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§ 39 
Godkännande av dagordning  

Beslut  
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

 Ärendet Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund läggs till som nummer 20 i dagordningen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

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

ta bort ärenden.  

Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund har uppmärksammats behöva politisk hantering efter att 

kallelsen till kommunstyrelsen skickats ut.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen, 

Sjuhärads kommunalförbund läggs till som nummer 20 i dagordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Björkman (M) frågar på förslaget och finner att 

kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 40 
Avsiktsförklaring för en alternativ 
ledningsplats/civilt försvar  
Diarienummer: KSF-2023-085 169   

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avsiktsförklaring att upprätta en 

alternativ ledningsplats för civilt försvar i enlighet med Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreslagna åtgärder. Kostnaderna för att 

upprätta en alternativ ledningsplats uppskattas till 3,6 miljoner kronor, varav MSB 

delfinansierar upp till 50 % av totalkostnaden. 

Sammanfattning 
Detta ärende bör förstås och sättas i ljuset av samhällets krisberedskap som bygger 

på att samhällets normala verksamhet ska kunna förebygga och hantera olyckor, 

att värna om våra kommuninvånares liv och hälsa. Ett fungerande samhälle 

förutsätter en demokratisk rättsstat, hälso- och sjukvård, informations-och 

kommunikationssystem, vatten- och energiförsörjning samt flöden av varor och 

tjänster. Om dessa verksamheter störs är det viktigt att de återfår sin funktionalitet 

snarast. Eftersom det inte går att helt förebygga de sårbarheter som finns i olika 

samhällsfunktioner bör det finnas en god förmåga att hantera störningar. 

Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga 

verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. Det är i stället en 

integrerad del av olika aktörers ordinarie verksamhet. 

I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna skall vidta de 

förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I 

beredskapsförberedelserna ingår bland annat att anordna en ledningsplats för 

kommunledningen. 

En kommunal ledningsplats består bland annat av: 

 En sekundärhall för IT 

 Reservkraft 

 Larm och övervakning 
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MSB besökte i början av året Svenljunga kommun och genomförde en inspektion 

av nuvarande ledningsplatser, serverhall, reservkraftaggregat och även lokaler som 

skulle kunna användas för kommunal ledning. I samband med besöket medverkade 

personer från kommunen med kunskap inom bland annat krisledning, IT, el och 

fastighet. 

Vid inspektionen konstaterade MSB att det finns brister som bör åtgärdas för att 

kommunen ska kunna bedriva en fullgod ledning i en händelse av kris. Det 

inbegriper sekundärhall för IT, strömförsörjning och reservkraft. 

Förvaltningens bedömning är således att vi idag inte kan säkerställa en 

ledningsplats som innehar de funktioner som är nödvändiga i händelse av en kris. I 

förlängningen innebär det att vi inte heller kan trygga våra kommuninvånares liv 

och hälsa vid en kris. Detta kan dock adresseras genom att följa MSB:s föreslagna 

åtgärder. 

Ett separat ärende kommer att behandla den ekonomiska aspekten mer detaljerat 

varför detta bör betraktas som en viljeyttring och avsiktsförklaring. 

Den process som föreligger om kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med 

förvaltningens förslag är att kommunen formellt kommer att ansöka om bidrag 

från MSB. Myndigheten handlägger sedan kommunens ansökan och tar beslut för 

ett bidragsbelopp för avsedda år (2 år). Åtgärdsförslaget som underlag utgörs av en 

tidsram där ansökan om bidrag inte får inkomma senare än 2 år efter 

åtgärdsförslagen. 

Ekonomi 
Totalkostnaden för att genomföra MSB:s föreslagna åtgärder uppskattas till 3,6 

miljoner kronor varav upp till 50 % delfinansieras av MSB i form av bidrag. Ett 

separat ärende kommer att behandla ekonomin. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avsiktsförklaring att 

upprätta en alternativ ledningsplats för civilt försvar i enlighet med Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreslagna åtgärder. Kostnaderna för att 

upprätta en alternativ ledningsplats uppskattas till 3,6 miljoner kronor, varav MSB 

delfinansierar upp till 50 % av totalkostnaden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-03-06, § 37 

Tjänsteutlåtande 2023-02-23 

Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 
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Kommunal ledningsplats (sekretess i enlighet med 18 kap § 8 OSL)  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tomas Klug, kanslichef och Odd-Arne Haraldsen, driftledare.   

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Svenbo 

IT-enheten 

Tomas Klug, kanslichef 

Odd-Arne Haraldsen, driftsledare 

Quang Nguyen, digitaliseringsstrateg 
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§ 41 
Yttrande om lagligförklaring av befintliga 
anläggningsdelar samt tillstånd till anläggande 
av Buttorps kraftverk m.m. i Ätran  
Diarienummer: KSF-2023-094 422  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet i enlighet med Moderaternas, 

Kristdemokraternas, Landsbygdspartiet Oberoendes och Sverigedemokraternas 

förslag och överlämnar det till mark- och miljödomstolen.  

Reservationer 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för tjänstemannaförslaget och meddelar att de avser att före justeringen 

komma in med en skriftlig reservation.  

Sammanfattning 
En ansökan om lagligförklaring av befintlig dammanläggning samt tillstånd till 

anläggande av Buttorps vattenkraftverk i Ätran på fastigheten Buttorp 2:6 i 

Svenljunga kommun har inkommit till mark- och miljödomstolen. 

En anläggning för vattenkraftsutvinning i Ätran vid Buttorp är inte förenlig med 

kommunens översiktsplan samt strider mot det kommunala naturreservatet 

Buttorps forsars föreskrifter och syfte. Svenljunga kommun anser därför att 

anläggande av ett vattenkraftverk enligt ansökan inte skulle vara förenlig med en 

långsiktigt god hushållning med mark och vatten.  

Ekonomi 
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-06 

Förslag på yttrande till mark- och miljödomstolen 
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Laglighetsförklaring av befintliga anläggningsdelar samt anläggande av Buttorps 

kraftverk 

Brev från Vänersborgs tingsrätt 2023-02-07 

Komplettering av ansökan 2023-02-09 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-02, § 135 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-16, § 80 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Hanna Sveningsson, samhällsplanerare och Pier Andersson, 

enhetschef plan och exploatering   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Presenterar ett förslag på yttrande sammanställt av 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och 

Sverigedemokraterna på dagens sammanträde. Yrkar bifall på yttrandet från 

majoriteten.  

Dan Franzén (S): Yrkar bifall på yttrandet framtaget av tjänsteperson på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden Johan Björkman (M) finner att det finns två förslag till beslut, yttrande 

framtaget av tjänsteperson på samhällsbyggnadsförvaltningen samt yttrande 

sammanställt av Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende 

och Sverigedemokraterna. 

Ordförande kallar förslagen för majoritetens förslag och tjänstemannaförslaget.  

Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 

majoritetens förslag.  

Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande 

beslutsgång: 

 Ja-röst för majoritetens förslag  

 Nej-röst för tjänstemannaförslaget  

Omröstningsresultat 
Med 5 Ja-röster för majoritetens förslag och 4 Nej-röster för tjänstemannaförslaget 

beslutar kommunstyrelsen bifalla majoritetens förslag. 
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Ledamot / tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Leif Karlsson (SD) x   

Göran Tjärnlund (SD) x   

Jarl Bill (LPo) x   

Fredrik Skott (KD) x   

Torsten Lindh (S)  x  

Lisbeth Jakobsson (S)  x  

Dan Franzén (S)  x  

Helene Jansson (C)  x  

Johan Björkman (M) x   

Antal  5 4  

 

Protokollsbilaga 
Yttrande till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, sammanställt från 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och 

Sverigedemokraterna 2023-03-20 

Skriftlig reservation från Socialdemokraterna, Centerpartiet och  

Liberalerna, 2023-03-20 

Beslutet expedieras till 
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Hanna Sveningsson, samhällsplanerare  

Pier Andersson, enhetschef plan och exploatering  
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§ 42 
Investeringsmedel kök Östra Frölunda  
Diarienummer: KSF-2023- 086 093  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avsätta ytterligare  

5 500 000 kronor i Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s investeringsbudget för att 

inrätta ett tillagningskök i Östra Frölunda skola.  

Sammanfattning 
I samband med den nya skolorganisationen i söder gjordes en utredning kring om 

maten till eleverna i Östra Frölunda skola skulle kunna tillagas i vård- och 

omsorgsboendet Östrabos kök. Slutsatsen blev att mindre justeringar i köksmiljön 

skulle krävas.  

Vi närmare granskning av kapaciteten i Östrabos kök samt granskning av 

arbetsmiljön framkommer att en omfattande byggnation krävs. Denna insats 

innebär så stora kostnader att möjligheten att istället skapa ett tillagningskök i 

skolans nya lokaler ses över.     

Kostenhetens utredningar visar på en kvalitativt bättre kost vid inrättande av ett 

tillagningskök i Östra Frölunda skola och bibehålla köket på Östrabo som det är.   

Ekonomi 
Investeringarna som föreslås är en ytterligare tillskapad yta utöver det planerade 

serveringsköket med en matsal på cirka 65 m² till en beräknad kostnad på cirka  

3 000 000 och ytterligare köksutrustning för 2 500 000 totalt 5 500 000 kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avsätta ytterligare  

5 500 000 kronor i Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s investeringsbudget för att 

inrätta ett tillagningskök i Östra Frölunda skola. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-03-06, § 35 
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Tjänsteutlåtande 2023-02-24 

Jämförelse av förändringar i kostverksamheten vid förändring av 

skolorganisationen, 2021-03-05  

Östrabo kök – Budget sammanställning  

Alternativ för södra området  

Kostnadsberäkning kostverksamheten Östra Frölunda 

Kosthantering i Östra Frölunda – Summering 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Poa Pettersson, 

kostchef.   

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 43 
Investeringsbudget 2024-2026 för 
kommunstyrelsen  
Diarienummer: KSF-2023- 073 041   

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad investeringsbudget 2024-2026 för 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsbudget 

2024-2026 för kommunstyrelsen.   

Investeringsbudgeten präglas framförallt av investeringar inom IT-verksamheten 

med syfte att byta ut föråldrat material och produkter.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen godkänner upprättad investeringsbudget  

2024-2026 för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-03-06, § 34 

Investeringsbudget 2024-2026 för kommunstyrelsen  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, kommunchef.   

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Investeringsbudget 2024-2026 för kommunstyrelsen  



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 43 

Kommunstyrelsen  

2023-03-20 

s 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

14 (43) 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Ulrica Engblom, redovisningsansvarig  

Sebastian Nydén, kommunchef   
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§ 44 
Upphävande av policy vid arbete i 
hemmet/distansarbete 
Diarienummer: KSF-2023-047 029  

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver styrdokumentet Policy vid arbete i 

hemmet/distansarbete, antaget i kommunstyrelsen 24 januari 2005, § 15. 

Sammanfattning 
Vid granskning av styrdokumenten framkom det att policy vid distansarbete idag 

ersätts av information som finns på medarbetarwebben. Informationen som finns 

på medararbetarwebben är mer omfattande och innehåller information som 

styrdokumentet om policy vid distansarbete saknar.  

Medarbetarwebben innehåller information om informationssäkerhet, ergonomi 

och utrustning.  

Om informationssäkerhet står det om VPN och genom att ansluta genom denna 

ges samma säkra uppkoppling hemma som på kontoret. Även hanteringen av 

sekretessbelagd information och allmänna handlingar tas upp. 

Om ergonomi finns det en relevant video som visar vad god ergonomi är och länkar 

till hemsidor som kan bidra med råd om hemarbetsplatsen. Även råd om hur du 

ska hantera trötta och ansträngda muskler. 

Om utrustning står det att den ordinarie utrustningen ska användas i första hand 

och att utrustningen som tas hem aldrig får användas för privat bruk. Även hur du 

ska ta dig tillväga om du saknar utrustning. 

Ekonomi 
Ett beslut påverkar inte ekonomin. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen upphäver styrdokumentet Policy vid arbete i 

hemmet/distansarbete, antaget i kommunstyrelsen 24 januari 2005, § 15. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-03-06, § 38 

Tjänsteutlåtanden 2023-02-06 

Styrdokument -  Policy vid arbete i hemmet/distansarbete, 2005-01-24 § 15 

Medarbetarwebben/ arbeta hemifrån  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Alexandra Skoog, kommunsekreterare och Lovisa Jerklind, 

praktikant.   

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Samtliga förvaltningar 

Linda Ruergård, personalchef 

Lena Lövgren, utvecklingsstrateg 
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§ 45 
Svar på motion: Om att allmänhetens 
frågestund ses över, eventuellt utvecklas och 
återkommer 
Diarienummer: KSF-2022-138 101  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

färdigbehandlad med hänvisning till att revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning skett som tydliggjort allmänhetens frågestund. 

Sammanfattning 
Motion från Marianne Josefsson (MP) har inkommit om att allmänhetens 

frågestund ska ses över, eventuellt utvecklas och återkomma på 

kommunfullmäktiges dagordning.  

Tidigare mandatperioder har allmänhetens frågestund varit beslutat i 

arbetsordningen. Det beslutet har inte alltid reflekterats på dagordningen. 

Kommunfullmäktige har reviderat arbetsordningen 6 februari 2023 § 13 för att 

tydliggöra när allmänhetens frågestund skall tas upp på dagordningen.   

Arbetsordningen avser allmänhetens frågestund vid dessa tillfällen: 

1. När fullmäktige behandlar årsredovisningen. 

2. När fullmäktige behandlar budgeten. 

3. Vid övriga tillfällen som fullmäktiges presidium anser frågor behandlas som 

föranleder att allmänheten bör ges tillfälle till frågor. 

Motionen anses därför vara färdigbehandlad. 

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
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anses vara färdigbehandlad med hänvisning till att revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning skett som tydliggjort allmänhetens frågestund. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-03-06, § 39 

Tjänsteutlåtande 2023-02-08 

Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-06, § 13 

Motion från Marianne Josefsson (MP) 2022-05-16 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Alexandra Skoog, kommunsekreterare och Lovisa Jerklind, 

praktikant.   

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 46 
Granskning av intern kontroll i hanteringen av 
anställdas bisysslor 
Diarienummer: KSF-2022-332 007   

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar svar till revisorerna, på genomförd granskning, enligt 

rapporten Svar på granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas 

bisysslor.  

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att under år 2023 

vidta föreslagna åtgärder som återfinns i rapporten Svar på granskning av intern 

kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor.  

Sammanfattning 
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun 

genomfört en granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor. 

Utifrån genomförd granskning och gjorda bedömningar lämnar revisorerna 

rekommendationer till kommunstyrelsen i syfte att stärka den interna kontrollen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har analyserat rekommendationerna från 

granskningen. Kommentarer och förslag till åtgärder återfinns i rapporten Svar på 

granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor. 

Förvaltningen konstaterar att förbättringsarbetet är påbörjat och att föreslagna 

åtgärder avseende riktlinjer och rutiner kan införas under år 2023. Vissa kontroller 

finns redan medtagna i kommunstyrelsens intern kontrollplan år 2023 och kan 

stärkas i kommande års kontrollplaner.   

Ekonomi 
Föreslagna åtgärder ryms inom befintlig budget.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen lämnar svar till revisorerna, på genomförd 

granskning, enligt rapporten Svar på granskning av intern kontroll i hanteringen av 

anställdas bisysslor. Samt att kommunstyrelsen uppdrar till 
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kommunstyrelseförvaltningen att under år 2023 vidta föreslagna åtgärder som 

återfinns i rapporten Svar på granskning av intern kontroll i hanteringen av 

anställdas bisysslor.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsesens arbetsutskotts protokoll 2023-03-06, § 33 

Tjänsteutlåtande 2023-02-22  

Rapport - Svar på granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 

Missiv 2022-12-16 

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas 

bisysslor 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef och Linda Ruergård, 

personalchef.  

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Rapport - Svar på granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevalda revisorerna 

Salman Chalhoub, ekonomichef  

Linda Ruergård, personalchef 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 47 
Månadsrapport februari 2022 
Diarienummer: KSF-2023-096 040   

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk månadsrapport för februari 2023.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt en månadsrapport 

för februari med helårsprognos för 2023. Förvaltningscheferna och VD för bolagen 

gör en bedömning av förväntat ekonomiskt resultat för 2023. Utvärderingen görs 

utifrån av kommunfullmäktige senaste beslutade ramar för 2023 inklusive 

eventuella tilläggsanslag.  

Månadsrapporten efter två månader präglas av det faktum att det är tidigt på året.  

I vår omvärld pågår fortfarande kriget i Ukraina, som nu varat i över ett år. Senaste 

tiden har det i perioder varit intensiva strider och inget eldupphör i sikte.  

Inflationen i Sverige är fortsatt mycket hög. Inflationstakten enligt KPI var 11,7 % i 

januari 2023, en nedgång från december då den var 12,3 procent. Inflationstakten 

enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 9,3 procent i januari. Det är 

den sistnämnda som Riksbanken refererar till i sitt arbete med att bekämpa 

inflationen.  

Totalt visar kommunen ett prognostiserat resultat (balanskravsresultat) på +9,4 

miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budgeten med 6,7 

miljoner kronor. Denna prognos innebär att det finansiella resultatmålet, +3,8 

miljoner kronor, uppfylls.  

SKR presenterade en skatteunderlagsprognos den 16 februari. Trots Ukrainakrigets 

effekter och den höga inflationen är prognosen för 2023 positiv. Dock blir den reala 

urholkningen av kommunsektorns ekonomi stor.  

Här är en kort kommentar från SKR till prognosen:  

” Jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 22:54) räknar vi 

nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2022–2026. I huvudsak beror det 

på en starkare utveckling av lönesumman i närtid. Detta motverkas delvis av en 

svagare BNP-utveckling 2023 jämfört med tidigare prognos.”  
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Nästa skatteprognos från SKR presenteras den 27 april och innehåller effekterna av 

Regeringens vårproposition. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport februari 2023 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) frågar om kommunstyrelsen godkänner den 

ekonomiska månadsrapporten för februari 2023 och finner att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 48 
Svenljunga kommuns årsredovisning 2022  
Diarienummer: KSF-2022-140  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

 Godkänna årsredovisningen för 2022. 

 Godkänna reservering till resultatutjämningsreserven med 21,0 miljoner 

kronor.  

 Frångå ekonomistyrningsprincipen avseende möjligheten att flytta med 

underskott för Kostenheten till nästkommande år. Underskottet belastar 

samhällsbyggnadsnämndens resultat 2022.   

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt bokslut och 

årsredovisning för 2022 för Svenljunga kommunkoncern. Bokslutet har 

presenterats vid beredningen 2023-03-07. Nämnder och bolag har presenterat sina 

bokslut.  

Svenljunga kommuns resultat för 2022 uppgår till 50,4 miljoner kronor. Efter 

justeringar av poster i form av reaförluster vid försäljning av fastigheter (ej 

exploateringsfastigheter), redovisas ett resultat om +50,9 miljoner kronor. Under 

2022 har Kommunfullmäktige beslutat att införa en resultatutjämningsreserv 

(RUR). RUR ska möjliggöra en utjämning av intäkter över en konjunkturcykel, det 

vill säga den period under vilken samhällsekonomin genomgår en högkonjunktur 

och en lågkonjunktur. För reservering till RUR och ianspråktagande av RUR krävs att 

vissa villkor är uppfyllda, dessa är definierade av riktlinjen som kommunfullmäktige 

beslutat om. I årsredovisningen för året ingår en maximal reservering, som är 

möjlig enligt riktlinjen, med 21,0 miljoner kronor. Detta sänker 

balanskravsresultatet till 29,9 miljoner kronor. RUR ingår som en del inom eget 

kapital och påverkar inte den ekonomiska ställningen trots att 

balanskravsresultatet blir på en längre nivå.   

Kostenhetens underskott på 0,6 miljoner kronor föreslås belasta 

samhällsbyggnadsnämndens resultat.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för 2022. Godkänna reservering till resultatutjämningsreserven 

med 21,0 miljoner kronor. Samt frångå ekonomistyrningsprincipen avseende 

möjligheten att flytta med underskott för Kostenheten till nästkommande år. 

Underskottet belastar samhällsbyggnadsnämndens resultat 2022.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-03-07, § 43 

Tjänsteutlåtande 2023-03-07 

Årsredovisning 2022 inklusive protokoll från respektive nämnds beslut om sitt 

bokslut - reviderad version 2023-03-20 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 49 
Uppföljning Intern kontroll 2022 för 
kommunen och bolagen – Självskattning 
Diarienummer: KSF-2023-088 003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige godkänna rapporten Uppföljning 

intern kontroll 2022 – Självskattning.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppmana Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB och AB Svenljunga Bostäder att upprätta rutiner så att en 

självskattning av internkontrollarbetet görs årligen.  

Sammanfattning 
Ekonomienheten inom kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport 

avseende uppföljning av intern kontroll 2022 med tonvikt på nämndernas och 

bolagens självskattning. Svenljunga Verksamhetslokaler AB och AB Svenljunga 

Bostäder har inte genomfört en självskattning av arbetet. 

Enligt styrdokumentet Regler för intern kontroll ska uppföljning ske genom att 

nämnder och styrelse årligen självskattar den interna kontrollen. Resultatet av 

genomförd granskning ska, i samband med bokslutet, rapporteras till 

kommunfullmäktige.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

rapporten Uppföljning intern kontroll 2022 – Självskattning.  Samt att 

kommunfullmäktige uppmanar Svenljunga Verksamhetslokaler AB och  

AB Svenljunga Bostäder att upprätta rutiner så att en självskattning av 

internkontrollarbetet görs årligen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-03-07, 44 

Tjänsteutlåtande 2023-03-03 

Uppföljning intern kontroll 2022 – Självskattning 
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Bilaga 1 – Nämnderna och bolagens självskattning 2022 

Bilaga 2 – Nämndernas beslutsprotokoll 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 50 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över AB 
Svenljunga Bostäder  
Diarienummer: KSF-2023-089 003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i AB Svenljunga Bostäder under 

2022, trots underskottet, har sammantaget varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

Kommunstyrelsen uppmanar bolaget att vidta åtgärder för att uppnå positiva 

resultat från 2023. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens 

verksamhet. Styrelsen ska se till att få nödvändig information så att 

kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Kommunallagen, 6 kap. 9 §, anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den 

verksamhet som kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är 

fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2022, 

trots underskottet, har sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Samt att 

kommunstyrelsen uppmanar bolaget att vidta åtgärder för att uppnå positiva 

resultat från 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-03-07, § 45 
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Tjänsteutlåtande 2023-03-03 

Rapport – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över AB Svenljunga Bostäder 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  

Kommunfullmäktige för kännedom 

AB Svenljunga Bostäder  



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 51 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB  
Diarienummer: KSF-2023-089 003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

under 2022, trots underskottet, har sammantaget varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens 

verksamhet. Styrelsen ska se till att få nödvändig information så att 

kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Kommunallagen, 6 kap. 9 §, anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den 

verksamhet som kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är 

fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2022, 

trots underskottet, har sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-03-07, § 46 

Tjänsteutlåtande 2023-03-03 

Rapport – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  

Kommunfullmäktige för kännedom 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 52 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över 
Svenljunga Industrifastigheter AB  
Diarienummer: KSF-2023-089 003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Svenljunga Industrifastigheter AB 

under 2022 har sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens 

verksamhet. Styrelsen ska se till att få nödvändig information så att 

kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Kommunallagen, 6 kap. 9 §, anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den 

verksamhet som kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är 

fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2022 

har sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-03-07, § 47 

Tjänsteutlåtande 2023-03-03 

Rapport – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över Svenljunga 

Industrifastigheter AB 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  

Kommunfullmäktige för kännedom 

Svenljunga Industrifastigheter AB 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 53 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över 
Svenljunga kommun förvaltning AB 
Diarienummer: KSF-2023-089 003   

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Svenljunga kommun förvaltning AB  

under 2022 har sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Deltar inte i beslutet 
På grund av jäv deltar inte Johan Björkman (M) och Jarl Bill (LPo) i handläggningen  

och beslutet av detta ärende.  

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens 

verksamhet. Styrelsen ska se till att få nödvändig information så att 

kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen, 6 kap. 9 §, som 

anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den verksamhet som 

kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 

förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-03-10 

Rapport - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över Svenljunga 

Kommunförvaltning AB 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Lisbeth Jakobsson (S) finner att det finns ett förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Svenljunga 

kommun förvaltning AB under 2022 har sammantaget varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna och finner att kommunstyrelsen bifaller det.  

 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  

Kommunfullmäktige för kännedom 

Svenljunga kommun förvaltning AB 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 54 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 över 
kommunens nämnder  
Diarienummer: KSF-2023-090 003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att samtliga nämnder under 2022 överlag har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och anser att man har haft tillräckligt med 

information för att ha uppsikt över nämndernas verksamhet.    

Deltar inte i beslutet 
De ledamöter som sitter i någon av kommunens nämnder deltar inte i beslutet 

gällande sin nämnd.   

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.  

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

åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Denna redovisning ämnar utgöra underlag för sådan prövning av samtliga 

nämnder.  

Arbetet har under året överlag bedrivits på ett bra sätt och ekonomiskt levereras 

ett samlat nämndöverskott om 4,5 miljoner kronor. Pandemin har fortsatt haft 

effekt på framförallt socialnämndens verksamheter med restriktioner hela året och 

mycket hög sjukfrånvaro.  

Rapporteringen kring ekonomiska läget inom socialnämnden har varit transparent 

och förtroendeingivande under året och senast i årsredovisningen, varvid 

bedömningen blir att inga särskilda krav på ytterligare åtgärder från 

kommunstyrelsen känns nödvändiga. Socialnämnden återkommer med 

uppdateringar om läget i ordinarie månadsrapporter och Delårsrapport per 30/4 

under 2023, vilka tillsänds kommunstyrelsen. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen bedömer att samtliga nämnder under 2022 

överlag har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och anser att man 

har haft tillräckligt med information för att ha uppsikt över nämndernas 

verksamhet.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-03-07, § 48 

Tjänsteutlåtande 2023-03-07 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 nämnder 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  

Samtliga nämnder  

Kommunfullmäktige för kännedom  

  

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 55 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Sjuhärads 
samordningsförbund 2022 
Diarienummer: KSF-2023-084 042  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen 2022 

för Sjuhärads samordningsförbund samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma.  

Sammanfattning 
Årsredovisning 2022 för Sjuhärads samordningsförbund har fastställts och 

revisionsberättelser har inkommit.  

Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva 

frågan om styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och 

dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

årsredovisningen 2022 för Sjuhärads samordningsförbund samt bevilja 

ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-03-06, § 40 

Protokoll styrelsemöte 2023-02-3 

Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2022-01-01-2022-12-31 

Rapport – Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2022 

Revisionsberättelse från förtroendevald revisor från kommuner och VG region 

Revisionsberättelser statens upphandlade revisorer 2022 
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Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 56 
Budget och verksamhetsplan år 2023 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: KSF-2023-097 106  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budget och 

verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.  

Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har vid sitt 

sammanträde 9 december 2022 antagit sin verksamhetsplan och budget för år 

2023 och översänder densamma till medlemskommunerna för godkännande.  

Beslutsunderlag 
Information om verksamhetsplan och budget, 2022-12-21 

Protokollsutdrag Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2022-12-09, § 100 

Verksamhetsplan och budget 2023 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) frågar om kommunstyrelsen kan föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna budget och verksamhetsplan år 2023 för 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund och finner att kommunstyrelsen 

bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 57 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har kommit in sedan 

föregående möte i kommunstyrelsen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden: 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och arbetsutskott   

 Barn och utbildningsnämndens protokoll 2023-02-28, § 35 - Revidering av 

sammanträdestider 2023 

 Barn och utbildningsnämndens protokoll 2023-02-28, § 36 - Svenska för 

invandrare (SFI) för ukrainska flyktingar 

 Interna myndighetsnämnden 2023-03-01, § 4  - Arkivorganisation för 

interna myndighetsnämnden, delegerar arkivansvar och utser 

arkivredogörare  

 Samverkansnämnd arbetsmarknads protokoll 2023-03-0,1 § 2 – Årsbokslut 

2022 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-03-06, § 41, 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – möte med bolagens presidier 

 Sammanträdesprotokoll Samverkansnämnd personal 2023-03-01 

 

Kommunala bolagen 

 Protokoll Svenljunga verksamhetslokaler AB 2023-03-02, § 14-23 

 Bilaga 8 Protokoll Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2023-03-02 

 Protokoll Svenljunga Bostäder AB 2023-02-28, § 15-25 

 Bilaga 6 Protokoll Svenljunga Bostäder AB 2023-02-28 

 Bilaga 7 Protokoll Svenljunga Bostäder AB 2023-02-28 

 

 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 57 

Kommunstyrelsen  

2023-03-20 

s 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

41 (43) 

Övriga  

 Protokoll södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2023-02-24, § 13-22 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 58 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har 

fattats med stöd av delegation.  

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående möte i kommunstyrelsen: 

 

Beslutsnummer Diarienummer Beskrivning Datum 

 

KSF-DB-2023-11 KSF-2023-026-212 Granskning – 

Förslag till 

fördjupning av 

översiktsplan för 

Gislaved och 

Anderstorp 

 

2023-02-13 

KSF-DB-2023-12 KSF-2022-279-252 Köp av Mårdaklevs 

- Vallen 3:44 

 

2023-03-06 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-03-20  
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§ 59 
Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten  

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Björkman (M) informerar om följande: 

 Träff med Marks kommun för diskussion kring möjliga framtida 

samarbeten.  

 Träff med allmänna arbetsutskottet i Tranemo kommun enligt tidigare 

beslutade datum. 

 Utbildningen Glokala Sverige som genomfördes i februari 2023. 

 


