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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Protokollet justerades 2022-11-02 

Tillkännagivandet publiceras 2022-11-02 

Publiceringen av tillkänna-
givandet upphör 

2022-11-24 

  



Svenljunga kommun Kommunfullmäktige 

2022-10-31 

s 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

4 (22) 

Innehåll 
§ 147 Inledning av mandatperioden 2022-2026....................................................... 5 

§ 148 Godkännande av dagordning ........................................................... 6 

§ 149 Kommunchefen informerar ........................................................... 7 

§ 150 Inkomna meddelanden ........................................................... 8 

§ 151 Försäljning av Holsljunga skola, fastigheten Holsljunga 1:18 ......................... 9 

§ 152 Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026 ..... 12 

§ 153 Val av kommunfullmäktiges valberedning .................................................... 14 

§ 154 Ajournering ......................................................... 17 

§ 155 Val av revisorer under mandatperioden  2022-2026 .................................... 18 

§ 156  Val av kommunstyrelse ......................................................... 20 

§ 157  Mandattider ......................................................... 22 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-10-31  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

5 (22) 
 

§ 147 
Inledning av mandatperioden 2022-2026 
Ordförande/ålderspresident Dag Forsström (S) öppnar sammanträdet och hälsar 

de nyvalda ledamöterna välkomna. 
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§ 148 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden/ålderspresidenten och utsänd med 

kallelsen. Kommunfullmäktige kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut, 

lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 149 
Kommunchefen informerar  

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Kommunchef Sebastian Nydén informerar om följande: 

 Välkomnar samtliga nyvalda ledamöter till den nya mandatperioden.  

 13 november är det ljuständning. Ett samarbetet som kommunen gör med 

Svenljunga Köping. Stenbron kommer lysas upp för att fira att den fyller 

200 år.  

 Etableringen i Lockryd. Detaljplanarbetet går enligt plan. Fynd av gravar 

kommer kräva fler utgrävningar men förväntas inte påverka projektet på 

sikt. 
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§ 150 
Inkomna meddelanden  

Beslut 
Lägger nedanstående meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna meddelanden: 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens protokoll från 2022-09-28, Slutlig rösträkning och mandatfördelning 

– val till kommunfullmäktige i Svenljunga kommun 

Övrigt 

Extra sammanträde i kommunfullmäktige 21 november 2022 klockan 18.00, 

kommunhuset, Svenljunga
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§ 151 
Försäljning av Holsljunga skola, fastigheten 
Holsljunga 1:18 
Diarienummer: KSF-2022-104  253 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdra Svenljunga Verksamhetslokaler AB att sälja fastigheten Holsljunga 

1:18 till Holsljunga Friskola AB, organisationsnummer 559234-6471, till 

priset 1 551 000 kronor.  

2. Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska kompenseras för reaförlusten som 

uppstår i samband med denna försäljning, men först efter avräkning mot 

eventuella reavinster från andra fastighetsförsäljningar som kan uppstå 

under 2022. Avräkning sker senast per 2022-12-31.  

3. Godkänner hyresavtalet för kommunal förskola. 

4. Om Ljungahaga Friskola startar förskole- och fritidsverksamhet i Holsljunga 

anses beslutet från kommunfullmäktige 2021-06-14, § 88 uppfyllt för 

Holsljunga gällande att förskola- och fritidsverksamhet ska vara kvar på 

samtliga nuvarande orter där det finns skolverksamhet idag. 

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

Sammanfattning 
Den 13 juni beslutade kommunfullmäktige att Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

(SVLAB) ska ta fram underlag för försäljning av fastigheten Holsljunga 1:18 till 

högsta budgivaren. Underlaget skulle innehålla behov av underskottstäckning, 

förslag på hyresavtal för kommunal förskola och förslag på hyresavtal för 

allmänhetens tillgång av idrottshallen i Holsljunga.  

Svenljunga Verksamhetslokaler AB har inkommit med efterfrågade handlingar. 

Kommunen vill hyra en del av den aktuella fastigheten till att bedriva kommunal 

förskola i. Ett förslag till hyreskontrakt är upprättat och delgivits köparen.   
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Angående idrottshallen har Holsljunga Friskola AB meddelat att de ämnar ge 

Holsljunga byalag i uppdrag att hyra ut den till allmänheten när skolan inte nyttjar 

den.  

Ekonomi 
Försäljningssumman uppgår till 1 551 000 kronor. Bokfört värde kommer vid  

2022 12-31 uppgå till 3 727 500 kronor, vilket resulterar i en reaförlust för 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB på 2 176 500 kronor.  

Det är rimligt att Svenljunga Verksamhetslokaler AB kompenseras för reaförlusten. 

Kompensationen sker genom ovillkorat aktieägartillskott till moderbolaget 

Svenljunga Kommunförvaltning AB som i sin tur genomför ett koncernbidrag till 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB.  

Dock bör det först göras en avräkning mot eventuella reavinster som kan uppstå 

vid andra fastighetsförsäljningar. En avräkning görs i samband med årsbokslutet för 

2022. Avräkningsdatum blir därmed senast 2022-12-31.  

I samband med försäljningen uppstår en momsskuld om 398 100 kronor som 

överförs från Svenljunga Verksamhetslokaler AB till köparen. Köparen har 

kännedom om detta. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september 2022.  

I arbetsutskottet tillkommer tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut att 

arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen är förutsatt att det finns ett signerat 

avtal innan kommunstyrelsens sammanträde den 26 september 2022. 

Arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet.  

26 september 2022 stryks ärendet från dagordningen och läggs till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 3 oktober 2022. På 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 3 oktober 2022 flyttas ärendet 

återigen till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 4 oktober 2022 för att 

invänta signerade handlingar.  

Efterfrågade signerade handlingar inkommer 4 oktober 2022 och ärendet bereds 

på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 4 oktober 2022. På mötet 

görs ett tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige beslutar om ett undantag från 

kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14 § 88 om att förskola och fritidsverksamhet 

ska finnas i Holsljunga. Tilläggsyrkandet blir punkt nummer 4 i beslutsförslaget.  

17 oktober 2022 bereds ärendet i kommunstyrelsen där nämnden bifaller 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ändringsyrkande på punkt 

nummer 4 i beslutsunderlaget. Ändringsyrkandet lyder: Om Ljungahaga Friskola 

startar förskole- och fritidsverksamhet i Holsljunga anses beslutet från 

kommunfullmäktige 2021-06-14, § 88 uppfyllt för Holsljunga gällande att förskola- 
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och fritidsverksamhet ska vara kvar på samtliga nuvarande orter där det finns 

skolverksamhet idag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17, § 191 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-04 § 176 

Hyresavtal, 2022-10-04 

Indexavtal till hyresavtal, 2022-10-14 

Köpekontrakt, 2022-09-19 

Tilläggsavtal till köpekontrakt, 2022-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskottest protokoll 2022-09-12, § 149 

Kommunfullmäktige 2022-06-13, § 106 

Tjänsteutlåtande 2022-09-09 

Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2022-09-12 

Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2022-09-08 

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

Beslutsgång 
Ordförande/ålderspresident Dag Forsström (S) finner att det finns ett förslag till 

beslut, kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Ekonomienheten  

Holsljunga Friskola AB (för kännedom)
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§ 152 
Val av kommunfullmäktiges presidium för 
mandatperioden 2022-2026 
Diarienummer: KSF-2022-248 101 

Beslut 
Till kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026 utser 

kommunfullmäktige: 

 Bertil Hagström (LPo) till ordförande 

 Marcus Bylander (C) till 1:e vice ordförande 

 Ulla-Katarina Rosén (SD) till 2:e vice ordförande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja presidium för mandatperioden 2022-2026. Presidiet 

ska bestå av en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Efter beslut av presidiet välkomnar ordförande/ålderspresident Dag Forsström (S) 

det nyvalda presidiet upp att ta plats vid podiet och lämnar över ordföranderollen 

till Bertil Hagström (LPo).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jarl Bill (LPo): Föreslår Bertil Hagström (LPo) till ordförande. 

Helene Jansson (C): Förslår Marcus Bylander (C) till 1:e vice ordförande.  

Christer Schönander (SD): Föreslår Ulla-Katarina Rosén (SD) till 2:e vice ordförande.  

Beslutsgång 
Ordförande/ålderspresident Dag Forsström (S) frågar om kommunfullmäktige kan 

utse Bertil Hagström (LPo) till ordförande i kommunfullmäktiges presidium under 

mandatperioden 2022-2026 och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande/ålderspresident Dag Forsström (S) frågar om kommunfullmäktige kan 

utse Marcus Bylander (C) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium 

under mandatperioden 2022-2026 och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordförande/ålderspresident Dag Forsström (S) frågar om kommunfullmäktige kan 

utse Ulla-Katarina (SD) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium 

under mandatperioden 2022-2026 och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 153 
Val av kommunfullmäktiges valberedning 
Diarienummer: KSF-2022-249 101 

Beslut 
Till kommunfullmäktiges valberedning för perioden 2022-10-31-2026-10-14 utser 

kommunfullmäktige följande ledamöter: 

Ordinarie  

 Margaretha Bjälkemo (M) 

 Lisbeth Jakobsson (S) 

 Petra Ojala (C) 

 Anette Almgren (V) 

 Annicka Kihlberg (MP) 

 Jarl Bill (LPo) 

 Lars Engström (SD) 

 Fredrik Skott (KD) 

 Owe Lundin (L) 

Ersättare: 

 Jonas Alm (M) 

 Torsten Lindh (S) 

 Helene Jansson (C) 

 Robert Klerfors (V) 

 Lars Engström (MP) 

 Ann Wallnedal (LPo) 

 Gerth Månsson (SD) 

 Paulina Johansson (KD) 

 Ingrid Eriksson (L) 

Till ordförande utses Fredrik Skott (KD) 

Till vice ordförande utses Lisbeth Jakobsson (S) 
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Sammanfattning 
På det första sammanträdet med det nyvalda kommunfullmäktige ska fullmäktige 

välja en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska bestå 

av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerade i 

fullmäktige. Detta innebär 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Bland de valda 

ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
 

Förslag på ordinarie ledamöter och ersättare: 

Johan Björkman (M): Margaretha Bjälkemo (M) som ordinarie och Jonas Alm (M) 

som ersättare.  

Dan Franzén (S): Lisbeth Jakobsson (S) som ordinarie och Torsten Lindh (S) som 

ersättare. 

Helene Jansson (C): Petra Ojala (C) som ordinarie och Helene Jansson (C) som 

ersättare. 

Robert Klerfors (V): Anette Almgren (V) som ordinarie och Robert Klerfors (V) som 

ersättare. 

Lars Engström (MP): Annicka Kihlberg (MP) som ordinarie och Lars Engström (MP) 

som ersättare. 

Thomas Karlsson (LPo): Jarl Bill (LPo) som ordinarie och Ann Wallnedal (LPo) som 

ersättare. 

Christer Schönander (SD): Lars Engström (SD) som ordinarie och Gerth Månsson 

(SD). 

Fredrik Skott (KD): Fredrik Skott (KD) som ordinarie och Paulina Johansson (KD) 

som ersättare. 

Jari Palo-Oja (L): Owe Lundin (L) som ordinarie och Ingrid Eriksson (L) som 

ersättare. 

 

Förslag på ordförande 

Johan Björkman (M): Föreslår Fredrik Skott (KD) som ordförande.  

Förslag på vice ordförande 

Dan Franzén (S): Föreslår Lisbeth Jakobsson (S) som vice ordförande. 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktige kan utse 

föreslagna ordinarie ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning 

och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktige kan utse Fredrik 

Skott (KD) till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktige kan utse Lisbeth 

Jakobsson (S) till vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Owe Lundin (L) 

Ingrid Eriksson (L) 
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§ 154 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 18.33 

Kommunfullmäktiges nyvalda valberedning sammanträder för att ta fram förslag till 

revisorer och kommunstyrelsen för mandatperioden. 

Kommunfullmäktiges sammanträde återupptogs klockan 19.17.



 

Kommunfullmäktige 

2022-10-31  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

18 (22) 
 

§ 155 
Val av revisorer under mandatperioden  
2022-2026 
Diarienummer: KSF-2022-261 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser fem stycken revisorer för mandatperioden 2022-2026. 

Kommunfullmäktige utser följande revisorer: 

 Thomas Mellqvist (C) 

 Nils-Gösta Sjörén (M) 

 Carina Gullander (LPo) 

 Erik Johansson (C) 

 Jan Axell (S) 

Till ordförande utses Thomas Mellqvist (C) 

Till vice ordförande utses Nils Gösta Sjörén (M)  

Sammanfattning 
Kommunen har minst fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för 

en mandatperiod. Kommunfullmäktige ska välja revisorer för mandatperioden 

2022-2026. Bland de valda revisorerna ska dessutom en ordförande och en vice 

ordförande utses.  

Valberedningen har tagit fram ett förslag på beslut där fem revisorer föreslås bli 

utsedda för mandatperioden. Bland dessa finns förslag på en ordförande och en 

vice ordförande.     

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-10-31, § 1 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktiges kan utse fem 

stycken revisorer under mandatperioden 2022-2026 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktige kan utse 

föreslagna revisorer enligt valberedningens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktige kan utse  

Thomas Mellqvist (C) till ordförande för revisorerna och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktige kan utse  

Nils-Gösta Sjörén (M) till vice ordförande för revisorerna och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

PwC
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§ 156  
Val av kommunstyrelse  
Diarienummer: KSF-2022-262 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till kommunstyrelsen: 

Ordinarie: 

 Johan Björkman (M) 

 Christer Schönander (SD) 

 Gerth Månsson (SD) 

 Jarl Bill (LPo) 

 Fredrik Skott (KD) 

 Patrik Harrysson (S) 

 Lisbeth Jacobsson (S) 

 Dan Franzén (S) 

 Helene Jansson (C) 

Ersättare: 

 Kjell Persson (M) 

 Per Olof Ekelund (M) 

 Göran Tjärnlund (SD) 

 Leif Karlsson (SD) 

 Ann Wallnedal (LPo) 

 Kerstin Göss Lindh (S) 

 Torsten Lindh (S) 

 Lars-Göran Rudin (L) 

 Petra Ojala (C) 

Till ordförande utses Johan Björkman (M) 

Till vice ordförande utses Patrik Harrysson (S) 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse ordinarie ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska bestå av nio stycken ordinarie ledamöter 

och nio stycken ersättare. Bland de valda ledamöterna ska en ordförande och en 

vice ordförande utses.  

Valberedningen har tagit fram ett förslag på beslut där nio ordinarie ledamöter och 

9 ersättare föreslås. Bland dessa finns förslag på en ordförande och en vice 

ordförande.    

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-10-31, § 2 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktige kan utse 

föreslagna ordinarie ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktige kan utse  

Johan Björkman (M) till ordförande för kommunstyrelsen enligt valberedningens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar om kommunfullmäktige kan utse  

Patrik Harryson (S) till vice ordförande i kommunstyrelsen enligt valberedningens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

22 (22) 
 

§ 157  
Mandattider  
Diarienummer: KSF-2022-250  100 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljs intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa 

gång.  

Tidigare kommunstyrelses mandat beslutade i kommunfullmäktige 21 januari 2019, 

§ 4 upphör i och med detta beslut.  

Mandatperioden för övriga nämnder/styrelser och i andra organ som fullmäktige 

väljer till, ska vara 4 kalenderår, räknat från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning 
Enligt 6 kapitlet, § 18 i kommunallagen ska ledamöterna och ersättarna i styrelsen 

väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 

fullmäktige har hållits i hela landet. Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens 

mandattid ska räknas från och med det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill 

det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda 

fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde.  

Enligt 6 kapitlet, § 19 i kommunallagen ska fullmäktige bestämma mandattiderna 

för andra nämnder än styrelsen. 

Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder 


