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§ 83 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt nedan:  

Tillkommer: 

• Avtackning av före detta kommunchefen, Magnus Nilsson 

• Försäljning av Holsljunga skola (Fastighet Holsljunga 1:18) 

• Nämndinitiativ från Johan Björkman (M) om att hyra eller låna ut del av 

vaktmästarbostaden till Glada stjärnor 

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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§ 84 Information om trygg och säker kommun
  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Annika Stomberg, kommunpolis samt Erika Till, Folkhälsostrateg informerar 

kommunstyrelsen om arbetet gällande trygg och säker kommun. Bland annat 

informeras kommunstyrelsen om följande: 

 Syfte att effektivisera, konkretisera och samordna alla kraft eftersom det 

kan hjälpa till att öka tryggheten och förebygga risker för social oro. 

 Samordning är uppbyggd på en tydlig organisation med funktionsansvar. 

 Lokalt en månadsvis rapportering 

o Ungefär 20 inrapporterar från varje förvaltning. 

 Nulägesbilden och vad som händer just nu består av vad in-rapportörerna 

anger. Exempelvis identifieras otrygga platser som beror på skadegörelser 

och andra aktiviteter som föranleder otrygghet. 

 En del i det förebyggande arbetet är att  ha en dialog med ungdomarna 

och även finna andra aktiviteter för dem. 

 Trafiksituationen i Mogaskolan är en plats som identifierats som otrygg.  

 Problemområden som urskilts är: 

o Droger 

o Skadegörelse och klotter 

o Inbrott och stölder 

 Vad som görs idag är bland annat: Grannsamverkan, drogförebyggande 

arbete, föräldramöten, samverkan med skolan, PDV (pågående dödligt 

våld) Trafiksäkerhetsarbete, Trygghetsvandringar, Kritiska datum, 

Lovaktiviteter med mera 

 Analysen är att kunna arbeta uppsökande mot ungdomar. Mer samarbeten 

med civilsamhället och en ökad samverkan med föreningar.  
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Annika Stomberg, Kommunpolis och Erika Till, 

Folkhälsostrateg. 
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§ 85 Föreningssamordnare 
Diarienummer: KSF-2022-21  809 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Anställa en föreningssamordnare på 50% i kommunstyrelseförvaltningen som 

samordnas med tjänsten aktivitetssamordnare som är placerad under 

socialförvaltningen. 

2. Mål för tjänstens verksamhet är öka deltagandet i föreningsdrivna aktiviteter. 

Vidare ska föreningssamordnaren skapa en god relation med regelbundna dialoger 

med föreningslivet samt verka för ett jämställt föreningsliv. Uppföljning av målen 

sker årligen, under minst tre år, genom mål- och resultatstyrningsprogrammet 

Hypergene. 

3. Finansieringen av anställningen med 300 000 kronor från och med år 2023 

hänskjuts till budgetberedningen för verksamhetsplan 2023-2025. 

4. Antar revidering av reglemente för kommunstyrelsen för att inkludera 

föreningsverksamhet. 

Sammanfattning 
2022-02-28 återremitterade KS ärendet. I beslutet ombads förvaltningen ”ta fram 

förslag på mål med en föreningssamordnartjänst och för att se på hur en eventuell 

samverkan mellan fritidsledare och föreningsliv skulle kunna se ut” . 

Utifrån beslutet har förvaltningen formulerat mål som årligen, i minst tre år, följs 

upp i mål- och resultatstyrningsprogrammet Hypergene. Förvaltningen har också 

utrett möjligheten att samverka med andra förvaltningar. Förvaltningen har 

kommit fram till följande resultat: 

Föreningssamordnaren ska: 

1. etablera en god och hållbar relation med föreningslivet genom regelbundna 

dialoger. 

2. stimulera att fler deltar i föreningsdrivna fritidsaktiviteter. 

3. verka för ett jämställt föreningsliv (inga utgångssiffror kända). 

I samband med återremissen tog SOF kontakt med KSF och presenterade en 

samverkansmöjlighet mellan aktivitetssamordnare och föreningssamordnare. Vi 

har under återremisstiden haft flera arbetsmöten. Vi ser att det finns många 
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positiva samordningseffekter av att dela tjänsten aktivitetssamordnare med 

föreningssamordnare. Några av de identifierande effekterna är att: 

• Aktivitetssamordnartjänsten får en starkare koppling till KSF och det strategiska 

folkhälsoarbetet. 

• Aktivitetssamordnaren fysiska tillgänglighet på Hammarlind är en styrka för 

föreningssamordnartjänsten. 

• Aktivitetssamordnaren har idag redan en koppling till delar av kommunens 

föreningsliv. 

• Positivt att kunna arbeta mot flera åldersgrupper och få dessa att samverka mer. 

KSF har redan innan 2022-02-28 undersökt möjligheterna att samverka kring 

tjänsten föreningssamordnare med SBF och fritidsledare. I dagsläget gör KSF 

bedömningen att vi får en bättre nytta att samverka med SOF enligt förvaltningens 

förslag till beslut. Däremot ska det finnas ett samarbete mellan fritidsledare och 

föreningssamordnare. 

Budget för en föreningssamordnare uppgår till 300 000 kr från och med 2023.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 1. 

Anställa en föreningssamordnare på 50% i kommunstyrelseförvaltningen som 

samordnas med tjänsten aktivitetssamordnare som är placerad under 

socialförvaltningen. Mål för tjänstens verksamhet är öka deltagandet i 

föreningsdrivna aktiviteter. Vidare ska föreningssamordnaren skapa en god relation 

med regelbundna dialoger med föreningslivet samt verka för ett jämställt 

föreningsliv. Uppföljning av målen sker årligen, under minst tre år, genom mål- och 

resultatstyrningsprogrammet Hypergene. Finansieringen av anställningen med 300 

000 kronor från och med år 2023 hänskjuts till budgetberedningen för 

verksamhetsplan 2023-2025. Antar revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

för att inkludera föreningsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 81 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-11 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-28 § 43 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Emelie Romland, Kommunutvecklare turism och landsbygd 

och Erika Till, Folkhälsostrateg.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Dan Franzén (S): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Jarl Bill: Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Petra Ojala (C): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Christer Schönander (SD): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Kommunstyrelsens reglemente (revidering av sida.. tillägg av ansvarsområdet 

föreningssamordnare) 

Beslutet expedieras till 
Sebastian Nydén, Kommunchef 

Tomas Klug, Kanlichef 

Sandra Larewall, Tf. Socialförvaltningschef 

Elisabeth Hindelius, Verksamhetschef 

Ekonomienheten 

Emelie Romland, Kommunutvecklare 

Erika Till, Folkhälsostrateg 
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§ 86 Sjuhäradsrundan 
Diarienummer: KSF-2022-95  814 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen för cykelleden Sjuhäradsrundan 

och arbetar för att leden blir en regionalt godkänt cykelled. 

Finansiering med 32 000 kronor från och med år 2023 och framåt hänskjuts till 

budgetberedningen för VP 2023-2025. 

Sammanfattning 
2013 invigdes cykelleden Sjuhäradsrundan, en cykelled som främst går på banvallar 

mellan Svenljunga-Borås-Ulricehamn och Tranemo kommuner. Målet med leden 

redan från start var att den skulle bli en regionalt klassad turism/rekreationsled. 

Under flera år har vi arbetat för att skapa fungerande organisatoriska strukturer för 

att arbetet med kvalitetssäkrade cykel- och vandringsleder ska fungera mellan 

nationell-, regional- och kommunal nivå. Under 2021 utsågs Västkuststiftelsen som 

regional ledsamordnare av Västra Götalandsregionen vilket nu möjliggör att vi går 

vidare och skickar in en ansökan till Trafikverket om att Sjuhäradsrundan ska bli en 

regional cykelled. 

En regionalt klassad cykelled ger ett marknadsföringsvärde. Genom det 

gemensamma avtalet säkerställer vi att standarden är densamma hela leden runt 

oavsett vilken kommun cyklisten befinner sig i. Avtalet strukturerar upp samarbetet 

och vi får en gemensam ledhuvudman som är sammankallade och ytterst ansvarig. 

Leden blir också synlig på regional nivå och kommer ingå i ledsamarbetet ”West 

Sweden Trails”. Leden stärker Sjuhärads ställning inom besöksnäringen i regionen 

och höjer områdets attraktivitet. 

Vi har sedan 2015 mätt andelen cyklister som cyklar leden och vi ser ett ökat 

intresse för rekreationscykling och fler och fler cyklar hela rundan. 

I Svenljunga kommun kommer vi i samband med utvecklingsarbetet ändra den 

tidigare dragningen så att leden går en längre sträcka parallellt med 

Pyttebaneleden. Den tänkta leden planeras gå från kommungräns Tranemo-

Svenljunga mellan Uddebo och Strömsfors till golfbanan, Åstarp. Därefter viker den 

av mot Horsakulla och följer denna väg tills den når Månstadvägen. Därefter går 

leden till Svenljunga, banvallen mot Sexdrega, Lockryd, Sandsjön till 

kommungränsen mot Borås. 
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För att en regional ansökan ska kunna skickas in krävs det att samtliga kommuner 

som berörs av leden skriver under avtalet. Avsiktsförklaringen följs av ett avtal som 

undertecknas i samband med att vi skickar in ansökan till Trafikverket. 

Ärendet har beretts i samverkan med SBF (Samhällsbyggnadsförvaltningen) och 

skötseln av leden ryms inom befintlig budget. Kostnaderna för markägarersättning 

och gemensam budget tillkommer. SBF har inte haft några synpunkter på 

rollfördelningen eller avsiktsförklaringen. 

Om cykelleden blir godkänd uppgår budgeten för cykelleden Sjuhäradrundan till 32 

000 kr/år från och med år 2023. Kostnaderna avser gemensam budget och 

markägarersättning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen för cykelleden Sjuhäradsrundan 

och arbetar för att leden blir en regionalt godkänt cykelled. Finansiering med 32 

000 kronor från och med år 2023 och framåt hänskjuts till budgetberedningen för 

VP 2023-2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 80 

Tjänsteutlåtande 2022-04-11 

Avsiktsförklaring Sjuhäradsrundan 

Rollfördelning 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Emelie Romland, Kommunutvecklare turism och landsbygd. 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Emelie Romland, Kommunutvecklare 

Fredrik Skoog, Fritid/Gata-Parkchef 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef 

Nils Nilsson, projektledare 

Ekonomienheten 
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§ 87 Kanotlägerplatser 
Diarienummer: KSF-2022-44  810 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

 Överlåter samhällsbyggnadsnämnden att ansvara för skötseln av 

kanotlägerplatser från och med 2022. 

 Den strategiska utvecklingen av lägerplatserna görs gemensamt av 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 

 De budgetmedel som flyttades i samband med verksamhetsplan 2022-

2024 ska användas för att finansiera driften av platserna, tillsyn samt 

utveckling av kanotlägerplatser. 

 Ansvaret för lägerkupongssystem ligger fortsättningsvis på 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt Svenljunga kommuns reglementen ligger ansvaret för turism under 

kommunstyrelsen (KS) och ansvaret för gata, park och fritid under 

samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Detta har resulterat i att skötsel av 

kanotlägerplatser som anses höra till turism ligger idag under KS ansvarsområde. 

Skötsel av lägerplatser är mycket lik skötseln av kommunens badplatser och andra 

parkområden som SBN ansvarar för. Att samla skötsel av fysiska platser under 

samma förvaltning gör det lättare att effektivisera verksamheten, samorganisera 

inköp och organisering av resurser. Skötseln av lägerplatser utförts idag av en 

säsongsanställd resurs (anställd genom KS) som arbetar 80 %, 6 månader/år samt 

arbetsmarknadsenheten (AME). 

Den aktiva driften av lägerplatserna är från 1:a maj till slutet av oktober. 

Restaurering och förbättringsåtgärder sker efter planering och behov under hela 

året. Skötseln av lägerplatserna består av ansvar för skyltning, påfyllning av ved, 

tömning av sopor/latrin, städning av toaletter och lägerplatser 2-3 ggr/vecka under 

högsäsong (mitten av junislutet av augusti) och 1-2ggr/vecka under lågsäsong 

(första maj-mitten av juni och första september till sista oktober). Vid behov har 

insatserna varit tätare eller behovsstyrda. Förutom driften utvecklas platserna där 

exempelvis grillstäder byts ut och nya vindskydd 
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sätts upp. Skötseln har skötts av AME med stöttning av den säsongsanställda 

resursen som även ansvarat för tillsyn. Utvecklingsarbetet har skett när AME har 

haft möjlighet. 

Till uppdraget följer också en budget om 273 000 kr. Budgeten har använts till 

underhåll, utveckling av platserna samt finansierat lön till säsongsanställd personal. 

Till lägerplatserna finns också ett lägerkupongssystem som innefattar 

administrativt arbete och avtal med markägare. Ansvaret för 

lägerkupongssystemet är av strategisk karaktär och ansvarar därför fortsättningsvis 

av KS. 

Förändringen att flytta skötseln av kanotlägerplatser ryms i respektive nämnds 

reglemente utan att korrigering behöver göras då skötseln av lägerplatser ryms i 

begreppet ”andra allmänna platser och anläggningar”, utdrag ur SBN:s reglemente 

(s. 13 § 36). 

Ärendet initierades av KSF, Kommunutvecklare och har beretts tillsammans med 

SBF och AME. Det finns en samsyn mellan de olika förvaltningarna och enheterna 

att det finns flera fördelar att samorganisera skötsel av platser för allmänheten och 

inte driva två separata enheter för att ta hand om grönyteskötsel och anläggningar. 

Att basera nämndsansvaret för skötseln för en sådan här typ av anläggning utifrån 

om huvudsyftet är turism eller för fritid försvårar gränsdragningen mellan 

nämnderna. Lägerplatserna används av både kommuninvånare och besökare precis 

som våra badplatser. Ansvaret för skötsel borde främst placeras där det finns bästa 

förutsättningarna att utföra uppgiften på bästa och det mest effektiva sätt. 

Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för möjlighet att inkomma 

med synpunkter. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för skötseln av 

kanotlägerplatser från och med 2022. Den strategiska utvecklingen av 

lägerplatserna görs gemensamt av kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden. De budgetmedel som flyttades i samband med 

verksamhetsplan 2022-2024 ska användas för att finansiera driften av platserna, 

tillsyn samt utveckling av kanotlägerplatser. Ansvaret för lägerkupongssystem 

ligger fortsättningsvis på kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 82 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-21 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-05 § 40 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Emelie Romland, Kommunutvecklare turism och landsbygd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Helene Jansson (C): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Arbetsmarknadsenheten 

Samhällsbyggnadschef 

Gata-/Park och fritidschef 

Kanslichef 

Ekonomienheten 

Kommunutvecklare 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 88 Delårsrapport 2022  
Diarienummer: KSF-2022-99  042 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten 2022. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat en delårsrapport för kommunstyrelsen 2022. Året 

började med fortsatt stabsarbete runt pandemin som sedan gick över till 

stabsarbete runt flyktingsituationen kopplat till kriget i Ukraina. 

Kommunstyrelseförvaltningen håller samman samordningsgruppen runt eventuell 

etablering i Lockryd. I övrigt flyter arbetet på enligt plan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, Kommunchef, Lena Lövgren, 

Utvecklingsstrateg och Ulrica Engblom, Redovisningsansvarig. 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Protokollsbilaga 
Kommunstyrelsens delårsrapport 202 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 89 Strategi för laddinfrastruktur  
Diarienummer: KSF-2022-83  389 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta strategin för laddinfrastruktur 

och att den träder i kraft den 15 juni 2022.   
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 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 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Therése Silow, Miljöhandläggare och Fredrik Skoog, Gatu-och 

fritidschef.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 

 

 
 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

20 (62) 
 

§ 90 Ansökan om medel för förlängning av 
tillfällig förstärkning i fritidsverksamhet under 
2022 
Diarienummer: SBF-2022-111  042 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avsätta 300 000 kronor för att förstärka 

fritidsverksamheten under 2022. 

Medlen tas från kommunstyrelsens oförutsedda. 

Sammanfattning 
Inför sommaren 2021 fick Gatu- och fritidsenheten uppdraget att förstärka 

enheten med en person på heltid utöver den fritidsledare på heltid som 

verksamheten har i ordinarie drift. Förstärkningen sträckte sig året ut. För att det 

positiva arbete som påbörjats skulle få möjlighet att utvecklas lyckades 

Fritidsenheten tillsammans med Kanslienheten med hjälp av folkhälsomedel att 

behålla utökningen fram till maj 2022. 

Då det pågår ett arbete med att omorganisera fritidsverksamheten med målet att 

samla frågor gällande barn och ungdomar, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen 

att man behåller nuvarande bemanning året ut för att invänta omorganisationens 

utformning. Dels för att inte tappa kompetent personal som kan fylla en viktig roll i 

en framtida fritidsverksamhet, dels för att vara rustad inför sommaren 2022 då 

behovet av fritidsaktiviteter väntas bli stort i kommunen. Förhoppningen är att en 

ny placering och utformning av verksamheten ska vara utredd och klar under 2022. 

För förstärkning av fritidsverksamheten juni –december 2022 behövs utökade 

medel på 300 000 kr (faktisk lönekostnad med tillhörande avgifter) 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen avsätter 300 000 kronor för att förstärka fritidsverksamheten 

under 2022. Medlen tas från kommunstyrelsens oförutsedd 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 90 
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Tjänsteutlåtande 2022-02-11 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-01 § 23 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Skoog, Gatu-och fritidschef. 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Gatu- och fridsenheten 

Ekonomienheten 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 91 Begäran om tilläggsanslag för 
investeringsprojekt 30150, Lockryds 
industriområde 
Diarienummer: SBF-2022-247  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja 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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämnden 

tilläggsanslag om 25,3 miljoner kronor till investeringsprojektet Lockryds 

industriområde, objektnummer 30150. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 85 

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 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrika Nilsson, Mark- & exploateringsingenjör och Fredrik 

Ekberg, Samhällsbyggnadschef. 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 92 Rivning av byggnad på Svenljunga 33:2 –
Begäran om tilläggsanslag 
Diarienummer: KSF-2022-33  220 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 500 000 kronor i tilläggsanslag för rivning av 

byggnad på fastigheten Svenljunga 33:2.  

Medel tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda investeringar.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2022-02-28 att bevilja 500 000 kronor för rivning av den 

sista byggnaden på fastigheten Svenljunga 33:2. 

Kommunens entreprenör påbörjade via underentreprenör sanering av byggnaden 

under vecka 9. Ett av de första momenten under rivningen är att sanera bort 

byggnadsmaterial som innehåller asbest. Under detta arbete framkommer att 

mängden asbest är ovanligt stor med bland annat dubbla lager i väggar och golv. 

Totalt avlägsnades ungefär 15 ton asbest under saneringen.  

Miljökontroll av bland annat asbest inför rivningen utfördes den 28 februari och 

visade inte på några större mängder asbest än normalt. Entreprenören fick under 

arbetets gång till sig att mängden ökat men inte uppfattat att det ökat så mycket. 

Omfattningen av den ökade mängden asbest sammanställdes slutet av vecka 12 

och redovisades i form av en faktura. Kommunen fick vetskap om det i början av 

vecka 14, den 5 april. I detta skede hade den utvändiga rivningen kommit så pass 

långt att det var för sent att avbryta arbetet för att invänta beslut om ytterligare 

investeringsmedel. 

När rivningen påbörjats hittades betydligt mer asbest än väntat och normalt. Cirka 

15 ton asbest fanns i byggnaden varav det mesta i golv och väggar. I offerten som 

beslutet i KS grundades på ingick en normal miljösanering inklusive asbest. Den 

ökade kostnaden för saneringen och omhändertagande av asbest uppgår till cirka 

500 000 kronor.   

Eftersom rivningen utförs på en fastighet tänkt för framtida försäljning i form av 

bostadstomt, en omsättningstillgång, läggs utgiften till tomtmarkens värde och är 

därmed likställd en investering. För omsättningstillgångar debiteras ingen 

kapitaltjänstkostnad. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen beslutar att bevilja 500 000 kronor i tilläggsanslag för rivning av 

byggnad på fastigheten Svenljunga 33:2. Medel tas från kommunstyrelsens budget 

för oförutsedda investeringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 87 

Tjänsteutlåtande 2022-04-20 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef och Ulrika Nilsson, 

Mark-och exploateringsingenjör. 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Mark-och exploateringsingenjör, Ulrika Nilsson 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 93 Begäran om tilläggsanslag för 
investeringsprojekt 30240, Planprogram 
Sågviken 
Diarienummer: SBF-2022-246  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja 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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämnden 

tilläggsanslag om 200 000 kronor till investeringsprojektet planprogram Sågviken, 

objektnummer 30240. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 86 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-11 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-05 § 33 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef. 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 94 Avtackning av före detta kommunchefen 
Magnus Nilsson 

Beslut 
Tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tackar före detta kommunchefen Magnus Nilsson som tiden för 

kommunchef och uppvaktas med en blomsteruppsats. Magnus Nilsson var 

kommunchef mellan 2011 till och med 2022.  

Magnus tackar kommunstyrelsen för tiden som kommunchef och uttrycker 

tacksamheten över att blivit tilldelad rollen som projektledare för att leda arbetet 

med etableringen i Lockryd.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 95 Kommunens organisation under 
mandatperioden 2022-2026 
Diarienummer: KSF-2022-73  001 

Förslag till 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. 

Reservation 

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. Beredningen har med upprättandet av denna rapport fullföljt 

uppdraget och överlämnar med detta förslag till kommunfullmäktige i enlighet 

med uppdragsbeskrivning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

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 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 95 

Kommunstyrelsen 

2022-05-09 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

30 (62) 

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 arbetsutskott 2022-04-25 § 88 

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

Skrivelse från fullmäktigeberedningen avseende kommunens organisation 2022-

2026 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jarl Bill (LPo): Yrkar för att dela upp socialnämnden i två nämnder, en 

äldreomsorgsnämnd och en socialnämnd. 

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

arbetsutskottets förslag och Jarl Bills (LPo) yrkande. Ordförande ställer förslagen 

mot varande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 96 Regler för ersättningar till 
förtroendevalda under mandatperioden 2023-
2026 
Diarienummer: KSF-2022-74  003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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.  

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  

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.  
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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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslår 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 § 89 

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. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S). 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 97 Svar på motion om att dela 
socialnämnden i två nämnder 
Diarienummer: KSF-2020-176  001 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå 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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionens yrkande om att 

dela upp socialnämnden till två nämnder, en socialnämnd och en 

äldreomsorgsnämnd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 90 

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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Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jarl Bill (LPo): Yrkar för att dela upp socialnämnden i två nämnder, en 

äldreomsorgsnämnd och en socialnämnd. 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 98 Bestämmelser om omställningsstöd och 
pensioner för förtroendevalda 
Diarienummer: KSF-2022-75  003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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. 

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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslår 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 arbetsutskott 2022-04-25 § 91 

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

Skrivelse från fullmäktigeberedningen avseende Bestämmelser om 

omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda – 2022-02-21 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S). 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 99 Regler för kommunalt partistöd  
Diarienummer: KSF-2022-76  003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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. 

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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslår 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 arbetsutskott 2022-04-25 § 98 

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 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller de 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 100 Svar på motion om införande av 
uppförandekod för Svenljunga kommuns 
förtroendevalda 
Diarienummer: KSF-2021-127  003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 99 

Tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Motion om uppförandekod från Marianne Josefsson och Ann Wallnedal, inkommit 

2021-06-01 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S). 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 101 Utbetalning av partistöd 2021 
Diarienummer: KSF-2022-40  104 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 

Moderaterna (M) 
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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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna partiernas 

redovisning av partistöd för 2021.  

Överlämnar redovisning till ekonomienheten för utbetalning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 96 

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 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S). 
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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 
2022-05-09 
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§ 102 Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling 
Väst 
Diarienummer: KSF-2022-89  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 arbetsutskottet den 25 april. 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 arbetsutskott 2022-04-25 § 101 

Internkontrollrapport 

Revisionsberättelse 

Årsredovisning 2021 

Protokollsutdrag 2022-03-25 § 468 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S).  

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 103 Årsredovisning 2021 - Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: KSF-2022-97  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna årsredovisningen 

2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen 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 arbetsutskottet den 25 april. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna årsredovisningen 

2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 98 

Rapport – granskning av Sjuhärads kommunalförbund 2021 

Revisionsberättelse 

Årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse 

Protokollsutdrag 2022-02-25 § 8 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S). 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 104 Gallringsbeslut: Skadade och skannade 
handlingar i föreningsarkivet 
Diarienummer: KSF-2022-98 004 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar gallra handlingar, i form av glasplåtar och fotonegativ, i 

kommunens föreningsarkiv som är: 

 Vattenskadade 

 Inskannade  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är Arkivmyndighet i Svenljunga kommun och har därför ansvaret 

för att handlingarna i kommunens slutarkiv hålls vårdade. I kommunens slutarkiv 

finns ett separat utrymme som nyttjas som föreningsarkiv efter beslut i fullmäktige 

1987 § 7. 

Till föreningsarkivet har bland annat en samling av negativ och glasplåtar med 

porträtt lämnas in. En del lådor där dessa negativ vattenskadades i samband med 

en mindre översvämning sommaren 2011 och är nu mögelskadade. Det är 

arkivredogörarens bedömning att handlingarna är i så dåligt skick att de bör gallras.  

Samlingen av glasplåtar har på senare år använts som en del av kommunens 

dagliga verksamhet där brukar skannar in glasplåtarna och för över bilderna till ett 

USB-minne. Det är arkivredogörarens förslag att de glasplåtar som skannats in kan 

gallras då de förts över till annat medium. 

Kontakt har tagits med kontaktperson för samlingen och hen har inget att invända 

mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-25 § 103 

Tjänsteutlåtande 2022-04-12 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Expedieras till 

Kansliadministratör 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 105 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen reviderar kommunstyrelsens delegationsordning punkt 53 enligt  

följande: 

NR Ärendetyp Delegation Verkställighet 

53. Nekande av bisyssla (AB)  Personalchef 

 

Sammanfattning 
Nuvarande formulering i kommunstyrelsens delegationsordning handlar om 

godkännande 

av en arbetstagares bisyssla. De allmänna bestämmelserna tydliggör att en 

arbetsgivare 

har möjlighet att förbjuda en bisyssla om de anses 

1. inverka hindrande för arbetsuppgifterna, 

2. innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens, 

3. påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren.  

Delegationsordning bör därför delegera verkställigheten att neka en bisyssla istället 

för att godkänna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-27 

Förslag på förändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S). 

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

förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 105 

Kommunstyrelsen 

2022-05-09 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

51 (62) 

Protokollsbilaga 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (s,9) 

Beslutet expedieras till 
HR-chef 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 106 Svar på granskning av personal-och 
kompetensförsörjning 
Diarienummer: KSF-2022-97  042 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande kommentarer till de förtroendevalda 

revisorerna:  

 Kommunstyrelsen noterar att det i dagsläget inte finns en 

kompetensförsörjningsstrategi men understryker att detta har 

uppmärksammats med hänvisning till det beslut som togs i 

samverkansnämnd personal 2020-10-14 § 37. Uppdraget har sålunda 

tilldelats HR-funktionen men på grund av yttre omständigheter såsom 

pandemin samt att det skett interna förändringar i form av 

personalombyten och att en ny HR-chef tillträdde vid årsskiftet har en 

strategi inte ännu inte kunnat utformas och antas politiskt. Uppdrag har 

däremot tilldelats och är under bearbetning. 

  HR-funktionen är med i kommunledningsgruppen där en stadig dialog förs 

för att säkerställa att HR är tillräckligt för cheferna och att förväntningarna 

mellan HR och förvaltning är på ”rätt” nivå. Detta kan dock formaliseras 

igenom ovannämnda styrdokument.  

 Kommunstyrelsen registrerar revisorernas identifiering av att det saknar en 

strategi för arbetsgivarvarumärket. Avsaknad av strategi innebär dock inte 

att kommunen saknar förfaranden kring området. Respektive förvaltning 

och enhet operationaliserar arbetsgivarvarumärket vilket kan konkretiseras 

i arbetet med det i sociala medier, chefernas ambition och arbete kring bra 

arbetsmiljöer och de förmåner kommunen erbjuder personalen. Effekten 

av detta bestyrks i den medarbetarenkät som HR-funktionen genomfört 

där över 85 % av personalen som besvarat enkäten skulle rekommendera 

Svenljunga kommun som arbetsgivare. 

 Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att 

kompetensförsörjningen framgent kommer bli en utmaning. Detta är en 

kombination av demografiska förändringar och att arbetsmarknaden i 

dagsläget spås få underskott i specifika yrkesroller. Respektive förvaltning 

har sedan en period identifierat denna utmaning och arbetar sålunda aktivt 

med det. Med hänvisning till punkt 1 ämnar den övergripliga 

kompetensförsörjningsstrategin skapa en röd tråd igenom förvaltningar. 
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 Avslutningsvis genomför kommunen uppföljningar som exempelvis 

konkretiseras i att cheferna genomför avslutningssamtal i samband med 

att en medarbetare avsäger sig sin tjänst. Varför avslutningssamtalen inte 

sammanställs och analyseras på ett systematiskt vis beror på att 

kommunen som entitet har vitt spridda yrkesroller och att det emellertid 

inte alltid finns syfte med att utvärdera dessa. En analys är inte ett 

ändamål i sig om inte avslutningssamtalens karaktär motiverar en sådan, 

detta kan endast cheferna bedöma varvid det mandatet och avvägningen 

bör dem fortsatt besitta. 

Sammanfattning 
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

Kommunstyrelsens arbete med personal- och kompetensförsörjning. 

Granskningens syfte var att bedöma vilken utsträckning som Kommunstyrelsens 

åtgärder säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och 

kompetensförsörjning. Efter genomförd granskning bedömde revisorerna att 

Kommunstyrelsen inte helt säkerställde en ändamålsenlig personal-och 

kompetensförsörjnings-process. Slutsatserna vilar på iakttagelser och bedömningar 

för respektive revisionsfrågor vilket framkommer i rapporten. Därutöver önskade 

revisorerna kommentarer från Kommunstyrelsen med anledning av de 

rekommendationer som finns i bifogad rapport senast 2022-04-30. Då 

kommunstyrelsen inte hade något sammanträde under april månad och att 

sammanträdet efter revisorernas önskade datum för inlämnande av kommentarer 

är idag den 9 maj sökte kommunstyrelsen anstånd för besvarande av granskningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-29 

Skrivelse från revisorerna avseende Granskning av personal-och 

kompetensförsörjning 

Rapport – Granskning av personal-och kompetensförsörjning 

Skrivelse – begäran om anstånd för besvarande av granskning 2022-04-29 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S) 

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

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
De förtroendevalda revisorerna 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 107 Försäljning av Holsljunga skola (fastighet 
Holsljunga 1:18) 
Diarienummer: KSF-2022-104  253 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:  

 Uppdra Svenljunga Verksamhetslokaler AB att ta bort fastigheten 

Holsljunga 1:18 från försäljning. Med det också upphäva 

kommunfullmäktiges beslut 2022-02-07 § 13 punkt 2.  

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. o.   

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-07 § 13 

Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2022-04-26 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S). 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Yrkar för att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta följande:  

 Uppdra Svenljunga Verksamhetslokaler AB att ta bort fastigheten 

Holsljunga 1:18 från försäljning. Med det också upphäva 

kommunfullmäktiges beslut 2022-02-07 § 13 punkt 2.  

Beslutsgång 

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

ordförandes eget yrkande och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 108 Nämndinitiativ från Johan Björkman (M) 
om att hyra eller låna ut del av 
vaktmästarbostaden (del av fastighet 
Svenljunga 13:1) till Glada stjärnor 
Diarienummer: KSF-2022-93  282 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreningen Glada Stjärnor erbjuds att hyra del av 

fastigheten ”Vaktmästarbostaden”(del av Svenljunga 13:1) till och med 2022-12-31 

som längst i befintligt skick. Hyressumman sätts till 500 kronor per månad. 

Sammanfattning 
Kulturföreningen Skomakaren och Glada Stjärnor har inkommit med en önskan om 

att få en fri tillgång till Tingshuset (fastighet Svenljunga 13:1).  

Johan Björkman (M) initierade detta ärende med bakgrund av att 

kommunstyrelsens ordförande, Patrik Harrysson (S) innan sammanträdet hade 

aviserat att det skulle lyftas för behandling. Då kommunstyrelsens ordförande 

Patrik Harrysson (S) hade förhinder lyfte Johan ärendet i egenskap av ordförande 

under punkten ”godkännande av dagordning”.  

Detta beslut innebär att delar av ursprungsärendet är behandlat. Kommunstyrelsen 

återstår att ta ställning till kulturföreningen Skomakarens ansökan om fri tillgång till 

Tingshuset (fastighet Svenljunga 13:1). Under kommunstyrelsens arbetsutskott den 

25 april remitterade arbetsutskottet ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för 

ytterligare beredning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Kulturföreningen Skomakaren och Glada Stjärnor -2022-03-03 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande, Patrik Harrysson (S). 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Yrkar för att föreningen Glada Stjärnor erbjuds att hyra del av 

fastigheten ”Vaktmästarbostaden”(del av Svenljunga 13:1) till och med 2022-12-31 

som längst i befintligt skick. 

Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) förslag. 

Alain Waern (LPo): Tilläggsyrkande: att hyressumman sätts till 500 kronor per 

månad. 

Beslutsgång 

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

Björkmans (M) yrkande och Alain Waerns (LPo) tilläggsyrkande. Ordförande ställer 

proposition på Johan Björkman (M) och Alain Waerns (LPo) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Kulturföreningen Skomakaren 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 109 Inkomna beslut, meddelanden och 
skrivelse 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna.  

Sammanfattning 
De kommunala bolagen 

 Protokoll från extra styrelsemöte Svenljunga Kommun Förvaltning AB 

2022-03-21 

 Protokoll från styrelsemöte AB Svenljunga Bostäder 2022-04-05 

 Protokoll från styrelsemöte Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2022-04-05 

 Årsstämmoprotokoll 2022 AB Svenljunga Bostäder 

 Årsstämmoprotokoll 2022 Svenljunga Kommun Förvaltning AB 

 Årsstämmoprotokoll 2022 Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

 Årsstämmoprotokoll 2022 Svenljunga Industrifastigheter AB 

 Årsredovisning AB Svenljunga Bostäder 2022 

 Årsredovisning Svenljunga Kommun Förvaltning AB 2021 

 Årsredovisning  Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2021 

 Årsredovisning  Svenljunga Industrifastigheter AB 2021 

 Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB angående försäljning av 

fastighet Holsljunga 1:18 2022-04-12 

 Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB angående försäljning av 

fastighet Holsljunga 1:18 2022-04-20 

 Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB angående försäljning av 

fastighet Holsljunga 1:18 2022-04-26 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 Anslag justerat protokoll 

 Direktionsprotokoll 2022-03-18 §§ 17-28 
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Sjuhärads samordningsförbund  

 Protokoll från medlemssamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 2022-

03-24 §§ 1-8 

 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 2022-03-24 §§ 12-

26 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-05-09 
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§ 110 Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående sammanträde: 

Diarienummer  Beslutsdatum  Ärendemening  

KSF-2022-28-029 2022-03-31 Rapportering av 
nyanställda mars 2022 

KSF-2022-28-029 2022-04-31 Rapportering av 
nyanställda april 2022 

KSF-2022-61-212 
KSF-2022-66-212 

2022-04-25 Inkomna meddelanden, 
remisser och enkäter  
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Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

62 (62) 
 

§ 111 Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S) informerar om följande: 

 En dom har fallit som innebär att en nämnd som ansvarar både för 
myndighetsutövning och för drifts-och underhållsfrågor riskerar 
intressekonflikt och jäv. Detta problem har identifierats även i kommunen 
varför lösningar nu har påbörjats såsom diskussioner med andra 

kommuner. 

 En politikerhandbok håller på att upprättas och ska beslutas politiskt. 

 Senaste nytt om Lockryd är att arbetet går framåt och att det sker mycket 
möten med relevanta parter såsom parter inom regeringskansliet. Annika 
Strandhälls politiska talesperson har kontaktat kommunen för ett 
eventuellt studiebesök. Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter 

rekryteringsprocessen av planarkitekter. 


