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§ 142 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

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

bort ärenden. 
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§ 143 Kommunikationsstrategen informerar 

Beslut 
Tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Johanna informerar kommunstyrelsen om följande: 

 Strategin för kommunikation som antogs av kommunfullmäktige 2016: 

 Öppen, tillgänglig, korrekt, anpassad och aktuell. 

 Det godaste livet och det godaste arbetslivet. 

 Flera kanaler för att nå många målgrupper. Fokus på att nå rätt personer. 

Sammanfattning av områden: 

 Webbunderhåll och- utveckling. 

 Sociala medier. 

 Produktion av innehåll och annonser. 

 Kampanjer och strategier 

o Just nu mycket om valet 2022 samt Lockryds industriområde. 

 Kriskommunikation 

Antal sidvisningar 475 738 sidvisningar/år.  

Kampanj – val 2022 sker på följande plattformar: 

 Facebook, Instagram, LinkedIn, Svenljunga.se, Medarbetarwebben, 

Affischer samt Svenljunga och Tranemotidning (STT). Informationen består 

av olika medium, ibland i form av text och ibland i form av videos. 

Tillgängliggöra baskunskap såsom vart vallokalerna finns i kommunen. 

Kriskommunikation och vad en kommun gör vid en kris: 

Pandemin och Kriget i Ukraina är några områden som behandlats vid 

kriskommunikation. 

Pågående projekt 2022 

Projekt i år är bland annat www.visitfegen.se som kommunen tagit över driften 

från Falkenbergs kommun. Rekommenderat AI (artificiell intelligens) på våra 

webbplatser. En satsning på LinkedIn som är en välfylld kanal som visar vilken bra 
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arbetsplats vi är och lockar ny kompetens. Filmer, där kommunchefen 

sammanfattar kommunstyrelsens möten, information om Lockryds industriområde 

och inblick i vård- och omsorgsboenden. 

Utmaningar: 

 Ökad produktionstid och begränsningar på grund av lagar. 

o Exempel på lagar är lagen om digital tillgänglighet samt 

dataskyddsförordningen 

 Mönster av mediekonsumtion förändras starkt och snabbt. 

 Kommunen har många verksamheter och projekt – prioriteringar krävs 

men kan också leda till uppfattning att vissa hamnar i skymundan. 

Positiva effekter: 

 Webperf-score som utvärderar webbplatsers prestanda genom en 

webbanalys, där ligger Svenljunga.se på en hög nivå i relation till andra 

kommuner. 

 Smarta Intranät 

o Inbjuden till en konferens i Stockholm för att berätta om 

kommunens intranät (medarbetarwebben) 

 Kommunkompassen – där webbplatsen fått bra resultat i relation till andra 

kommuner. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Johanna Sander, Kommunikationsstrateg.
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§ 144 Näringslivsstrategen informerar 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Fredrik informerar kommunstyrelsen om följande: 

Näringslivspolitiskt program 2014 som bland annat bestod av medborgardialog och 

dialog med företagsföreningar. Programmet koncentrerade sig på 4 

arbetsområden: 

 Attityder, Förstå varandra bättre. 

 Entreprenörsfrämjande åtgärder – Stimulera företagande. 

 Regionalt perspektiv - Arbeta med våra grannar. 

 Kommunikation – Hur vi når ut med vårt arbete. 

Arbetsområden inför år 2022 var att precisera tänkta åtgärder inom varje 

arbetsområde (ofta kopplat till att utveckla områden som lyfts fram i 

företagsrankningar). 

Positiva trender som Fredrik identifierat är bland annat: 

 Det lokala företagsklimatet (Svenskt Näringsliv) 

o 2016 med ett samlat omdöme på 2,76 

o 2022 med ett samlat omdöme på 3,41 

 SKR insikt 

o 2014 näst sist, på plats 149 av 150 

o De senaste tre åren mellan plats 35 och 70 

Lockryds industriområde ett år med förändrade förutsättningar. Det har blivit ett 

ändrat fokus, bland annat ökat intresse för exploatering och Lockryds befintliga 

industriområde är näst intill fullbokat. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg.  
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§ 145 Handläggningsavgifter för fristående 
förskola 

Diarienummer: BUF-2022-89  031 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna handläggningsavgifter för 

fristående förskola enligt följande: 

 Vid ansökan om nyetablering av fristående förskola utgår en 

handläggningsavgift på 24 000 kronor. 

 Vid ansökan om utökning av befintligt godkännande utgår en 

handläggningsavgift på 15 000 kronor. 

 Vid ansökan om ägarbyte utgår en handläggningsavgift på 15 000 kronor.  

Sammanfattning 
I samband med revidering av riktlinje för fristående förskola har behov av 

antagande av avgifter kring handläggning uppkommit.  

Mot bakgrund av ny lagstiftning samt barn- och utbildningsförvaltningens 

omkostnader för handläggning av ansökningar föreslår barn- och 

utbildningsförvaltningen att en handläggningsavgift utgår. 

En omvärldsbevakning på handläggningsavgifter hos andra kommuner visar på att 

avgift enligt ovan förslag utgår. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna handläggningsavgifter för 

fristående förskola enligt följande: Vid ansökan om nyetablering av fristående 

förskola utgår en handläggningsavgift på 24 000 kronor. Vid ansökan om utökning 

av befintligt godkännande utgår en handläggningsavgift på 15 000 kronor. Vid 

ansökan om ägarbyte utgår en handläggningsavgift på 15 000 kronor 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 131 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-10 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, Barn- och utbildningschef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 

 

 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

11 (47) 
 

§ 146 Riktat anslag för att korta ner tiden 
mellan skolans start och slut för barn-och 
utbildningsnämnden 

Diarienummer: BUF-2022-78  623 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utredningen. Frågan 

och viljan om restiden och längden på skoltid för berörda elever skall beaktas 

under byggtiden med skolorganisationen.  

De ekonomiska medlen hänskjuts till 2023 och 2024 med en miljon kronor 

respektive år. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2021 kring riktat anslag på 2 000 000 

kronor som öronmärks för att korta ner tiden mellan skolans start och slut för de 

elever som idag har längst sådan tid. 

Utredning ska ske under våren 2022 med befintliga resurser och genomförandet 

ska ske höstterminen 2022. Utredningen har fokuserats på att se över restiden för 

skolskjutsturerna för att minska ner tiden för eleverna.  

Förvaltningen har i dagsläget inte tagit emot några synpunkter eller önskemål om 

kortare restidtid (tiden för skolskjutsen att ta sig från start till slutdestination) på 

skolskjutsturerna.      

Skolskjutsturerna idag består av upphandlad trafik med bussbolag. Verksamheten 

har möjlighet att påverka turerna utifrån de krav som fanns angivna i 

upphandlingen. Den upphandlade trafiken kompletteras med de öppna 

linjer/bussturer som Västtrafik kör. Förvaltningen kan inkomma med önskemål på  

förändrade starttider på Västtrafiks turer. Dock krävs det en längre framförhållning 

för att förändring av dessa turer ska kunna ske. 

Upphandlad trafik 
Förvaltningens samtliga skolskjutsturer idag genomförs av totalt 12 stycken bussar. 

Varje buss kör mer än en tur. 
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I de fall där elev inte går på anvisad placeringsskola kan det i praktiken innebära att 

barn som bor grannar ska till olika skolor. Det innebär i slutändan att restiden blir 

längre och att turerna får gå omlott istället för att köra mot en skola.  

Restiden på de flesta skolskjutsturerna ligger idag som mest på 45 minuter. Några 

få turer har en restid på 60 minuter på grund av olika omständigheter.  

Korta ner tiden 

Förvaltningen och bussbolaget jobbar kontinuerligt med lösningar för att korta ner 

restiden för eleverna. 

Utredning visar att för att korta ner restiden till maximalt 30 minuter skulle 

förvaltningens samtliga skolskjutsturer genomföras av totalt 26 stycken 

bussar/bilar. Det vill säga en utökning på 14 stycken fordon samt chaufförer. 

För att minska ner restiden till 30 minuter krävs en ny upphandling där 

tidsaspekten på restiden finns med i kravspecifikationen.   

Avtalet som finns idag gäller till och med juli månad 2024.  

Försvåranden 
Att korta ner tiden mellan skolans start och slut för elever som idag har längst 

sådan handlar inte enbart om att försöka minska ner på restiden på 

skolskjutsturerna. Andra aspekter påverkar också.  

Tiden som eleven spenderar på skolan efter att ha blivit avsläppt och innan 

skoldagen börjar kan variera från 10 minuter upp till 25 minuter.   

Eftermiddagsturen går vanligtvis hem mellan 10-15 minuter efter skolans slut. Där 

förvaltningen identifierat som längst väntetid mellan skolans slut och 

skolskjutsturens start är 33 minuter. Denna tur körs av Västtrafik och därmed inte 

lätt att påverka.     

Samtidig har kommunen påbörjat arbetet med en ny skolorganisation i söder vilket 

också gör det svårare att påbörja ett varaktigt arbete med att korta ner restiden på 

skolskjutsturerna i söder. När den nya skolorganisationen verkställts underlättas 

planeringen av skolskjutsens samtliga turer i söder som då kommer planeras mot 2 

skolor istället för mot 5 skolor. 

2 000 000 är avsatt i riktat anslag under tidsperioden 2022-2023 med fördelningen 

1 000 000 per år. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utredningen och beslutar 

att inte genomföra någon åtgärd. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att den ekonomiska ramen för barn-och utbildningsnämnden minskar med 1 miljon 

kronor år 2022 och ytterligare 1 miljon kronor år 2023.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 132 

Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-07 § 63 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-19 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Petra Ojala (C): Tilläggs och ändringsyrkande: Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna utredningen. Frågan och viljan om restiden och 

längden på skoltid för berörda elever skall beaktas under byggtiden med 

skolorganisationen.  

Markus Bylander (C): Tilläggsyrkande till Petra Ojalas (C) förslag:  De ekonomiska 

medlen hänskjuts till 2023 och 2024 med en miljon kronor respektive år. 

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till Petra Ojalas (C) tilläggs och ändringsyrkande.  

Jarl Bill (LPo): Yrkar för att återremittera ärendet för att behandla utredning om 

den väntetid som väntar i verkligheten och vilka åtgärder som ska vidtas. 

Redovisningen ska ske senast första november 2022, de ursprungliga medlen i 

verksamhetsplanen 2022-2024 kvarstår. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag, Petra Ojalas (C) och Markus Bylanders (C) tilläggs och 

ändringsyrkande samt Jarl Bills (LPo) återremissyrkande. 

Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras enligt Jarl Bills (LPo) återremissyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att avgörande ska avgöras idag. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Petra Ojalas (C) och Markus 

Bylanders (C) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Petra Ojalas (C) och 

Markus Bylanders (C) förslag. 
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§ 147 Begäran om tilläggsanslag för ny 
brandvägg 

Diarienummer: KSF-2022-173  100 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag om 260 000 kronor till projekt 29711 

’’Brandvägg 2022’’. 

Tilläggsanslaget finansieras genom KS-oförutsett (investeringar) 2022.  

Sammanfattning 
Brandväggen utgör ett viktigt verktyg i den IT-tekniska infrastrukturen eftersom 

den styr trafiken mellan kommunens datorer och internet eller andra IT-system. 

Således styr en brandvägg vad som är tillåtet och framförallt från ett 

säkerhetsperspektiv, vad som inte är tillåtet att passera. Brandväggen förebygger 

sålunda risker såsom hackning, skadliga programvaror och bedrägerier när 

kommunens datorer används. 

Kommunstyrelsen godkände investering av en ny brandvägg (den 22 mars 2021 § 

50) i investeringsbudgeten 2022-2024 för kommunstyrelsen. Investeringsutgiften 

beräknades kosta 400 000 kronor men på grund av rådande 

omvärldsomständigheter har investeringsutgiften utökats. Förvaltningen bedömer 

att installationsprocessen med leverantören 

Tilläggsanslaget om 260 000 kronor för investeringsutgiften finansieras via KS-

oförutsett (investeringar) 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-08-10 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tomas Klug, Kanslichef. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag och att 

kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Kansli och IT-chef 

IT-driftsledare 

Ekonomienheten 
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§ 148 Tomtpristaxa 
Diarienummer: KSF-2022-171  206 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med 

anledning av att det ska vara diversifierade priser i kommunen, som ska baseras på 

jämförbara priser och vara relevanta i relation till närliggande kommuner. Man bör 

göra en omvärldsanalys när tomterna ska värderas. Lägesfaktorn ska påverka i hög 

grad, vara individuell och bero på läge, storlek och attraktivitet. 

Sammanfattning 
Syftet med tomtpristaxorna är att reglera priset för en tomt. Kommunfullmäktige 

har tidigare antagit tomtpristaxor för 2021 (11 november, 2020 § 156). 

Förvaltningen har noterat att den potentiella etableringen av en batterifabrik på 

Lockryds industriområde har förändrat förutsättningarna i form av ökade 

förfrågningar kring nyetableringar och exploatering av kommunens mark för 

bostadsändamål. Mot den bakgrunden har förvaltningen konstaterat att 

tomtpristaxorna bör reflektera den attraktivitet kommunen besitter idag, 

Skillnader mellan tomtpristaxa 2022 jämfört med 2021 
De skillnader som återfinns mellan de nya tomtpristaxorna i jämförelse med 2021 

är att grundpriset för bostadsfastighet har ökat, från 1,25 prisbasbelopp per tomt 

eller 1,25 tusendels prisbasbelopp per kvadratmeter (hädanefter förkortat till 

mPBB) till att från och med de nya taxorna utgöra 3 prisbasbelopp per tomt eller 3 

mPBB per kvadratmeter. Det slutgiltiga priset består av att multiplicera grundpriset 

med typfaktor och lägesfaktor. 

Typfaktorn påverkas av byggrätten enligt detaljplan och bland annat vilka 

byggvåningar, storlek med flera som är möjligt på respektive tomt och den term 

som under 2021 hette ortsfaktor heter i samband med de nya taxorna lägesfaktor 

och dikteras av tomtens läge, storlek och attraktivitet.  

Vad gäller taxor vid försäljning av detaljplanerad mark är det fortsatt ett 

prisbasbelopp och per kvadratmeter är det 1 mPBB. Därutöver har den tidigare 

ortsfaktorn som numer heter lägesfaktor standardiserats till ett där det tidigare var 

ortsspecifikt. Tomtpriserna för Lockryd bibehålls. 

Vad gäller taxor för markanvändning av bostäder är det en ökning på samtliga orter 

från ett prisbasbelopp till tre prisbasbelopp för tomt och per kvadratmeter är det 
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en ökning från 1 mPBB till 3 mPBB. Med det ökade prisbasbeloppet har också 

lägesfaktorn justerats, se mer i bilagan tomtpristaxa 2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta de nya tomtpristaxorna enligt 

bilaga och att de träder i kraft den 1 november 2022. Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige upphäva tidigare beslut om tomtpristaxa 2021 antaget den 11 

november 2020, § 156 i samband med att de nya taxorna antas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 133 

Tomtpristaxa 2022 

Tomtpristaxa 2021 

Tjänsteutlåtande 2022-08-01  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef Fredrik Dahl, 

Näringslivsstrateg och Magnus Nilsson, Projektledare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Jansson (C): Yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen med 

anledning av att det ska vara diversifierade priser i kommunen, som ska baseras på 

jämförbara priser och vara relevanta i relation till närliggande kommuner. Man bör 

göra en omvärldsanalys när tomterna ska värderas. Lägesfaktorn ska påverka i hög 

grad, vara individuell och bero på läge, storlek och attraktivitet. 

Patrik Thorén (SD): Yrkar bifall till Helene Janssons (C) återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och Helene Janssons (C) återremissyrkande.  

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

enligt Helene Janssons (C) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef, Fredrik Ekberg, 

Näringslivsstrateg, Fredrik Dahl 
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Projektledare, Magnus Nilsson 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 149 Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Diarienummer: SBF-2022-591  406 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen för antagande att gälla från och med 1 oktober 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva nu gällande taxa, antagen 

av kommunfullmäktige 25 november 2019 § 208 och upphör att gälla i samband 

med antagandet av den nya taxan. 

Sammanfattning 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen 

förändras regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Den stora 

skillnaden är att dagens system med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med 

ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Genom en 

övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om 

förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt 

tillämpas fram till utgången av 2023 i syfte att möjliggöra för en successiv övergång 

mellan avgiftssystemen. Med anledning av det nya regelverket behöver nämnden 

ta ställning till hur en övergång till det nya systemet med efterhandsdebitering ska 

ske, med beaktande av såväl nämndens som berörda livsmedelsföretagares 

intressen. 

Förvaltningen förslag är att en ny taxa antas den 1 oktober 2022 och att alla 

verksamheter som tidigare förskottsbetalat avgiften för livsmedelskontroll årligen 

kommer att debiteras först efter utförd kontroll från och med 1 januari 2023. 

I den nya avgiftsförordningen (2021:176) innefattas även möjlighet att ta ut 

avgifter för 

 Kontroll av tillverkare, importörer, grossister med flera som hanterar 

material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Till exempel 

plastpåsar och dricksglas.  

 Inköp under dold identitet, till exempel om vi måste beställa varor via e-

handel för att kunna utföra kontroll.  
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Efterhandsdebitering i sig påverkar inte den totala mängden intäkter för 

livsmedelskontroll om alla planerade kontroller utförs. Intäkterna sprids däremot 

under året istället för att komma in i början av året.  

I samband med att en ny riskklassningsmodell införs 1 januari 2024 kan 

kontrolltiden för livsmedelsobjekten komma att minska med cirka 30%. Detta 

innebär en minskning av intäkter men samtidigt ett minskat behov av personal som 

utför kontrollerna. Detta kommer att förtydligas ytterligare i förvaltningens förslag 

till behovsutredning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen för antagande att gälla från och med 1 oktober 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva nu gällande taxa, antagen 

av kommunfullmäktige 25 november 2019 § 208 och upphör att gälla i samband 

med antagandet av den nya taxan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 135 

SKR´s underlag för taxa inom offentlig kontroll av livsmedel publicerad 11 mars 

2022. 

Förslag till Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Pier Andersson, Miljö-och byggchef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 150 Begäran om extra investeringsmedel 
under 2022 för nytt värmeskåp till 
kostenheten 

Diarienummer: SBF-2022-655  042 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar samhällsbyggnadsnämnden 121 000 kronor till ny 

investering av värmeskåp i skolområde Högvad för hösten 2022.  

Medel tas från kommunstyrelsen oförutsett (investeringar) 2022. 

Sammanfattning 
Kostenheten behöver köpa in värmevagnar till transport av mat till serveringsköken 

i Högvad.  

Beslut är fattat att under byggnationer ska mat lagas och köras till de tillfälliga 

serveringsställena. Dessa värmeskåp avser att användas på följande platser; 

Överlida skola, Överlida tillfällig förskola, Mjöbäck skola, Holsljunga förskola.  

På grund av arbetsmiljö behöver mat lastas i värmeskåp som rullas fram istället för 

tidigare, tillfällig lösning, i frigolitboxar. Personalen ska inte bära så mycket mat. 

Leasing av fordon kommer också att göras under perioden för byggnation 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen beviljar samhällsbyggnadsnämnden 121 000 kronor till ny 

investering av värmeskåp i skolområde Högvad för hösten 2022.  Medel tas från 

kommunstyrelsen oförutsett (investeringar) 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 136 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-30 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Poa Pettersson, Kostchef. 
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Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Kostchef, Poa Petterson 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 151 Handlingsplan för att få kostenhetens 
budget i balans 2022 

Diarienummer: SBF-2022-497  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättad handlingsplan 

för att få kostenhetens budget i balans 2022. 

Sammanfattning 
I årsbokslutet för 2021 uppvisade kostenheten ett underskott på 1,1 miljoner 

kronor. Kommunfullmäktige har begärt en handlingsplan för att uppnå budget i 

balans under 2022. Kostenheten har upprättat en handlingsplan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättad handlingsplan 

för att få kostenhetens budget i balans 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 137 

Tjänsteutlåtande 2022-05-02 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11, § 59 

Handlingsplan – Budget i balans 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Poa Pettersson, Kostchef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 152 Handlingsplan för återställande av det 
samlade negativa resultatet inom 
avfallsenheten 

Diarienummer: SBF-2022-498  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av 

handlingsplanen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag på återställande av 

underskottet på fem år (2023-2027) av det samlade negativa resultatet inom 

avfallsenheten hänskjuts till när nya avfallstaxor ska antas. 

Sammanfattning 
Inför de satsningar som gjorts inom avfallsverksamheten fanns ett tidigare 

överskott som kunde användas för mjukare höjning av avfallstaxan. Satsningarna 

innebar att verksamhetens omsättning nästan fördubblades jämfört med tidigare. I 

arbetet med den nya taxan var ambitionen att taxans utveckling skulle ske stegvis 

under flera år. Höjningar genomfördes 2019 och 2021 men en ytterligare planerad 

höjning sköts på framtiden.  

Till 2021 var det efter regeringsbeslut tänkt att alla hushåll i landet skulle erbjudas 

fastighetsnära insamling av förpackningar, vilket skulle innebära stora externa 

intäkter för verksamheten. Förslaget visade sig senare inte vara genomförbart på 

nationell nivå så som regeringen hade utformat förordningarna för förpackningar 

och returpapper. I december 2020 beslutade regeringen dessutom att skrota 

producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamling och återvinning 

övergick till kommunerna.  

Pandemin medförde också mycket större avfallsmängder då dessa ökade med mer 

än 25 % under 2020 jämfört med tidigare år. Förbränningsskatt på avfall har införts 

och den svenska avfallsförbränningen ingår numera i EU:s handel med 

utsläppsrätter.  

Detta är kortfattat bakgrunden till det underskott som avfallsverksamheten gjort 

sedan tidigare överskott förbrukats under 2020. I samband med att 

årsredovisningen godkändes av kommunfullmäktige gavs 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att återställa 

det ackumulerade underskottet.  
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Praxis inom redovisningen för kommunala avfallsverksamheter är att underskott 

eller överskott återställs inom 3 år. För att spetsa till det så anses det att om 

underskottet inte återhämtats inom tre år har underskottet finansierats på annat 

sätt. Detta genom skatt eller överskott från avfallsverksamhet som bedrivs på 

marknaden. Förvaltningen föreslår därför att handlingsplanen sträcker sig mellan 

åren 2023-2027. 

En återställning inom tre år skulle innebära stora svängningar i taxan då vi först 

skulle behöva höja kraftig för att senare sänka kraftigt för att inte göra ett stort 

överskott. Tabellen nedan visar hur taxan skulle förändras vid återställning över tre 

år mellan åren 2023-2025, där taxan till 2026 behöver sänkas kraftigt för att inte 

skapa stora överskott efter återställandet. Därför anser förvaltningen att vi bör 

söka en lösning där vi återställer underskottet under en längre tid än tre år. 

År 2023 2024 2025 2026 

Höjning vid kommunalt 

insamlingsansvar 

13,6 % 13,6 % 13,6 % -25 % 

Utgående underskott  -8 800 -5 500 0 100 

 

För att återställa det ackumulerade underskottet föreslår förvaltningen en 

långtidsbudget där underskottet återställs till och med 2027. Idag är det många 

kommuner som jobbar med 5-årsplaner när man vill åstadkomma succesiva 

förändringar av taxan för att hantera stora investeringar i verksamheten. Det finns 

två scenarion som vi räknat på, ett där kommunerna tilldelats operativt 

insamlingsansvar för förpackningar och ett scenario där det inte blir så. Förslaget 

att kommunerna tilldelas ett operativt insamlingsansvar för förpackningar har varit 

ute på remiss i vinter och regeringen väntas presentera en proposition om detta 

under sommaren. 

I scenariot utan operativt insamlingsansvar innebär det stora höjningar av 

avfallstaxan för att följa kostnadsutvecklingen och samtidigt återställa det tidigare 

underskottet. I scenariot med ett operativt insamlingsansvar innebär det att 

kommunen initialt behöver göra en större höjning av taxan till 2023 men att taxans 

utveckling sedan kan följa den allmänna kostnadsutvecklingen för att det samlade 

underskottet ska vara återställt under 2027.  

År 2023 2024 2025 2026 2027 

Höjning vid kommunalt 

insamlingsansvar 

14 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

Utgående underskott -8 800 - 7 000 - 5 000 -2 500 400 
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Höjning utan kommunalt 

insamlingsansvar 

14 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Utgående underskott - 8 800 - 8 400 - 7 100 - 4 400 0 

 

Ett alternativt sätt att höja taxan vid ett kommunalt insamlingsansvar skulle vara en 

årlig höjning om 6,7 % vilket skulle nå samma resultat med ett återställt underskott 

vid utgången av 2027. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av 

handlingsplanen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag på 

återställande av underskottet på fem år (2023-2027) av det samlade negativa 

resultatet inom avfallsenheten hänskjuts till när nya avfallstaxor ska antas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 138 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11 § 57 

Tjänsteutlåtande 2022-05-23 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, Avfallschef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 153 Tilläggsanslag för åtgärder nedlagda 
deponier enligt föreläggande från 
tillsynsmyndighet 

Diarienummer: SBF-2022-614  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämnden 

tilläggsanslag om 200 000 kronor för nedlagda deponier enligt föreläggande från 

tillsynsmyndighet. 

Sammanfattning 
Interna myndighetsnämnden har den 11 april förelagt avfallsenheten att ta fram 

kontrollprogram för 4 nedlagda deponier, utföra städning av deponiytorna samt ta 

fram en åtgärdsplan för att jämna till ytan på deponin i Sexdrega. Åtgärderna ska 

vara utförda senast 2022-12-31 enligt föreläggande.  

Deponierna som behandlas i förelägganden är Sexdrega, Ebbarp, Kalv och Mjöbäck 

och var aktiva innan kommunen öppnade deponin i Änglarp. Deponierna var 

verksamma tiden innan kommunen samlade deponeringen av hushålls- och 

verksamhetsavfall i Änglarp. Enligt miljölagstiftningen har verksamhetsutövaren ett 

ansvar även efter att man lagt ner verksamheten för att kontrollera och åtgärda de 

negativa konsekvenser som den har på sin omgivning. Tidigare har avfallsenheten 

tagit fram provtagningsplaner och genomfört provtagning vid deponierna, arbetet 

har även omfattat riskutredningar för andra deponier i kommunen som kommunen 

har ett ansvar för.  

För att kunna utföra åtgärderna krävs resurser och ekonomiskt får inte åtgärderna 

belasta dagens taxekollektiv då dessa inte har nytta av detta sett ifrån principen av 

den kommunala renhållningsskyldigheten och hur den får finansieras. Därför 

behöver åtgärderna finansieras av skattekollektivet. Den relativt korta tidsfristen 

på föreläggandet gör också att finansieringsfrågan för åtgärdspaketet inte kan lösas 

genom budgetprocessen inför 2023. Vi bör ha med oss inför verksamhetsplanen 

för 2023-2025 att det framöver kommer förekomma årliga kostnader för 

provtagning och analyser. Det kan även vid enskilda år krävas speciella åtgärder 

som medför högre engångskostnader. Genom en långsiktig finansiering kommer 

verksamheten ha en bättre kontinuitet och därmed kan kommunen ta ett 

långsiktigt ansvar för den förorenade mark man är ansvarig för som tidigare 

verksamhetsutövare.  
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Utförandet av åtgärderna är i linje med kommunens mål om att kommunen ska 

bidra till fler giftfria miljöer samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga 

livsmiljöer. Genom att vi utför kontroller av våra gamla deponier kan kommunen 

försäkra sig om att gifter inte sprids och att man kommer kunna vidta åtgärder 

innan det får en stor påverkan på omgivningen.   

Enligt ett kostnadsförslag från kommunens ramavtalskonsult inom avfallsområdet 

Sweco uppgår den samlade kostnaden för att ta fram kontrollprogram för 

respektive deponi till totalt cirka 175 000 kronor. Då ingår även att det ersätta ett 

befintligt grundvattenrör vid deponin i Ebbarp då provtagningen är svårt att utföra 

på en av punkterna. Därutöver tillkommer kostnader för intern handläggning och 

städningen, som en del av föreläggandet, av deponierna på cirka 20 000 kronor. 

Totalt uppskattas kostnaderna under 2022 till cirka 200 000 kronor. Kostnader för 

kommande år återkommer avfallsenheten med inför VP 2022-2023 efter 

sommaren. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämnden 

tilläggsanslag om 200 000 kronor för nedlagda deponier enligt föreläggande från 

tillsynsmyndighet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 139 

Tjänsteutlåtande 2022-05-23 

Föreläggande Interna myndighetsnämnden, 2022-04-11 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Eriksson, Avfallschef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 154 Svar på motion om en stillhetens park i 
Thilanderska parken från Marianne 
Josefsson (MP), Christer Wolgner (C) och 
Stig Nilsson (KD) 

Diarienummer: KSF-2022-23  331 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då det inte finns 

befintliga resurser att driva och sköta en park som beskrivs i motionen. 

Sammanfattning 
Marianne Josefsson (MP), Christer Wolgner (C) och Stig Nilsson (KD) har skrivit en 

motion där man föreslår att Svenljunga kommun ska anlägga en Stillhetens park. 

Gatu- och fritidsenheten har kontaktat en landskapsarkitekt för att få en bild av 

investeringens omfattning och framtida skötsel.  

Det krävs en omfattande investering inkl. ritningsunderlag och skötselmanual m.m. 

från landskapsarkitekt i det initiala skedet. (särskilt som syftet är just att trädgården 

ska stimulera sinnena på olika sätt). För driften skulle Gata/park endast kunna 

stötta med det mest basal typ harvning av grusgångar, gräsklippning med 

nuvarande bemanning. För att det skulle bli ett fungerande slutresultat skulle 

parken behöva drivas tex. som ett rehabiliteringsprojekt eller liknande med en 

kommunanställd arbetsledare med kunskap inom grön rehab. Det krävs en eller 

flera eldsjäl för att få snurr på projektet och få det att fungera långsiktigt. Man får 

ha med sig att det är en långsiktig satsning eftersom det tar år innan det växer till 

sig. Att ha det som en rehabiliteringsåtgärd skulle även kräva någon slags 

lokal/förråd i närheten, för redskap med mera. 

Skulle parken drivas och skötas av Gatu- och fritidsenheten skulle det behövas 

förstärkning gällande personal. Hur stor förstärkning som skulle behövas är inte 

utrett i detta skede och beror delvis på parkens utformning. 

Den ekonomiska omfattningen av utredning, ritningsunderlag, anläggande samt 

drift och underhåll är inte utredda i detta skede. Kostnaderna för dessa åtgärder 

beräknas vara betydande. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 juni. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då det inte finns 

befintliga resurser att driva och sköta en park som beskrivs i motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07 § 126 

Tjänsteutlåtande 2022-03-28 

Motion om en stillhetens park i Thilanderska parken från Marianne Josefsson (MP), 

Christer Wolgner (C) samt Stig Nilsson (KD) – 2022-01-20 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 155 Inrättande av en 
finansieringslotsfunktion för kultur inom 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
samt fråga om medfinansiering 

Diarienummer: SBF-2022-584  106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta medfinansiera en 

delregional tjänst som finansieringslots inom kulturområdet om uppskattningsvis 

40 000 kronor.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige rekommendera att 

medfinansieringen fördelas till 100 % mellan kommunerna utifrån invånarantal då 

tjänsten i första hand riktar sig mot invånare, näringsliv och föreningar.   

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har erbjudit Boråsregionen att inom ramen för 

Kultursamverkansmodellen delfinansiera en tjänst som syftar till att stärka 

kulturutövare och kreativa näringar i att i högre grad ansöka om externa medel 

enskilt eller tillsammans med andra aktörer. En förstudie har genomförts som 

resulterade i rekommendationen att inrätta en finansieringslotsfunktion i Sjuhärad 

för att öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt. 

Direktionen för Boråsregionen har behandlat ärendet och bett att 

medlemskommunerna tar beslut om huruvida en gemensam 

finansieringslotsfunktion för kultur ska inrättas samt om kommunerna kan dela på 

ansvaret att motfinansiera regionens bidrag om totalt 500 000 kronor. 

Tjänsten tangerar flera kommunala områden såsom landsbygdsutveckling, 

besöksnäring och kultur samt företagande vilket kräver en god samverkan parterna 

emellan.   

Frågan har tidigare diskuterats inom kulturchefsnätverket i Sjuhärad och alla 

representanter har ställt sig positiva till finansieringslotsen. En sådan tjänst skulle 

kunna bidra till en nystart för fler utövare inom kulturens område efter de senaste 

årens problematiska situation och även locka nya utövare. Den finansiella insatsen 

för kommunen är relativt låg och de möjliga vinsterna för våra invånare är stora. 
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Kostnaden för medlemskommunerna i Boråsregionen för delfinansiering av 

Finansieringslots uppgår till 500 000 kronor. Svenljungas del beräknas uppgå till 

cirka 40 000 kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta medfinansiera en 

delregional tjänst som finansieringslots inom kulturområdet om uppskattningsvis 

40 000 kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige rekommendera att 

medfinansieringen fördelas till 100 % mellan kommunerna utifrån invånarantal då 

tjänsten i första hand riktar sig mot invånare, näringsliv och föreningar.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 134 

Tjänsteutlåtande 2022-05-19 

Protokollsutdrag Direktionen Boråsregionen, 2022-04-29, § 29 

Boråsregionen rapport finansieringslots kultur 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 156 Budgetöverflyttning av 
bostadsanpassningsbidrag till 
Samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Diarienummer: SOF-2022-71 700/SBF-2022-630 003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta överföra budgeterade 

medel för bostadsanpassningsbidrag om 2 miljoner kronor från socialnämndens 

budget till samhällsbyggnadsnämndens budget från och med 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i samband med förändringen 

ändras reglemente för nämnden. 

Sammanfattning 
I verksamhetsplan för Svenljunga kommun 2021-2023 finns uppdraget att utreda 

förutsättningar för att flytta handläggning och budget för 

bostadsanpassningsbidrag från socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

Risk- och konsekvensanalys av förändringen är genomförd 2022-05-09. 

Under 2021 och 2022 har socialförvaltningen i samverkan med 

samhällsbyggnadsförvaltningen kartlagt möjligheterna att göra en omfördelning av 

budget för kostnader avseende bostadsanpassning från socialnämnden till 

samhällsbyggnadsnämnden. Idag handläggs samtliga ärenden inom detta område 

av handläggare som är anställd inom samhällsbyggnadsförvaltningen och fattar 

beslut på delegation av socialnämnden.  

Motiveringen till föreslagen förändring är: 

 Tydligare roll med handläggning och beslut inom samma nämnd. 

 Effektivare arbete mot en nämnd (idag jobbar handläggaren mot två 

nämnder). 

 Bättre inblick i det dagliga arbetet då handläggningen läggs organisatoriskt 

under enhetschef i samhällsbyggnadsförvaltningen istället för som idag 

under verksamhetschef inom socialförvaltningen. 

 På tjänstepersonsnivå är båda förvaltningarna överens om att föreslagen 

förändring är positiv.  
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Budgeterade medel för bostadsanpassningsbidrag som idag finns i socialnämndens 

budget, förs över till samhällsbyggnadsnämndens budget. 

Eftersom socialnämndens totala budget är betydligt större än 

samhällsbyggnadsnämndens budget finns det dock ett mindre utrymme för 

utjämning om bidrag behöver beviljas utöver budgeterade medel utan att det 

påverkar annan verksamhet negativt. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta överföra budgeterade 

medel för bostadsanpassningsbidrag om 2 miljoner kronor från socialnämndens 

budget till samhällsbyggnadsnämndens budget från och med 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i samband med förändringen 

ändras reglemente för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 140 

Verksamhetsplan Svenljunga kommun 2021-2023 

Socialnämndens protokoll 2022-06-15 § 53 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-14 § 66 

Risk-och konsekvensanalys 2022-05-09 

Tjänsteutlåtande 2022-05-24 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 157 Anmälan till myndighet för press radio 
och tv 

Diarienummer: KSF-2022-162  009 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

 Till myndigheten för press radio och tv anmäls kommunfullmäktiges 

ordförande som utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges 

sammanträden samt kommunfullmäktiges förste vice ordförande som 

ställföreträdande utgivare. 

 Var och en som yttrar sig under kommunfullmäktiges sammanträden 

svarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds över Svenljunga kommuns 

webbplats. Det innebär att sändningarna direktsänds över internet och utgör 

således en webbsändning. Det innebär att en anmälan ska göras till myndigheten 

för press radio och tv av utgivare och ställföreträdande utgivare. 

Tidigare har kommunchef stått som ansvarig utgivare men med hänvisning till 

kommunallagen och att detta betraktas som ordningsfrågor besitter ordförande 

och presidiet detta ansvar varför det lämpligtvis ska stå så i anmälan också. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: Till myndigheten 

för press radio och tv anmäls kommunfullmäktiges ordförande som utgivare för 

webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden samt kommunfullmäktiges 

förste vice ordförande som ställföreträdande utgivare. Var och en som yttrar sig 

under kommunfullmäktiges sammanträden svarar själv för eventuella 

yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 141 

Tjänsteutlåtande 2022-06-17 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Quang Nguyen, Kommunsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 158 Taxor för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds 
myndighetsutövning 

Diarienummer: KSF-2022-165  031 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning i enlighet med bilaga.  

Sammanfattning 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har reviderats och detta innebär även ändringar 
i reglerna för hur taxan för tillsyner ska utformas. Kommuner får nu föreskriva att 
en avgift ska betalas för hela tillsynsarbetet i stället för som tidigare enbart för 
själva tillsynsbesöket. 
 
Med anledning av detta har SÄRFs taxeberäkning anpassats och beräkning av ny 
taxa görs enligt den modell som Sveriges kommuner och regioner har tagit fram. 
De förändrade taxorna omfattar även tillståndshantering samt tillsyn enligt Lag om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 
Kommunfullmäktige får ge uppdrag till nämnd eller kommunalförbund att besluta 
om justering av beloppen i taxan. Det innebär at Kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna kan ge SÄRF i uppdrag från och med 2024 och framgent 
justera taxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PVK). 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning i enlighet med bilaga.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 142 

Tjänsteutlåtande, 2022-07-25 

Direktionen - Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds protokollsutdrag – 2022-

06-03 § 49 

Taxor för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
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Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 159 Redovisning av obesvarade motioner 
och Svenljungaförslag - Första halvåret 2022 

Diarienummer: KSF-2022-158  009 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av 

obesvarade motioner och Svenljungaförslag – första halvåret 2022. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagens 5 kap. 35 § bör en motion eller ett 

medborgarförslag beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 

motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Kommunstyrelsen 

ska två gånger om året redovisa de motioner och medborgarförslag som inte är 

färdigberedda. 

För det andra halvåret 2022 finns det sammantaget 8 obesvarade motioner och en 

eftersläpande motion från 2020. Under 2022 har det per den 30 juni inkommit ett 

Svenljungaförslag som fått 30 eller fler underskrifter, förslaget tas upp i 

kommunfullmäktige den 5 september.  

Av de obesvarade motionerna finns det en eftersläpande, det är motionen om 

klimatanpassade vattendomar som behandlades på kommunfullmäktige den 14 

mars och remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Den har den 15 april 

internfördelats till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande. 

Motionen en stillhetens park i Thilanderska parken lyfts till kommunstyrelsen den 

22 augusti. 

De övriga 7 motionerna har inkommit den 23 maj 2022 eller senare varför de 

fortfarande är under utredning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av 

obesvarade motioner och Svenljungaförslag – första halvåret 2022. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 143 

Tjänsteutlåtande 2022-06-17 

Rapport – obesvarade motioner första halvåret 2022 

Rapport – obesvarade Svenljungaförslag första halvåret 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Quang Nguyen, Kommunsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 
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§ 160 Årsredovisning och revisionsberättelse 
för Stiftelsen Charles M Svenssons och 
Emilia Anderssons donationer 2021 

Diarienummer: KSF-2022-169  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja ansvarsfrihet för 

Charles M Svenssons och Emilia Anderssons donationer år 2021. 

Sammanfattning 
Auktoriserad revisor har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt 

förvaltningen i Charles M Svenssons och Emilia Anderssons donationer.  

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

rättvisande bild av stiftelsernas resultat och ställning i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelserna är förenliga med 

årsredovisningarna övriga delar. 

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

stiftelseförordnandet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 augusti. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja ansvarsfrihet för 

Charles M Svenssons och Emilia Anderssons donationer år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-08 § 144 

Tjänsteutlåtande 2022-07-06 

Årsredovisning och revisionsberättelse för stiftelsen Charles M Svenssons och 

Emilia Anderssons donationer år 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 

 

 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

42 (47) 
 

§ 161 Digital arvodering - för 
sammanträdesarvoden 

Diarienummer: KSF-2022-177  009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar införa digital arvodering för sammanträdesarvoden. 

Förslag till beslut 

För de som idag har en anställning hos kommunen och är förtroendevalda, föreslår 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige reviderar beslutet om att förse 

ledamöter med en kommunadress (politikermail), som togs den 18 juni 2018 § 157 

Sammanfattning 
Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att införa digital 

nämndadministration i fullmäktige och samtliga nämnder. Sedan 

kommunfullmäktiges beslut om en papperslös nämndadministration har 

sammanträdeshandlingarna utsänts digitalt genom webbapplikationen EDP-möte.  

Den digitala nämndadministrationen har medfört ett flertal positiva effekter såsom 

att förtroendevalda idag har ett praktiskt verktyg i det politiska arbetet, kallelse och 

handlingar finns alltid tillgängliga samtidigt som det finns en enkelhet för 

förtroendevalda att söka upp information. Från det administrativa perspektivet har 

det digitala tillvägagångssättet medfört snabbare och smidigare möjlighet för 

utskick av handlingar och att eventuella kompletteringar i kallelse eller handlingar 

har kunnat ske skyndsamt utan extra kostnad. 

Förvaltningen har identifierat att nästa steg i den digitala nämndadministrationen 

är att digitalisera arvodena. I dag fyller de förtroendevalda i en lista för att få ut 

sammanträdesarvoden, listan attesteras sedan av nämndsekreterare. 

Nämndsekreteraren skickar sedan arvodeslistan till HR-funktionen som i sin tur 

fyller i uppgifterna i HR-systemet för utbetalning. Genom att digitalisera denna 

process blir det en förenkling som kommer att spara både tid, pengar och vara en 

insats för miljön. Processen blir också kvalitetssäkrad där förtroendevalda kan ta 

del av arvodena på ett snabbare och smidigare vis med att fylla i uppgifterna på 

egen hand. I första hand kommer utvecklingen ta sikte på att digitalisera 

sammanträdesarvodena. Ersättning för exempelvis förlorad arbetsinkomst kommer 

fortsatt att vara analogt genom pappershantering. 
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Grundtanken är att en applikation ska installeras på plattan. Arvodet registreras 

genom att förtroendevalda i samband med att ett sammanträde börjar registrerar 

sin närvaro. När sammanträdet slutar registrerar den förtroendevalda det också 

direkt i systemet. Gällande milersättning och eventuellt justeringsarvode ska detta 

också gå att fylla i direkt i applikationen. 

Tanken är att kommunstyrelsen ska vara först ut med att fylla i uppgifter direkt i 

HR-systemet i form av ett pilotprojekt som sedan ska utvärderas. Därefter är 

planen att de andra nämnderna och fullmäktige gör detsamma. I dagsläget finns 

det ett tekniskt hinder i form av att de som är anställda i kommunen och är 

förtroendevalda inte kan göra detta i systemet. För dessa förtroendevalda blir det i 

dagsläget en specialanpassad lösning.  

För att kommunstyrelsen ska kunna implementera det digitala arvodet behöver 

kommunfullmäktige upphäva delar av beslutet om digital nämndadministration, 

mer specifikt den del som berör upprättandet av kommunadress (politikermailen). 

Detta beslut kommer beröra de som idag både är anställda och är förtroendevalda. 

Rent konkret kommer de som har en anställning i kommunen och är 

förtroendevalda att en mailadress vilket är den som består av 

namn.efternamn@svenljunga-se, medan politikermailen utgår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-03 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 157 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Quang Nguyen, Kommunsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
HR-funktionen, Sara Buss 

IT-driftsledare, Odd Haraldsen 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-08-22 

 

 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

44 (47) 
 

 

§ 162 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående sammanträde: 

Diarienummer  Beslutsdatum  Ärendemening  

KSF-2022-28-029 2022-05-31 Rapportering av nyanställda maj 

2022 

KSF-2022-28-029 2022-06-30 Rapportering av nyanställda juni 

2022 

KSF-2022-28-029 2022-07-31 Rapportering av nyanställda juli 

2022 

KSF-2021-203-050 2022-06-13 Tilldelning: 

Multifunktionssprinters och 

skrivare 

KSF-2022-163-002 2022-06-20 Delegationsbeslut: Tillförordnad 

kommunchef sommarperioden 

2022 

KSF-2022-174-050 2022-08-11 Avropsanmälan: Programvaror och 

tjänster – Informationsförsörjning 

samt Systemutveckling 
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§ 163 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner 

 Meddelande från styrelsen – Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner 

och Regioner 2023 2022-05-20 

 Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2023 till Sveriges 

Kommuner och Regioner 2022-06-10 

 Meddelande från styrelsen – Förlängd rekommendation kunskapsstyrning 

Socialtjänsten 2022-06-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag 

 2022-06-07 § 125 månadsrapport maj 2022 

 2022-06-07 Rambeslut VP 2023-2025 – preliminära budgetramar 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-04-29 § 30 

 Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-06-03 §§ 39-48 

 Protokollsutdrag 2022-06-03 § 53 Tertialrapport efter april samt prognos 

2022 

 Yttrande inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet i 

miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya 

stambanor 2022-04-04 

 Brev, Avgiftsförändring Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-05-27 

 Tertialuppföljning – Budget uppföljning januari – april 2022  

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

 Protokoll Delregionalt Politiskt Samråd (DPS) 2022-05-10 §§ 14-25 

Sjuhärads Samordningsförbund 
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 Protokoll förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund - 

styrelsemöte 2022-06-01 §§ 27-37 

 Tertialrapport januari-april 2022 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 Direktionsprotokoll 2022-06-03 §§ 42-53 

Västra Götalandsregionen 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2022-06-13 § 137 Hälso- och 

sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 

länets 49 kommuner och region Västra Götaland 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2022-06-13 § 138 Färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård  

 Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2022-06-29 § 

52 Förstudierapport - Skene Närsjukhus 

 Förstudierapport Skene Närsjukhus  

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

 Protokoll – extra styrelsemöte 2022-06-22 §§ 61-64 

Regeringen – Miljödepartementet 

 Regeringsbeslut – Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 

beslut att bilda naturreservatet Buttorps forsar, Svenljunga kommun 

o Bilaga till ovanstående regeringsbeslut 
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§ 164 Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S) informerar om följande: 

 Lockryds industriområde där kommunen ska ta emot en delegation. 

 Information avseende försäljningen av Holsljunga skola 1:18 där 

intressenterna behöver tid att gå igenom de stipulationer 

kommunfullmäktige hade i beslutet. Kommer förhoppningsvis lyftas för 

politisk behandling 12 september i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


