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§ 158
Godkännande av dagordning
Beslut
Godkänner dagordningen enligt kallelsen.

Sammanfattning
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen.
Kommunfullmäktige kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller
ta bort ärenden.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159
Information – uppföljning av tidigare
granskningar
Diarienummer: KSF-2022-254

007

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun genomförde
PwC år 2020 en granskning avseende kommunens beställar- och
utförarorganisation samt en granskning av genomförande av förvärv och
ombyggnad av Hantverkshuset.
En uppföljning av de två granskningarna har nu genomförts med syftet att följa upp
dem utifrån frågeställningarna:


Vad har åtgärdats av revisorerna påpekanden?



Var kvarstår att åtgärda?



Finns behov av att träffa ansvarig nämnd/förvaltning?

Till dagens sammanträde i kommunfullmäktige har Said Ashrafi bjudits in för att
informera om resultatet från PwC:s granskning.

Föredragande
Ärendet föredrogs av Said Ashrafi, PwC.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Sammanfattning
Kommunchef Sebastian Nydén informerar om följande:


Raserad stenvalvsbro i Svenljunga. Kommunen har fått ett bidrag från
Länsstyrelsen på 70 000 kronor för att göra en utredning om bron kan eller
får återställas. Bron är klassad som ett fornminne.



En vecka fri från våld infaller den 21 november till 25 november för att
uppmärksamma främst mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Uppvaktning
Ledamoten Inge Salomonsson har fyllt jämna år och uppvaktas av
kommunfullmäktige med en blomsteruppsats.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Anmälan om inkomna motioner,
Svenljungaförslag och interpellationer
Beslut
KSF-2022-207

209

Svenljungaförslag om Offentlig toalett vid torget i Svenljunga remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls:
KSF-2022-207

209

Svenljungaförslag om Offentlig toalett vid torget i Svenljunga.
Till dagens sammanträde är representanter från Svenljunga Företagarförening och
Svenljunga Köping Handel och Service på plats under kommunfullmäktiges
sammanträde och berättar mer om förslaget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Engström (MP): Yrkar bifall till förslaget.

Beslutsgång
Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige
kan besluta att remittera Svenljungaförslaget om Offentlig toalett vid torget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutet expedieras till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Svar på interpellation/enkla frågor
Sammanfattning
Inga svar på interpellationer eller enkla frågor behandlas på dagens sammanträde.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Inkomna beslut, skrivelser och
meddelanden
Beslut
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden:
Övrig nämnder
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 112 – Antagande av
deltaljplan
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 119 – Hastighetsöversyn
Svenljunga kommun

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164
Riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal
Diarienummer: KSF-2022-154

711

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner och antar Riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal.

Sammanfattning
Svenljunga kommun har genom ägande av mark möjlighet att genom
markanvisning tilldela kommunalägd mark till en byggherre som vill bygga. Enligt
lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som
anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. Genom detta styrdokument för
markanvisning och exploatering kan kommunen utforma villkoren.
Genom att träffa avtal om markanvisning och exploatering i ett tidigt skede
möjliggör det för att få in exploatörens kompetens och delaktighet i planprocessen.
Detta ökar sannolikheten för ett projekts genomförbarhet.
I närtid utgör detta styrdokument en viktig del av etableringen i Lockryd med
hänvisning till ”letter of intent”, avsiktsförklaringen, som träffats mellan
kommunen, Logistea AB samt Holdingaktiebolaget Knut Hansson. I
avsiktsförklaringen är markanvisning eller köp av kommunens mark en stipulation.
Detta styrdokument gör det genomförbart att gå vidare i den processen.
Riktlinjen ger också tjänstepersoner möjlighet att arbeta efter ett nytt arbetssätt.
Försäljning av kommunal mark har präglats av ’’först till kvarn’’ principen. Den
potentiella etableringen av en batterifabrik har förändrat omständigheterna i form
av att fler intressenter efterfrågar mark. Detta har inneburit en utmaning för
tjänstepersonerna som arbetat med detta, främst för att det varit en avsaknad av
en objektiv process. Riktlinjen skapar sålunda en tydlighet, det blir ett objektivt
tillvägagångssätt som tjänstepersonerna kan utgå från likväl som det också blir en
förutsägbarhet för exploatörer som är intresserade av att köpa kommunal mark.
Likt de flesta nya processer kommer detta innebära en utmaning för berörd
förvaltning, inte minst gällande det juridiska och det operativa. Samtidigt bör detta
belysas ur ett långsiktigt perspektiv och ses som ett stöd till förvaltningen.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjen har översänts till samhällsbyggnadsnämnden för möjlighet till
inkommande av yttrande då det berör nämndens verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 30 augusti inkommit med ett yttrande.
Innehållet i yttrandet har också förutsättningslöst lagts till i styrdokumentet. Den
del av yttrandet som varit mest betydande från ett substantiellt plan har varit
tillägget av ’’3. Markförsörjning och politiska mål’’. Det är också den del av
styrdokumentet som är av mer subjektiv karaktär.

Ekonomi
Antagande av styrdokument har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.

Beredning
Ärendet har beretts i arbetsutskottet 3 oktober 2022. Förslag till beslut blev att
fatta beslut enligt förvaltningens förslag att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna och anta riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal.
Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 17 oktober 2022. Förslag till beslut
blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna och anta
riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17, § 188
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-03 § 164
Tjänsteutlåtande 2022-09-09
Förslag - Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-30, § 87

Föredragande
Ärendet föredrogs av Quang Nguyen, digitaliseringsstrateg.

Beslutsgång
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.

Protokollsbilaga
Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Pier Andersson, plan- och exploateringschef
Ulrika Nilsson, mark- och exploateringsingenjör
Fredrik Dahl, näringslivsstrateg

Justerares signatur
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§ 165
Delårsbokslut 2022 för Svenljunga kommun
Diarienummer: KSF-2022-140

042

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2022 för Svenljunga kommun.

Sammanfattning
Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden januari till och med augusti. I
delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska resultatet lika precist som i årsbokslutet,
beroende på att periodisering av kostnader och intäkter inte sker lika noggrant som
i bokslutet för helåret. Ambitionen i delårsrapporterna är dock att betydande
kostnads- och intäktsposter ska redovisas på rätt redovisningsperiod.
Nämnder och bolag rapporterar hur man arbetar för att nå uppställda mål, både
kvalitativa och ekonomiska. De av kommunfullmäktige beslutade målen
presenteras och utvärderas. Rapporten innehåller även förvaltningsövergripande
information. De ekonomiska delarna av rapporten presenteras både för
kommunen totalt och för respektive nämnd och bolag för sig.
Rapportering sker till kommunfullmäktige.

Beredning
Respektive nämnd har behandlat och godkänt sina delårsbokslut 26, 27 och 28
september. De olika delårsboksluten utformar delårsbokslutet för Svenljunga
kommun.
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 4 oktober 2022. Förslag till
beslut blev att fatta beslut enligt förvaltningens förslag att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2022 för Svenljunga
kommun.
Ärendet har därpå beretts i kommunstyrelsen 17 oktober 2022. Förslag till beslut
blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut
2022 för Svenljunga kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17, § 194
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut för Svenljunga kommun 2022-08-31
Revisorernas bedömning av delårsrapport med bilagorna

-

Granskning av delårsrapport 2022

-

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-04, § 174
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-27, § 92
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27, § 98
Socialnämndens protokoll 2022-09-28, § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-26, § 172

Föredragande
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef.

Beslutsgång
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.

Protokollsbilaga
Delårsbokslut för Svenljunga kommun 2022-08-31

Beslutet expedieras till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
14 (19)

Kommunfullmäktige
2022-11-21

§ 166
Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2023
Diarienummer: KSF-2022-208

041

Beslut
Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde år 2023 och att de träder i kraft 1 januari 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag på taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2023.
Taxorna och avgifterna för kommunstyrelsens verksamhetsområde innefattar
bland annat taxa för kopiering och för tillhandahållande av allmänna handlingar när
de överstiger 9 sidor. Vidare föreslås taxa för färdtjänst ha en grundtaxa på 50
kronor för de första 10 kilometerna och därefter 3 kronor per kilometer. Fixartjänst
föreslås kosta 270,05 kronor per timme inklusive moms.

Beredning
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 oktober 2022. Förslag till beslut blev att
fatta beslut enligt förvaltningens förslag att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde år 2023 och att de träder i kraft 1 januari 2023.
Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 17 oktober 2022. Förslag till beslut
blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till taxor
och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2023 och att de
träder i kraft 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17, § 192
Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll 2022-10-03 § 167
Tjänsteutlåtande 2022-09-26
Förslag - Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2023
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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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
Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2023

Beslutet expedieras till
Ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur
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§ 167
Sammanträdestider 2023
Diarienummer: KSF-2022-206

006

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
 Fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023.
 Fastställa tider för beredning av planering och uppföljning 2023.

Sammanfattning
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för år 2023 ska fastställas.

Beredning
Sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott fastställdes 3 oktober
2022 och för kommunstyrelsen 17 oktober 2022.
Förslag till beslut som lämnades i arbetsutskott och kommunstyrelse var att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdestider
samt tider för beredning av planering och uppföljning 2023 för
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17, § 196
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-03, § 168
Förslag på sammanträdestider för år 2023
Förslag på tider för beredning av planering och uppföljning 2023

Beslutsgång
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.

Protokollsbilaga
Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige
Justerares signatur
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Tider för beredning av planering och uppföljning 2023

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Interna myndighetsnämnden
Samverkansnämnd arbetsmarknad
Samverkansnämnd personal

Justerares signatur
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§ 168
Entledigande av ersättare i
kommunfullmäktige och begäran om en ny
röstsammanräkning
Diarienummer: KSF-2022-213

101

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Eva Allgulander (MP) från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ersättare
efter Eva Allgulander (MP) utses genom ny röstsammanräkning.

Sammanfattning
Eva Allgulander (MP) har 25 oktober 2022 inkommit med begäran om att
entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en
förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte
finns särskilda skäl mot det.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Eva Allgulander (MP), 2022-10-25

Beslutsgång
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige
kan entlediga entledigar Eva Allgulander (MP) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige samt tillskriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny
ersättare efter Eva Allgulander (MP) utses genom ny röstsammanräkning och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerares signatur
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