 

redovisningsmodell och hantering av miljöfarlig tjärasfalt bevilja ytterligare 

investeringsmedel på 2 000 000 kronor för att genomföra byggnationen av 

”Trafikmiljö Boråsvägen, etapp 2”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 48 

Tjänsteutlåtande 2022-02-01 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Gatu och fritidsenheten  

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-03-14 
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§ 46 Begäran om extra investeringsmedel för 
projekt 28725, Ledningssanering Boråsvägen 
Diarienummer: SBF-2022-54  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämndens begäran om 500 000 

kronor i extra investeringsmedel för projekt 28725, Ledningssanering Boråsvägen. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun beslutade att förbättra trafikmiljön utmed Boråsvägen i två 

etapper. Detta innebar att VA-enheten i sin planering för ledningssanering såg över 

statusen på VA ledningarna utmed Boråsvägen. 2019 ansökte VA-enheten om 4000 

tkr för ledningssaneringen för både etapp 1 och etapp 2. Beräkningen var att etapp 

1 skulle kosta 1 700 000 kronor och etapp 2, 2 300 000 kronor.  

Etapp 1 påbörjade 2020 och avslutades 2021. Ledningssaneringen blev mer 

kostsam än beräknat då bland annat relining av ledningarna blev mer omfattat än 

planerat. Detta berodde på att vid filmning av ledningarna, innan projektet 

påbörjades, såg vissa ledningar ok ut men då man grävde fram dessa så saknades 

packningar mellan rören. Gräv-jobbet blev också mer omfattande då el- och 

telekablar låg mer i vägen än som var planerat. Kostnaden för etapp 1 blev 300 000 

kronor dyrare och slutade på strax under 2 000 000 kronor. 

Dessutom har materialpriset och projekteringskostnaden för etapp 2 ökat. 

Ökningen beräknas innebära ytterligare 200 000 kronor i utgift. Den nya totala 

kalkylen för projektet ”Ledningssanering Boråsvägen” beräknas till 4 500 000 

kronor. 

Detta gör att VA-enheten söker extra investeringsmedel med 500 000 kronor för 

att kunna fullfölja projektet ”Ledningssanering Boråsvägen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämndens 

begäran om 500 000 kronor i extra investeringsmedel för projekt 28725, 

Ledningssanering Boråsvägen. 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 46 

Kommunfullmäktige 

2022-03-14 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

26 (34) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 49 

Tjänsteutlåtande 2022-01-27 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef ,Fredrik Ekberg 

VA-chef, Anders Kjellberg 

Ekonom/Controller, Magnus Thor 

Projektledare VA, Emil Förster 

Projektledare VA. Maria Sjövall 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-03-14 
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§ 47 Begäran om investeringsmedel för 
projektet ”Fördröjningsmagasin dagvatten för 
området utmed Boråsvägen” 
Diarienummer: SBF-2022-55  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämndens begäran om 4 130 000 

kronor till ny investering ”Fördröjningsmagasin för dagvatten för området utmed 

Boråsvägen”. 

Sammanfattning 
Då kommunen har beslutat att bygga om Boråsvägen så har VA-enheten sett över 

hela dagvattenhanteringen för industriområdet utmed Boråsvägen. Då flera 

fastighetsägare i området har ökat den hårdgjorda ytan på sina fastigheter så ser 

VA-enheten att dagvattenflödet från området kommer att öka. Hela området som 

belastar dagvattnet har en yta på ca 13 hektar och beräknat flöde från området vid 

ett 10-års regn i tio minuter är ca 3000 liter/sek. 

Den befintliga dagvattenledningen från området som går under Nya Boråsvägen 

och förbi Blåkläder och ner i Brandkårsdammen har redan idag ett 

kapacitetsproblem om det skulle komma ett 10-årsregn. Kapaciteten i befintlig 

D600 är ca 615 l/sek. För att minska risken att industriområdet kommer att få 

problem med översvämningar så behöver man anlägga ett fördröjningsmagasin för 

dagvatten i området. 

Då området 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-huvudmannen ansvar som regleras i lagens 

skadeståndsbestämmelser. 

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”. 
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Kommer man godkänna investeringen kommer den årliga kapitalkostnaden att öka 

för VA. Detta kommer att belasta VA-kollektivet. Blir det ett negativt beslut finns 

det risk att VA kommer att få ersätta fastighetsägare vid en eventuell översvämning 

i området som beror på att ledningsnätet inte klarar av att ta emot ett 10 års regn 

som är praxis att ett dagvattensystem ska klara av. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämndens 

begäran om 4 130 000 kronor till ny investering ”Fördröjningsmagasin för 

dagvatten för området utmed Boråsvägen”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 50 

Tjänsteutlåtande 2022-01-18 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-01 § 10 

Kapacitetsberäkning av avloppssystemet i Svenljunga Kommun 

Mät och kalibreringsrapport Svenljunga 2018-2019 rev1 

Resultat modellering dagvatten 

Kostnadsberäkning dagvattenmagasin 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef ,Fredrik Ekberg 

VA-chef, Anders Kjellberg 

Ekonom/Controller, Magnus Thor 

Projektledare VA, Emil Förster 

Projektledare VA. Maria Sjövall 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-03-14 
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§ 48 Ramjustering efter köp av Läggared 6:5 
skifte 3 
Diarienummer: KSF-2022-18  252 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kapitaltjänstkostnaden för fastigheten Läggared 

6:5 skifte 3 ska ramjusteras till samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun ser ett ökat intresse för Lockryds industriområde och arbetar 

för möjligheten att expandera industriområdet mot norr och öster för att kunna 

erbjuda större etableringar av verksamheter.  

Läggared 6:5, skifte 3, är placerad i anslutning till Lockryds industriområde, norr om 

väg 27, och utgörs av 2,3 hektar skogsmark, se bilaga. Ett markförvärv som detta 

påverkar inte resultatet utan endast likviditeten. Markvärdet tas upp som en 

tillgång i balansräkningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 februari § 43 att förvärva 

Läggared 6:5 skifte 3 i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning ( punkt 

77, s 13). Kapitaltjänstkostnaden som uppstår behöver ramjusteras till 

samhällsbyggnadsnämnden och detta beslut får endast ta av kommunfullmäktige 

varför den delen av beslutet behandlas separat 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari.  Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att kapitaltjänstkostnaden 

för fastigheten ska ramjusteras till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 52 

Tjänsteutlåtande 2022-02-03 

Karta över Läggared 6:5, skifte 3, 2021-10-21 

Skogsbruksplan 2021-12-08 
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Beslutsgång 
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef, Salman Chalhoub 

Samhällsbyggnadschef, Fredrik Ekberg  

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-03-14 
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§ 49 Revidering i Stadgarna för Klevs 
Gästgiveri  
Diarienummer: KSF-2022-43  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderade stadgar för Stiftelsen Klevs Gästgiveri i 

enlighet med: 

1. Styrelsen förändrar antalet ledamöter från nuvarande sju till sex. 

2. Antalet ersättare förändras från nuvarande fyra till tre. 

Sammanfattning 
Stiftelsens Klevs gästgiveri har i sina nuvarande stadgar angett att Länsstyrelsen i 

Västra Götaland samt Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum ska utse en ledamot jämte 

en suppleant. 

Kammarkollegiet har dock meddelat Länsstyrelsen i Västra Götalands län att de 

inte längre anser att Länsstyrelsen ersätter dåvarande länsstyrelse i Älvsborg vilket 

föranleder att Länsstyrelsen inte längre är behöriga att utse ledamöter enligt 

stiftelsens föreskrifter. 

För att undvika framtida problem med styrelsens sammansättning och 

beslutsförhet bör föreskrifterna revideras. 

I enlighet med föreskrifterna ska ändringar av stadgarna beslutas av styrelsen men 

också antas i kommunfullmäktige. Styrelsen för Klevs Gästgiveri har antagit 

förändringarna i dess stadgar den 9 februari och nu översänt ärendet för beslut till 

kommunfullmäktige. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 28 februari.  Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderade stadgar för 

Stiftelsen Klevs Gästgiveri i enlighet med: 1 Styrelsen förändrar antalet ledamöter 

från nuvarande sju till sex. 2 Antalet ersättare förändras från nuvarande fyra till tre. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 54 

Tjänsteutlåtande 2022-02-16 
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Förslag på förändringar Stiftelsen Klevs Gästgiveri 

Revidering av Stiftelsen Klevs Gästgiveris stadgar - protokollsutdrag 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Stadgarna för Klevs Gästgiveri  

Beslutet expedieras till 
Stiftelsen Klevs Gästgiveri  

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-03-14 
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§ 50 Val av huvudman i Mjöbäcks Sparbank 
2022-2026 
Diarienummer: KSF-2022-1  102 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger val av huvudman i Mjöbäcks Sparbank 2022-2026 

(till och med sparbanksstämman 2026) till nästa kommunfullmäktige den 11 april. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige bordlade val av huvudman i Mjöbäcks Sparbank 2022-2026 

föregående sammanträde varför ärendet åter behandlas igen. 

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

vid Sparbankstämman 2022, således  behöver kommunfullmäktige genomföra 

omval eller utse ny huvudman. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Mjöbäcks Sparbank  

Beslutsgång 
Ordförande, Bertil Hagström (LPo) finner att det inte finns några förslag och ställer 

proposition på om kommunfullmäktige kan bordlägga valet till nästa 

kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Mjöbäcks Sparbank



 

Kommunfullmäktige 
2022-03-14 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

34 (34) 
 

§ 51 Val av förtroendevald revisor för 
Svenljunga kommun 2022 
Diarienummer: KSF-2022-1  102 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Jan Axell (S) till uppdraget som förtroendevald revisor. 

Sammanfattning 
Kommunens förtroendevalda revisorer har tidigare till antalet bestått av 6 

ledamöter där de i dagsläget består av 5. Revisorerna har önskat besätta antalet till 

det ursprungliga antalet varför kommunfullmäktige detta sammanträde utser en till 

förtroendevald revisor för återstoden av denna mandatperiod. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Yrkar för att utse Jan Axell (S) till uppdraget som förtroendevald 

revisor.  

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

om att utse Jan Axell (S) till uppdraget som förtroendevald revisor och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det.   

Beslutet expedieras till 
De förtroendevalda revisorerna  

 

 

 


