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§ 64 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt nedan: 

Omdisponering av ärendeordning: 

1. Närvaro och anmälan om jäv  

2. Val av justerare och tid för justering   

3. Godkännande av dagordning  

4 Uppvaktning och avtackning av Magnus Nilsson före detta kommunchef                                                                         

5. Kommunchefen informerar  

6. Anmälan inkomna motioner och Svenljungaförslag  

7. Svar på interpellation/enkel fråga 

8. Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden  

9. Strategi för laddinfrastruktur  

10. Begäran om tilläggsanslag för investeringsprojekt 30150, Lockryds 

industriområde  

11. Begäran om tilläggsanslag för investeringsprojekt 30240, Planprogram Sågviken  

12. Svar på motion om att dela socialnämnden i två nämnder 

13. Kommunens organisation under mandatperioden 2022-2026  

14. Regler för ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026  

15. Bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda  

16. Regler för kommunalt partistöd   

17. Svar på motion om införande av uppförandekod för Svenljunga kommuns 

förtroendevalda  

18. Utbetalning av partistöd 2021  

19. Försäljning av Holsljunga skola 1:18  

20. Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst  

21. Årsredovisning 2021 - Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund  

22. Valärenden  

•Entledigande och fyllnadsval i Socialnämnden 
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Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Kommunfullmäktige kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller 

ta bort ärenden.
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§ 65 Uppvaktning och avtackning av Magnus 
Nilsson före detta kommunchef 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Magnus Nilsson har varit kommunchef från och med 2011 till och med 2022. 

Magnus bytte tjänst tidigare i år när han blev projektledare. Med anledning av 

detta uppvaktar kommunfullmäktige Magnus med en blomsteruppsats och tackar 

honom för tiden som kommunchef. 
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§ 66 Kommunchefen informerar  

Beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sebastian Nydén informerar om följande: 

 Flyktingsituationen från Ukraina där det inte finns något nytt att rapportera 

vad gäller dess påverkan på kommunen.  

 Arbetet med etableringen i Lockryd fortsätter på både internationell och 

nationell nivå med dialog mellan Norge och Sverige samt intresse från 

regeringshåll. Gällande detaljplanarbetet har ett samverkansavtal nu 

träffats med Borås Stad avseende avgifterna och Borås Stad är fortsatt 

behjälpliga i detta arbete. Länsstyrelsen har i sina undersökningar såsom 

naturvärdesinventeringar varit effektiva och snabba med svar. 

 I förvaltningarna fortsätter arbetet i vanlig ordning, just nu är det 

rekrytering av ny socialchef som är på agendan. 
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§ 67 Anmälan inkomna motioner och 
Svenljungaförslag 
Diarienummer: KSF-2022-122  812 

Beslut 
KSF-2022-122  812 

Motion: För ökad fysisk aktivitet hos unga i Svenljunga kommun remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

KSF-2022-136 001 

Motion: Dela samhällsbyggnadsnämnden för att bilda en kultur och fritidsnämnd 

remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

KSF-2022-137 711 

Motion: Att en äldre strategi ska tas fram remitteras till socialnämnden för 

beredning.  

KSF-2022-138 101 

Motion: Om att allmänhetens frågestund ses över, eventuellt utvecklas samt 

återkommer remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

KSF-2022-146 380 

Motion: Om att bygga en solcellspark remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 

beredning. 

Sammanfattning 
Följande ärende anmäls: 

KSF-2022-122  812 

Motion från Patrik Harrysson (S) om ökad fysisk aktivitet hos unga i Svenljunga 

kommun. 

KSF-2022-136 001 

Motion från Marianne Josefsson (MP om att dela samhällsbyggnadsnämnden för 

att bilda en kultur och fritidsnämnd. 

KSF-2022-137 711 

Motion från Marianne Josefsson (MP) om att  en äldre strategi ska tas fram 

KSF-2022-138 101 

Motion från Marianne Josefsson (MP) om att allmänhetens frågestund ses över, 

eventuellt utvecklas samt återkommer. 
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KSF-2022-146 380 

Motion från Patrik Harrysson (S) och Dan Franzén (S) om att bygga en solcellspark. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på följande: 

Om kommunfullmäktige kan besluta remittera motionen (KSF-2022-122) för ökad 

fysisk aktivitet hos unga i Svenljunga kommun till samhällsbyggnadsnämnden för 

beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Om kommunfullmäktige kan besluta remittera motionen (KSF-2022-136) om att 

dela samhällsbyggnadsnämnden för att bilda en kultur och fritidsnämnd till 

kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Om kommunfullmäktige kan besluta remittera motionen (KSF-2022-146) om 

allmänhetens frågestund ses över, eventuellt utvecklas samt återkommer till 

kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Om kommunfullmäktige kan besluta remittera motionen (KSF-2022-137) om att en 

äldre strategi ska tas fram remitteras till socialnämnden för beredning och finner 

att kommunfullmäktige bifaller det. 

Om kommunfullmäktige kan besluta remittera motionen (KSF-2022-146) om att 

om att bygga en solcellspark till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden  

Kommunstyrelsen 
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§ 68 Svar på enkel fråga om suicidprevention i 
kommunens skolor 
Diarienummer: KSF-2022-128  636                         

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Fredrik Skott (KD) ställer en enkel fråga till ordförande i barn-och 

utbildningsnämnden Torsten Lindh (S) om hur arbetet med suicidprevention ser ut 

på kommunens skolor och hur stor del av personalen som har en adekvat 

fortbildning för att känna igen elever som ligger i riskzonen för suicid.  

Torsten Lindh (S) svarar att när det gäller antal lärare som har utbildning finns det 

inga uppgifter. Nämnden arbetar på en handlingsplan mot suicidprevention som 

bland annat inkluderar en utbildning till alla lärare om detta ämne. 

Handlingsplanen bygger bland annat på regionens handlingsplan mot psykisk 

ohälsa. 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Fredrik Skott (KD) angående suicidprevention i skolorna 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan lägga frågan och svaret till handlingarna och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 
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§ 69 Svar på enkel fråga om Svenljungaförslag 
Diarienummer:  KSF-2022-139 101   

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 
Marianne Josefsson (MP) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Patrik Harrysson (S) om vad som händer med Svenljungaförslagen efter beslut och 

vem som ansvarar för genomförandet.  

Patrik Harrysson (S) svarar att ansvarig för genomförandet av Svenljungaförslagen 

beror på vilken nämnd kommunfullmäktige har remitterar ärendet till. Detta 

kommer att bli ännu tydligare i samband med påbörjandet av processen för 

återrapportering av kommunfullmäktigebeslut där kommunstyrelsen kommer att 

återrapportera verkställandet av beslut som fattats av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga från Marianne Josefsson (MP) angående Svenljungaförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan lägga frågan och svaret till handlingarna och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 
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§ 70 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 
Diarienummer:    

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-05 § 39 Svenljungaförslag_ 

Fritidsgård 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-05 § 38 Mer grejer till lekplatsen i 

Mjöbäck 

Barn-och utbildningsnämnden 

Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-10 § 47 Holsljunga 

skolverksamhets upptagningsområde 

Länsstyrelsen Hallands län 

Beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Nedre Ätran i 

Falkenberg, Hylte och Varbergs kommun 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 
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§ 71 Strategi för laddinfrastruktur  
Diarienummer: KSF-2022-83  389 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar strategin för laddinfrastruktur och att den träder i kraft 

den 15 juni 2022.   

Sammanfattning 
Framtagandet av Svenljunga kommuns strategi för laddinfrastruktur är en del av 

resultatet för projektet Fossilfri Boråsregion.  

Projektet Fossilfri Boråsregion 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har åtta medlemskommuner och alla 

har skrivit under Klimat 2030. Det innebär bland annat att de åtar sig att vara 

fossilfria avseende transporter innan 2030. I januari 2020 släppte Länsstyrelsen 

Västra Götaland sin rapport om Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra 

Götaland. Där nämns tre typer av förändringar som måste ske för att målen om 

fossilfria transporter ska nås. En av dessa är att öka elektrifieringstakten genom att 

gå över till eldrivna fordon och skynda på utbyggnaden av laddinfrastruktur. I 

rapporten rekommenderar Länsstyrelsen att på en lokal nivå ha en strategi för hur 

kommunen ska engagera sig i utbyggnaden av infrastruktur för laddbara fordon 

och förnybara drivmedel. Rekommendationen innefattar att kommunerna behöver 

göra ett antal ställningstaganden och vägval i sitt arbete med laddinfrastruktur. 

I dag finns möjligheten att snabbladda eller tanka biogas i tre av åtta kommuner i 

Sjuhärad. De åtta kommunerna har olika förutsättningar och tidigare studier visar 

på att kommunerna har olika potentialer. Däremot går implementeringen av ny 

teknik för långsamt för att fossilfrihet 2030 ska kunna uppnås. Detta projekt 

hoppas till att snabba på omställningen med fokus på kunskapsspridning, testning 

och upphandling/inköp av nya fossilfria fordon samt infrastruktur. Syftet med 

projektet är att medverka till att fossilfrihet inom transportsektorn ska kunna nås, 

men också skapa förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom 

fossilfrihet i Boråsregionen. Projektet är ett fördjupningsprojekt från det 

Miljöstrategiska arbetet och ska pågå 2020 - 2022. Projektet finansieras av 

Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. Projektet kommer att 

samproduceras tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund. 

Strategin – kommunalt ställningstagande 
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I processen kring framtagandet av strategier för laddinfrastruktur, så har en 

Vägledningen för laddinfrastruktur – publik laddning i Sjuhärad och kartor över 

strategiska platser för publika platser tagits fram. Vägledningens innehåll bygget på 

de tre huvudfrågor: 

1. VAR? – Förslag på strategiska placeringar av publika laddstationer 

2. VEM? – Fokus på kommunens olika, tänkbara roller vid införandet av publika 

laddpunkter  

3. HUR? – Förslag på hur kommunerna kan arbeta för att etablera publika laddare 

på de föreslagna platserna för laddning.  

Vägledningen kan användas i utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnad, näringsliv, 

besöksnäring och hållbarhet. Kartorna ska även kunna vara ett underlag för 

kommunernas översikts- och detaljplanarbete samt delregionala 

utvecklingsarbeten. 

Strategin som ligger till förslag är ett resultat på frågorna 2. VEM? och 3. HUR?. 

Strategin beskriver kommunens ställningstagande kring etableringen av 

laddpunkter inom kommunen.  

Strategin är framtagen med hjälp av konsultföretaget Tengbom AB som fick 

uppdraget av Boråsregionen efter en upphandling. Syftet var at spökskriva ett 

förslag till strategi som samtliga kommuner inom regionen har möjlighet at 

använda sig av. Några få justeringar har gjorts för att anpassa den till vår kommuns 

förutsättningar.  

Svenljunga kommuns mål 

Strategin går i linje med kommunens vision som säger att kommunen ska ”bygga 

ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla” samt ”vi skapar en hållbar utveckling, 

såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt”.  

Strategin går även i linje med Fullmäktiges målområde 4: ”Att lämna över ett 

miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation - 4.1 Förändra 

energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi effektiviserar vår 

energianvändning. Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska 

energibehovet främst av fossil energi.” 

Strategin blir även en del i efterlevnaden av kommunens styrdokument för 

”klimatsmarta resor och fordon för Svenljunga kommuns anställda” (beslutad 

2021-11-29 § 155 av kommunfullmäktige) där det bland annat anges att 

kommunen ska uppmuntra till ett hållbart resande till och från arbetet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta strategin för laddinfrastruktur 

och att den träder i kraft den 15 juni 2022.   
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 89 

Tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Vägledning för laddinfrastruktur- publik laddning i Sjuhärad, KSF-2022-83-1, 

daterad 20211206 

Kartor över föreslagna platser för publik laddning i Svenljunga kommun, KSF-2022-

83-2, daterad 2021-12-06 

Beskrivning av Strategi för publik laddifrastruktur i Sjuhärad KSF-2022-83-3, 

daterad 2021-12-06 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 

Strategi för laddinfrastruktur i Svenljunga kommun 

Beslutet expedieras till 
Therese Silow, Miljöhanbdläggare 

Fredrik Skoog, Gatu-och fritidschef 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 

 

 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

16 (44) 
 

§ 72 Begäran om tilläggsanslag för 
investeringsprojekt 30150, Lockryds 
industriområde 
Diarienummer: SBF-2022-247  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag om 25,3 

miljoner kronor till investeringsprojektet Lockryds industriområde, objektnummer 

30150. 

Sammanfattning 
På grund av den kraftigt ökade efterfrågan på industrimark i det befintliga 

Lockrydsområdet behöver ytterligare tomtytor iordningställas under 2022. 

Denna del av projektet omfattar cirka 8 hektar och cirka 95 000 m3 berg behöver 

sprängas och flyttas. Kostnaden för markarbetet är beräknad till cirka 29 miljoner 

kronor och det återstår cirka 3,7 miljoner kronor i den investeringsbudget som är 

beslutad sedan tidigare, senast i kommunfullmäktige 2021-11-29. För att 

iordningställa ytterligare tomtytor behövs ett tilläggsanslag på mellanskillnaden 

25,3 miljoner kronor. 

Återstående budget för vatten- och avlopps-arbeten (VA-arbeten) är cirka 4,5 

miljoner kronor och dessa medel bedöms räcka till. 

Ett visst arbete med ytterligare dagvattenhantering kommer att återstå på grund 

av att det lämpligen hanteras ihop med det nya området. Även en tomtyta med 

överskottsberg kommer kvarstå med ett troligt värde för det nya området. 

Med tilläggsanslaget kommer cirka 91 miljoner kronor ha investerats i 

industriområdet inklusive markinköp, flytt av elledningar och åtgärder på statlig väg 

men exklusive VA. Med dagens nivå enligt tomtpristaxa medför det att utgifterna 

för området är beräknade att bli täckta bortsett från kostnader för åtgärder på 

statlig väg. Dessa åtgärder ska dock betjäna ett större område i kommande 

utbyggnad av industriområdet. 

Kostnad för ytterligare hantering av dagvatten kvarstår och är svår att uppskatta 

idag. Det samma gäller värdet av överskottsberg. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämnden 

tilläggsanslag om 25,3 miljoner kronor till investeringsprojektet Lockryds 

industriområde, objektnummer 30150. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 91 

Tjänsteutlåtande 2022-03-11 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-05 § 32 

Bygghandling med materialbalans, Tyréns 2017-05-15 

Reviderad bygghandling, M3 Consulting AB, 2022-02-21 

Ramavtal VA- och gatuanläggningsarbeten, 2019-04-29 

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

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ulrika Nilsson, Mark- och exploateringsingenjör 

Salman Chalhoub, Ekonomichef 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 73 Begäran om tilläggsanslag för 
investeringsprojekt 30240, Planprogram 
Sågviken 
Diarienummer: SBF-2022-246  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag om 200 000 

kronor till investeringsprojektet planprogram Sågviken, objektnummer 30240. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun har påbörjat ett planprogram för bostadsområde i Sågviken, 

Hillared, med egen personal. Under hösten 2021 har kommunen och ägaren av 

marken i planområdet kommit överens om ett markbyte och arbetet med 

planprogram kan fortsätta. 

För att tillmötesgå den ökade efterfrågan på attraktiva bostadstomter i 

kombination med den i övrigt höga efterfrågan på detaljplaner har en konsult 

anlitas för att färdigställa programmet. 

Det finns idag 100 000 kronor budgeterat för investeringsobjektet planprogram 

Sågviken, objektnummer 30240. Offert för att slutföra uppdraget, grundkarta samt 

oförutsett uppskattas till 300 000 kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämnden 

tilläggsanslag om 200 000 kronor till investeringsprojektet planprogram Sågviken, 

objektnummer 30240. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 93  

Tjänsteutlåtande, 2022-03-11 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-05 § 33 
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Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Rebecka Zettermark Avdic, Planarkitekt  

Salman Chalhoub, Ekonomichef



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 74 Svar på motion om att dela 
socialnämnden i två nämnder 
Diarienummer: KSF-2020-176  001 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att dela upp socialnämnden till 

två nämnder, en socialnämnd och en äldreomsorgsnämnd. 

Sammanfattning 
Den 24 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en 

fullmäktigeberedning från samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige med syfte att genomföra översyn av kommunens organisation, 

arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt partistöd inför mandatperioden 

2022-2026. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj § 61 att motionen om att dela upp 

socialnämnden skulle lyftas i fullmäktigeberedningen. Fullmäktigeberedningen har i 

sitt svar inhämtat socialnämndens yttrande 2021-10-13 § 89. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige avslå motionens yrkande om att 

dela upp socialnämnden till två nämnder, en socialnämnd och en 

äldreomsorgsnämnd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 97 

Fullmäktiges slutrapport inför mandatperioden 2022-2026 – 2022-02-22 

Skrivelse från fullmäktigeberedningen avseende svar på motion om att dela 

socialnämnden i två nämnder 2022-02-21 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24 § 61 

Socialnämndens yttrande 2021-10-13 § 89 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Carlsson (LPo): Yrkar bifall till motionens yrkande om att dela 

socialnämnden, till en socialnämnd och en äldreomsorgsnämnd.  

Kjell Persson (M): Yrkar avslag till motionens yrkande om att dela socialnämnden, 

till en socialnämnd och en äldreomsorgsnämnd. 

Robert Klerfors (V): Yrkar bifall till Kjell Perssons (M) yrkande. 

Patrik Harrysson (S): Yrkar avslag till motionens yrkande. 

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vilket innebär avslag 

till motionens yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag vilket innebär avslag till motionens yrkande om att dela 

socialnämnden, till en socialnämnd och en äldreomsorgsnämnd samt Thomas 

Carlssons (LPo) yrkande som innebär bifall. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet expedieras till 
Motionärerna  



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 75 Kommunens organisation under 
mandatperioden 2022-2026 
Diarienummer: KSF-2022-73  001 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

Svenljunga kommun ska ha följande organisation under mandatperioden 2022-

2026: 

 Kommunstyrelsen ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

 Barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 

socialnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

 Samverkansnämnderna, Samverkansnämnd arbetsmarknad och 

samverkansnämnd personal består av fyra ledamöter och fyra ersättare 

varav respektive kommun vardera utser två ledamöter och två ersättare.  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott ska fullgöra uppdraget som styrelse i det 

kommunala bolaget Svenljunga Kommun Förvaltning AB. 

Reservationer:  

Robert Klerfors (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 
Den 24 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en 

fullmäktigeberedning från samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige med syfte att genomföra översyn av kommunens organisation, 

arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt partistöd inför mandatperioden 

2022-2026. Beredningen har med upprättandet av denna rapport fullföljt 

uppdraget och överlämnar med detta förslag till kommunfullmäktige i enlighet 

med uppdragsbeskrivning. 

Gällande organisationen var fullmäktigeberedningens förslag till organisation 

densamma som under mandatperioden 2018-2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta följande: Svenljunga 
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kommun ska ha följande organisation under mandatperioden 2022-2026: 

Kommunstyrelsen ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Barn- och 

utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden ska bestå av 

9 ledamöter och 9 ersättare. Samverkansnämnderna, Samverkansnämnd 

arbetsmarknad och samverkansnämnd personal består av fyra ledamöter och fyra 

ersättare varav respektive kommun vardera utser två ledamöter och två ersättare.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska fullgöra uppdraget som styrelse i det 

kommunala bolaget Svenljunga Kommun Förvaltning AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 95 

Fullmäktiges slutrapport inför mandatperioden 2022-2026 – 2022-02-22 

Skrivelse från fullmäktigeberedningen avseende kommunens organisation 2022-

2026 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Klerfors (V): Yrkar för att antalet ledamöter ska vara 11 och antalet 

ersättare 11 ska vara i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och Robert Klerfors (V) yrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet expedieras till 
Partigrupper 

Samtliga nämnder 

Kommunala bolag 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 76 Regler för ersättningar till 
förtroendevalda under mandatperioden 2023-
2026 
Diarienummer: KSF-2022-74  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

 Anta regler för ersättningar till förtroendevalda 2023-2026. Reglerna 

träder i kraft den 1 januari 2023. 

 Styrdokumentet om ersättningar till kommunens förtroendevalda under 

mandatperioden 2019-2022 antagna av kommunfullmäktige den 16 april 

2018 § 82 upphör att gälla den 31 december 2022.  

Reservationer:  

Robert Klerfors (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget förslag. 

Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot beslutet i förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 
Den 24 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en 

fullmäktigeberedning från samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige med syfte att genomföra översyn av kommunens organisation, 

arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt partistöd inför mandatperioden 

2022-2026. 

Fullmäktigeberedningen lämnar förslag till förändringar enligt nedan: 

 Ett årsarvode till gruppledarna för partier som är representerade i 

kommunfullmäktige införs. Årsarvodet  består av  0,25 inkomstbasbelopp 

plus sammanträdesarvode. Detta förtydligas under bilaga 1 i 

styrdokumentet. 

 Ett årsarvode införs för socialnämndens arbetsutskotts tredje ledamot. 

Arvodet består av 0,5 inkomstbasbelopp plus sammanträdesarvode. Detta 

redogörs under bilaga 1 i styrdokumentet.  

 Gällande styrdokumentets del om punkt 6, förlorad arbetsinkomst sker en 

redaktionell omdisponering. Nuvarande punkt 6.1 flyttas upp till punkt 6  
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vilket innebär att punkten utgör en portalpunkt. Resterande punkter flyttas 

upp en ordning, sålunda att nuvarande punkt 6.2 blir 6.1 och så vidare. 

Införandet av ett årsarvode till gruppledarna och socialnämndens arbetsutskott 

tredje ledamot innebär utökade kostnader.  

Prisbasbeloppet för år 2022 uppgår till 71 000 kronor. 

Årsarvodet till gruppledarna är 0,25 av inkomstbasbeloppet vilket innebär 17 750 

kronor. I dagsläget finns det 9 gruppledare som är representerade i 

kommunfullmäktige och detta innebär en kostnad på 159 750 kronor. 

Införande av att socialnämndens tredje arbetsutskotts ledamot ska ha ett 

årsarvode om 0,5 av inkomstbasbeloppet mynnar ut i 35 500 kronor. Tillsammans 

med gruppledarnas årsarvode utgör det sammanlagt en utökad kostnad på 

195 250 kronor årligen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta följande: Anta regler för 

ersättningar till förtroendevalda 2023-2026. Reglerna träder i kraft den 1 januari 

2023. Styrdokumentet om ersättningar till kommunens förtroendevalda under 

mandatperioden 2019-2022 antagna av kommunfullmäktige den 16 april 2018 § 82 

upphäver att gälla den 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 96 

Fullmäktiges slutrapport inför mandatperioden 2022-2026 – 2022-02-22 

Skrivelse från fullmäktigeberedningen avseende regler för ersättningar till 

förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 – 2022-02-21 

Förslag till regler ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-

2026. 

Fullmäktiges slutrapport inför mandatperioden 2022-2026 – 2022-02-22 

Skrivelse från fullmäktigeberedningen avseende regler för ersättningar till 

förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 – 2022-02-21 

Förslag till regler ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-

2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Carlsson (LPo): Yrkar bifall till Landsbygdspartiets oberoendes förslag till 

ersättning till förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026  
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Robert Klerfors (V): Yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till ersättning till 

förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026. 

Thomas Carlsson (LPo): Yrkar för att ta bort -5000 kronor som finns i formeln för 

att kalkylera fram kommunstyrelsens vice ordförandes arvode. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns tre förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag, Thomas Carlssons (LPo) yrkande och Robert Klerfors (V) 

yrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsbilaga 
Regler för ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 

Landsbygdspartiets oberoendes förslag till ersättning för förtroendevalda under 

mandatperioden 2023-2026 

Vänsterpartiets förslag till ersättning för förtroendevalda under mandatperioden 

2023-2026 

Beslutet expedieras till 
Partigrupper 

Samtliga nämnder 

Kommunala bolag 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 77 Bestämmelser om omställningsstöd och 
pensioner för förtroendevalda 
Diarienummer: KSF-2022-75  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser för omställningsstöd och pensioner för 

förtroendevalda. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2023. 

Nuvarande bestämmelser för omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda, 

antagna av kommunfullmäktige 16 april 2018, § 85, upphör att gälla 31 december 

2022. 

Reservationer:  

Robert Klerfors (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 
Den 24 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en 

fullmäktigeberedning från samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige med syfte att genomföra översyn av kommunens organisation, 

arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt partistöd inför mandatperioden 

2022-2026. 

Fullmäktigeberedningen föreslår kommunfullmäktige behålla nuvarande 

bestämmelser för omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda som antogs 

2018, 16 april § 85. Bestämmelserna ändras endast redaktionellt 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta bestämmelser för 

omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda. Reglerna träder i kraft den 1 

januari 2023. Nuvarande bestämmelser för omställningsstöd och pensioner för 

förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 16 april 2018, § 85, upphör att 

gälla 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 98 

Fullmäktiges slutrapport inför mandatperioden 2022-2026 – 2022-02-22 
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Skrivelse från fullmäktigeberedningen avseende Bestämmelser om 

omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda – 2022-02-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Klerfors (V): Yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till bestämmelser om 

omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och Robert Klerfors (V) yrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsbilaga 
Bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda 

Vänsterpartiets förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för 

förtroendevalda.  

Beslutet expedieras till 
Partigrupper 

Samtliga nämnder 

Kommunala bolag 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 78 Regler för kommunalt partistöd 
Diarienummer: KSF-2022-76  003 

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar följande:  

 Anta regler för kommunalt partistöd 2023-2026. Reglerna träder i kraft den 

1 januari 2023. 

 Med detta beslut också upphäva regler för kommunalt partistöd, antagen 

av kommunfullmäktige den 16 april 2018 § 83. 

Sammanfattning 
Den 24 maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en 

fullmäktigeberedning från samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige med syfte att genomföra översyn av kommunens organisation, 

arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt partistöd inför mandatperioden 

2022-2026. 

Beredningens förslag gällande partistöden är att: 

 Sista inlämningsdatum förflyttas från före februari månads utgång till före 

mars månads utgång. 

 Med härrörande till ovanstående förslag också förflytta utbetalning från 

april till maj månad. 

 Att inför varje ny mandatperiod räkna upp partistöden utifrån en 

indexuppräkning och utgå från indexet för material-tjänstekostnader de 

aktuella åren. 

 Uppräkningen av partistöden fördelas enligt följande: 

o Grundbidraget ökar från nuvarande 20 000 kronor till 21 161 

kronor varav hälften består av partistöd och hälften 

utbildningsbidrag 

o Mandatstödet ökas från nuvarande 6 200 kronor till 6 560 kronor 

Fullmäktigeberedningens beslut påverkar den ackumulerade summan för 

partistöden. Vad indexet för material-tjänstekostnader är ett aktuellt år dikterar 

också uppräkningen av partistöden. Vad partistöden blir för den nya 

mandatperioden 2022-2026: 
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Uppräknat med kommunens index för tjänster 

År Partistöd Indexuppräkning 

2018 278 400 kronor  

2019 384 600 kronor  

2020 394 215 kronor 2,5 % 

2021 400 128 kronor 1,5 % 

2022 406 930 kronor 1,7 % 

 

Det sammanlagda partistödet för år 2022 blir således 406 930 kronor. Värt att 

notera är att indexuppräkningen tar vid 2020. Detta beror på att inför 

mandatperioden 2018-2022 skedde en ökning av partistöden från 278 400 kronor 

till år 2019 på 384 600 kronor. 

Uppräkningen fördelas enligt följande: 

 Grundbidrag – 21161 kronor varav partistödet utgör 10 581 kronor medan 

utbildningsbidraget utgör 10 581 kronor 

 Mandatstödet uppgår till 6560 kronor 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta följande: anta regler för 

kommunalt partistöd 2023-2026. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2023. Med 

detta beslut också upphäva regler för kommunalt partistöd, antagen av 

kommunfullmäktige den 16 april 2018 § 83. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 99 

Fullmäktiges slutrapport inför mandatperioden 2022-2026 – 2022-02-22 

Skrivelse från fullmäktigeberedningen avseende regler för kommunalt partistöd 

2022-02-21 

Förslag på regler för kommunalt partistöd 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Regler för kommunalt partistöd 
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Beslutet expedieras till 
Partigrupper 

Samtliga nämnder 

Kommunala bolag 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 79 Svar på motion om införande av 
uppförandekod för Svenljunga kommuns 
förtroendevalda 
Diarienummer: KSF-2021-127  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad. 

Motivering 
Vid en träff  med fullmäktiges presidium tillsammans med fullmäktigepartiernas 

gruppledare (22-03-14) samt motionärerna framkom att deltagarna ville 

arbeta vidare i enlighet med gällande styrdokument. 

Ämnet bör dessutom aktualiseras i kommande politikerhandbok samt i samband 
med den nya mandatperiodens politikerutbildningar. 

Sammanfattning 
Motionen föreslår att Svenljunga kommun utarbetar och antar en uppförandekod 

för förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser. En uppförandekod bör slå 

fast att alla ska behandlas lika och att mobbing, härskarteknik och kränkande 

beteende är oacceptabelt. 

Vid genomgång av våra styrdokument framkommer följande:  

Kommunallagen 5 kap. Fullmäktige § 43: Ordföranden leder fullmäktiges 

sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena. Ordföranden får 

visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse 

Kommunfullmäktiges arbetsordning § 28: Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna 

sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta 

från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes 

anförande. 

Kommunstyrelsens reglemente: Ordföranden § 32: Härutöver åligger det styrelsens 

ordförande att under styrelsen:  

4. visa ut den som vid sammanträde uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

Verksamhetsplan 2022: Svenljunga kommuns värdegrund: 
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Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi strategiskt för den gemensamma nyttan, 

alltid med kommunkoncernens bästa för ögonen. 

Vi arbetar tillsammans mot kommunens gemensamma mål med fokus på 

invånarnas, företagares och organisationers bästa. Arbetet kännetecknas av 

respekt, prestigelöshet och ett ödmjukt förhållningssätt. "Tillsammans utvecklar vi 

Svenljunga kommun." 

Vi hjälper varandra där behov och möjlighet finns. Tillsammans arbetar vi för att 

rätt resurser används eller skapas för att nå våra mål. 

Verksamhet och beslut grundar sig på rättssäkerhet, hållbarhet, resurshushållning, 

delaktighet och demokrati. Vi arbetar lösningsfokuserat och bemöter alla med 

respekt och professionalitet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i  kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 100 

Tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Motion om uppförandekod från Marianne Josefsson och Ann Wallnedal, inkommit 

2021-06-01 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ann Wallnedal (LPo) 

Marianne Josefsson (MP) 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 80 Utbetalning av partistöd 2021 
Diarienummer: KSF-2022-40  104 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna partiernas redovisning av partistöd för 

2021.  

Överlämnar redovisning till ekonomienheten för utbetalning. 

Sammanfattning 
Kommuner har möjlighet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 

partier i syfte att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Bestämmelserna kring partistöd finns i 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (SFS 

2017:725). 

I Svenljunga kommun betalas ett årligt partistöd ut till varje parti som har minst en 

fastställd ledamot i kommunfullmäktige. Partistödet betalas ut i form av ett 

grundbidrag på 20 000 kr som fördelas på partistöd: 10 000 kr och 

utbildningsbidrag: 10 000 kr  

Det betalas också ut ett separat mandatstöd om 6 200 kr per mandat vilket är 

baserat på antalet fastställda ledamöter i fullmäktige. Om ett parti inte har en 

fastställd ledamot kan fullmäktige besluta om att inte utbetala mandatstöd för det 

mandatet. 

Partierna lämnar in en redovisning av hur de använt det av kommunen utbetalda 

partistödet vilket granskas av en särskild utsedd granskare som intygar att 

redovisningen ger en rättvisande bild över hur partiet använt partistödet.  

Vidare lämnar partierna in protokollsutdrag som styrker utsedd firmatecknare, 

utbetalningskonto till vilket partistödet ska utbetalas och särskild utsedd granskare. 

Handlingarna lämnas till kommunstyrelsen senast 28 februari efterföljande år. 

Efter februari månads utgång tar fullmäktige ställning till vilka partier som uppfyllt 

kraven och betalar ut partistöd. 

Socialdemokraterna (S) 

Socialdemokraterna har den 11 februari 2022 lämnat sin redovisning av partistöd 

för 2021 tillsammans med undertecknat protokoll, granskningsrapport och 

ekonomisk redovisning för 2021. 

Partiet har sju mandat i kommunfullmäktige. 
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Landsbygdspartiet oberoende (LPo) 

Landsbygdspartiet oberoende har den 10 mars 2022 lämnat sin redovisning av 

partistöd för 2021 tillsammans med undertecknad ekonomisk redovisning, 

granskningsrapport och protokollsutdrag.  

Partiet har fem mandat i kommunfullmäktige. 

Centerpartiet (C) 

Centerpartiet har den 28 februari 2022 lämnat sin redovisning av partistöd för 

2021 tillsammans med undertecknad granskningsrapport och protokollsutdrag som 

styrker valda firmatecknare, utbetalningskonto till vilket partistödet ska utbetalas 

och särskild utsedd granskare. 

Partiet har sju mandat i kommunfullmäktige. Enligt SKR ska ett parti erhålla 

partistöd för samtliga mandat där det finns en fastställd ledamot. En ledamot som 

har lämnat partiet ses fortfarande som en fastställd ledamot. 

Kristdemokraterna (KD) 

Kristdemokraterna har den 25 februari 2022 lämnat sin redovisning av partistöd för 

2021 tillsammans med undertecknad granskningsrapport och protokollsutdrag som 

styrker valda firmatecknare och särskild utsedd granskare. 

Partiet har ett mandat i kommunfullmäktige. 

Miljöpartiet (MP) 

Miljöpartiet har den 28 februari 2022 lämnat sin redovisning av partistöd för 2021 

tillsammans med undertecknad granskningsrapport samt protokollsutdrag som 

styrker valda firmatecknare. 

Partiet har ett mandat i kommunfullmäktige. 

Sverigedemokraterna (SD) 

Sverigedemokraterna har den 28 februari 2022 lämnat sin redovisning av partistöd 

för 2021 tillsammans med undertecknad granskningsrapport samt protokollsutdrag 

som styrker valda firmatecknare. 

Partiet har fem mandat i kommunfullmäktige 

Liberalerna (L) 

Liberalerna har den 4 mars 2021 lämnat sin redovisning av partistöd för 2021 

tillsammans med undertecknad granskningsrapport och verksamhetsberättelse 

2021. 

Partiet har ett mandat i kommunfullmäktige. 
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Moderaterna (M) 

Moderaterna har den 9 februari 2022 lämnat sin redovisning av partistödet för 

2021 tillsammans med undertecknad granskningsrapport, ekonomisk redovisning 

samt protokollsutdrag som styrker särskild utsedd granskare. 

Partiet har fem mandat i kommunfullmäktige. 

Vänsterpartiet (V) 

Vänsterpartiet har den 16 februari 2022 lämnat sin redovisning av partistödet för 

2021 tillsammans med undertecknad granskningsrapport med resultat och 

balansräkning 2021 samt protokoll som styrker vald firmatecknare och särskild 

utsedd granskare.  

Partiet har ett mandat i kommunfullmäktige. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta godkänna partiernas 

redovisning av partistöd för 2021.  

Överlämnar redovisning till ekonomienheten för utbetalning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 101 

Socialdemokraternas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2021, 2022-

02-11 

Landsbygdspartiet oberoendes redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 

2021, 2022-03-10 

Centerpartiets redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2021, 2022-02-28 

Kristdemokraternas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2021, 2022-

02-25 

Miljöpartiets redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2021, 2022-02-28  

Sverigedemokraternas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2021, 

2022-02-28  

Liberalernas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2021, 2022-03-04 

Moderaternas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2021, 2022-02-09 

Vänsterpartiets redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2021, 2022-02-16 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 80 

Kommunfullmäktige 

2022-05-23 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

37 (44) 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 81 Försäljning av Holsljunga skola 1:18 
Diarienummer: KSF-2022-104  253 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 

ärendet kan beredas ytterligare så att alla inkomna anbud kan behandlas och att 

marknadsvärdet tas fram.  

Sammanfattning 
Den 7 februari 2022 § 13 beslutade kommunfullmäktige bland annat följande: 

 Förlägga skolverksamheten (Holsljunga skola) inom Högvad till Mjöbäck där 

ersättningslokaler placeras i anslutning till Mjöbäcks skola. 

 Kommunfullmäktige uppdrog Svenljunga Verksamhetslokaler AB att sälja 

fastigheten Holsljunga 1:18 till lägst bokfört värde samt att hyresavtal skulle 

upprättas med potentiell köpare för att möjliggöra fortsatt 

förskoleverksamhet. 

Barn-och utbildningsförvaltningen har påbörjat processen med att verkställa 

fullmäktiges beslut om att förlägga skolverksamheten inom Högvad till Mjöbäck. Det 

inbegriper organisatoriska och materiella förändringar som inverkar förvaltningen 

på en sådan nivå att det skulle bli tidskonsumerade och kostsamt att inte fullfölja 

verkställande av beslutet. 

Svenljunga Verksamhetslokalers skrivelse den 26 april anger att det i dagsläget inte 

finns något bud på fastigheten. Med hänvisning till detta är förslaget att 

fastigheten tas bort från försäljning och upphäver kommunfullmäktiges beslut den 

7 februari § 13.punkt 2. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige uppdra Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB att ta bort fastigheten Holsljunga 1:18 från försäljning. Med 

det också upphäva kommunfullmäktiges beslut 2022-02-07 § 13 punkt 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 81 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Skott (KD): Yrkar för att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för att ärendet kan beredas ytterligare så att alla inkomna 

anbud kan behandlas och att marknadsvärdet tas fram.. 

Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thomas Carlsson (LPo): Yrkar bifall till Fredrik Skotts (KD) yrkande. 

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ann Wallnedal (LPo): Yrkar bifall till Fredrik Skotts (KD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och Fredrik Skotts (KD) återremissyrkande. 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att avgörandet ska avgöras idag.  

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

 Nej-röst för att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Johan Björkman (M) X   

Kjell Persson (M) X   

Margaretha Bjälkemo (M) X   

Martin Due (M) X   

Christer Wolgner (C)  X  

Helene Jansson (C)  X  

Barbro Johansson (-) X   

Petra Ojala (C)  X  

Anita Ottoson (C)  X  

Inge Salomonsson (-) X   

Owe Lundin (L)  X   

Fredrik Skott (KD)  X  
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Torsten Lindh (S) X   

Lisbeth Jacobsson (S) X   

Dan Franzén (S) X   

Per Bornefalk (S) X   

Dag Forsström (S) X   

Patrik Harryson (S) X   

Kerstin Göss-Lindh (S) X   

Robert Klerfors (V) X   

Marianne Josefsson (MP)  X  

Gert Månsson (SD) X   

Susanne Lindström (SD) X   

Christer Schönander (SD) X   

Lars-Åke Engström (SD) X   

Kjell Persson (SD) X   

Ann Wallnedal (LPo)  X  

Thomas Carlsson (LPo)  X  

Alain Waern (LPo)  X  

Bertil Hagström (LPo)  X  

Summa 20 10 0 

 

Med 10-nej röster mot 20-ja röster beslutar kommunfullmäktige genom en 

minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 82 Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling 
Väst 
Diarienummer: KSF-2022-89  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta godkänna årsredovisningen 2021 för Tolkförmedlingen 

Väst samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma. 

Sammanfattning 
Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst har sammanställts och översänts till 

kommunfullmäktige för godkännande och prövande av ansvarsfrihet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta godkänna årsredovisningen 

2021 för Tolkförmedlingen Väst samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 102 

Internkontrollrapport 

Revisionsberättelse 

Årsredovisning 2021 

Protokollsutdrag 2022-03-25 § 468 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Tolkförmedlingen Väst 

 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 83 Årsredovisning 2021 - Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: KSF-2022-97  042 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 

Sammanfattning 
Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 

sammanställts och översänts till kommunfullmäktige för godkännande och 

prövande av ansvarsfrihet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 9 maj. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta godkänna årsredovisningen 

2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 103 

Rapport – granskning av Sjuhärads kommunalförbund 2021 

Revisionsberättelse 

Årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse 

Protokollsutdrag 2022-02-25 § 8 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 



 

Kommunfullmäktige 
2022-05-23 
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§ 84 Entledigande och fyllnadsval till 
uppdraget som ledamot i socialnämnden 
Diarienummer: KSF-2022-1  102 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med omedelbar verkan entlediga Birgitta Boo (S) 

från uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige utser med omedelbar verkan Per Bornefalk (S) till uppdraget 

som ledamot i socialnämnden.  

Kommunfullmäktige utser med omedelbar verkan Mats Lundberg (S) till uppdraget 

som ersättare i socialnämnden. 

Sammanfattning 
Birgitta Boo (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från samtliga 

uppdrag vilket inbegriper uppdragen som ledamot i socialnämnden, styrelsen för 

SÄS Västra Götaland samt ordförande i Funktionshinderrådet. Kommunfullmäktige 

kan endast entlediga och utse ny ledamot till uppdraget som ledamot i 

socialnämnden. Resterande uppdrag beslutas i andra organ. 

Under sammanträdet föreslogs Per Bornefalk (S) till uppdraget som ledamot i 

socialnämnden, eftersom Per Bornefalk (S) hade uppdraget som ersättare i 

socialnämnden uppstod en vakans varför ett fyllnadsval även behövde ske till det 

uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Birgitta Boo den 18 april 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Föreslår att utse Per Bornefalk (S) till uppdraget som ledamot i 

socialnämnden och att utse Mats Lundberg till uppdraget som ersättare i 

socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Per Bornefalk (S) till uppdraget som ledamot i socialnämnden samt utse 
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Mats Lundberg (S) till uppdraget som ersättare och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Birgitta Boo 

Per Bornefalk (S) 

Mats Lundberg (S) 


