
  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

  
Justering  

Justerare Margareta Bjälkemo (M) Owe Lundin (L) 

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 3 december 2021 klockan 13.00 

Paragrafer § 136-156 

  
Underskrifter  

Sekreterare  

 Quang Nguyen 

Ordförande  

 Bertil Hagström 

Justerare  

 Margaretha Bjälkemo                                                                 Owe Lundin 

  

 
 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

 Protokoll från sammanträde: Kommunfullmäktige, 2021-11-29 § 136-156 

 Protokollet justerades: 2021-12-02 

 Tillkännagivandet publiceras: 2021-12-02 

 Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2021-12-24 

 Förvaring av protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen 

   

 Underskrift  

 

Plats och tid Måndagen den 2021-11-29 klockan 18:00–21.15, Kommunhuset, Svenljungasalen 

 Mötet ajourneras klockan 19.20-19.50 

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Hagström (LPo), ordförande 

Inge Salomonsson (-), förste vice ordförande 

Dag Forsström (S), andre vice ordförande 

Johan Björkman (M) ej § 152-153 på grund av jäv 

Kjell Persson (M) 

Margaretha Bjälkemo (M) 

Martin Due (M) 

Jonas Alm (M) 

Eva Johansson (C)  

Petra Ojala (C) 

Bernt Andersson (C)  

Barbro Johansson (-) 

Tommy Stensson (-) 

Ann-Louise Karlsson (-) 

Jari Palo-Oja (L) 

Fredrik Skott (KD) 

Stefan Carlsson (S) 

Dan Franzén (S) 

Lisbeth Jacobsson (S) 

 

 

 

Ann-Marie Franzén Molin (S) 

Patrik Harrysson (S)  

Kerstin Göss-Lindh (S) 

Robert Klerfors (V) 

Marianne Josefsson (MP) 

Patrik Thorén (SD)  

Susanne Lindström (SD) 

Christer Schönander (SD)  

Lars-Åke Engström (SD) 

Kjell Persson (SD) 

Ann Wallnedal (LPo) 

Jarl Bill (LPo) 

Thomas Carlsson (LPo)  

Susanna Johansson Ny (LPo) 



Svenljunga kommun  Kommunfullmäktige 

  2021-11-29 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .    
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

2 (50) 

 

Tjänstgörande ersättare Roger Axelsson (M) för Martin Due (M)   

Anita Ottoson (C) för Bernt Andersson (C) 

Owe Lundin (L) för Jari-Palo Oja (L) 

Helene Johnsson (S) Lisbeth Jacobsson (S) 

Per Bornefalk (S) för Ann-Marie Franzén Molin (S) 

Torsten Lindh (S) för Dag Forsström (S) 

Alain Waern (LPo) för Susanna Johansson Ny (LPo) 

Gerth Månsson (SD) för Patrik Thorén (SD)                            
 

Övriga närvarande  

Ersättare Ernest Gustafsson (-) 

Eva Johansson (L) 

Tjänstepersoner  Quang Nguyen, Kommunsekreterare 

Alexandra Skoog, Nämndsekreterare 

Magnus Nilsson, Kommunchef 

Salman Chalhoub, Ekonomichef  

  



Svenljunga kommun  Kommunfullmäktige 

  2021-11-29 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .    
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

3 (50) 

 

Innehållsförteckning 

§ 136 Godkännande av dagordning .............................................................................. 4 

§ 137 Kommunchefen informerar  ................................................................................. 6 

§ 138 Anmälan inkomna motioner och Svenljungaförsla ................................................ 7 

§ 139 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden ...................................................... 8 

§ 140 Verksamhetsplan 2022-2024 för Svenljunga kommun och koncernbolagen............ 9 

§ 141 Investeringsbudget 2022-2024 för Svenljunga kommun och Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB..................................................................................... 12 

§ 142 Utdebitering 2022 ............................................................................................ 14 

§ 143 Rättelse av felaktig redovisning av medfinansiering av statlig infrastruktur  .......... 16 

§ 144 Regel för taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 2022.............. 18 

§ 145 Barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter inom Barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde  ........................................................ 20 

§ 146 VA-taxa - Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster 2022 ........................... 21 

§ 147 Avfallstaxa 2022 .............................................................................................. 24 

§ 148 Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

2022 ............................................................................................................... 26 

§ 149 Hantering av VA-fond angående projekt VA-försörjning norra kommunen ........... 28 

§ 150 Avsättning till Änglarps deponi - Sluttäckning .................................................... 31 

§ 151 Inköp av Handbynäs 1:2 skifte 3 ...................................................................... 33 

§ 152 Markbyte Gälared 2:56 och Gälared 6:2 ............................................................ 35 

§ 153 Markbyte Ängasjö 3:1 och Gälared 6:2.............................................................. 37 

§ 154 Policy för systematiskt brandskyddsarbete - SBA ............................................... 41 

§ 155 Regel för klimatsmartaresor och fordon för Svenljunga kommuns anställda 

och förtroendevalda......................................................................................... 43 

§ 156 Klimatlöften 2022 ............................................................................................ 45 

 

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

4 (50) 

 

§ 136 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Omdisponering av ärendeordning:  

 1. Närvaro och anmälan om jäv 

 2. Val av justerare och tid för justering 

 3. Godkännande av dagordning 

 4. Kommunchefen informerar 

 5. Anmälan inkomna motioner och Svenljungaförslag 

 6. Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

 7. Verksamhetsplan 2022-2024 för Svenljunga kommun och 

 koncernbolagen 

 8. Investeringsbudget 2022-2024 för Svenljunga kommun och Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB 

 9. Utdebitering 2022 

 10. Rättelse av felaktig redovisning av medfinansiering av statlig infrastruktur 

 11. Regel för taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 2022 

 12. Barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter inom Barn- och 

 utbildningsnämndens verksamhetsområde 

 13. VA-taxa - Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster 2022 

 14. Avfallstaxa 2022 

 15. Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

2022 

 16. Hantering av VA-fond angående projekt VA-försörjning norra kommunen 

 17. Avsättning till Änglarps deponi - Sluttäckning 

 18. Inköp av Handbynäs 1:2 skifte 3  

 19. Markbyte Gälared 2:56 och Gälared 6:2 

 20. Markbyte Ängasjö 3:1 och Gälared 6:2 

 21. Policy för systematiskt brandskyddsarbete - SBA 

 22. Regel för klimatsmartaresor och fordon för Svenljunga kommuns anställda 

 23. Klimatlöften 2022 

Sammanfattning 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Kommunfullmäktige kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till , ändra eller 

ta bort ärenden. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Alain Waern (LPo): Yrkar för att ändra ordningen på dagordningen och att ärendet, 

Verksamhetsplan 2022-2024 för Svenljunga kommun och koncernbolagen, punkt 8 enligt 

utsänd kallelse beslutas innan ärendet, Utdebitering 2022, punkt 7 enligt utsänd kallelse. 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på att bibehålla dagordningen enligt 

utsänd kallelse eller ändra dagordningen enligt Alain Waerns (LPo) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Alain Waerns (LPo) yrkande. 
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§ 137 

Kommunchefen informerar  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunchefen informerar om följande: 

 Under vecka 47 uppmärksammade  kommunen att det var  ”en vecka fri från 

våld” med syfte att sätta ljuset på våldsförebyggande arbete och 

samhällsproblemet som finns med mäns våld mot kvinnor. Initiativtagarna  är 

organisationerna MÄN och Unizon samt stöds av SKR – Sveriges Kommuner och 

Regioner, Jämställdsmyndigheten och Länsstyrelserna. 

 

 Kommunstyrelseförvaltningen kommer att återuppta träffpunkt och träffa 

byalagen runt omkring Svenljunga tätort. Den inleds med en dialog med 

tjänstepersoner och följs därefter upp med de förtroendevalda. En 

trygghetsundersökning har också påbörjats. 

 

 

 Information om pandemin och vad som skett både inrikes och utrikes, bland 

annat om den nya mutationen omicron.  
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§ 138 
Anmälan inkomna motioner och Svenljungaförsla  

Beslut 

Inga inkomna motioner eller Svenljungaförslag till dagens sammanträde. 
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§ 139 

Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden  

Beslut 

Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 

Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden: 

Kommunstyrelsen 

 Protokollsutdrag 2021-11-15 § 199 Svar på Svenljungaförslag om porrfria zoner i 

kommunen där barn vistas 

Färingtofta  

 Meddelande från Färingtofta angående vindkraftverk 
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§ 140 

Verksamhetsplan 2022-2024 för Svenljunga kommun 
och koncernbolagen 

Diarienummer: KSF-2021-128 041 

Beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan 2022-2024. 

 Kommunfullmäktige fastställer förtroendevalda revisorers budget för 2022 till  

 1 000 000 kronor. 

 Kommunfullmäktige budgeterar för Fegensamverkan det enskilda året 2022 med 

en kostnad på 40 000 kronor. 

Reservationer 

V-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

KD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

LPo-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet i förmån till Landsbygdspartiets oberoendes 

förslag till verksamhetsplan 2022-2024 

Sammanfattning 

Svenljunga kommun har upprättat en budget för 2022 inklusive en plan för åren 2023- 

2024. Verksamhetsplanen innehåller vision, kommunens målområden, fullmäktigemål,  

driftbudget, investeringsbudget samt budgeten hos samtliga kommunala bolag. 

Samtliga taxor bereds och beslutas som egna ärenden. De flesta går upp till 

kommunfullmäktige för beslut parallellt med verksamhetsplanen. 

 

Investeringsbudgeten bereds och beslutas som eget ärende då det redan finns ett beslut 

i kommunfullmäktige den 14 juni 2021, men är en del i verksamhetsplanen 2022-2024. 

Det har endast skett ett fåtal justeringar sedan förra beslutet avseende kommunens 

investeringar. Större tillägg har dock skett i budgeten för Svenljunga Verksamhetslokaler  

AB med anledning av investeringar i skolstrukturen i södra kommundelen, vilket visas 

tydligt i handlingarna. 

 

Kommunrevisionens budget 2022 föreslås vara på samma nivå som 2021, det vill säga en 

miljon kronor. Kommunfullmäktiges presidium har genomfört en beredning av 

budgeten med representanter från revisionen. 
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Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta: Godkänner verksamhetsplan 

2022-2024. Fastställer förtroendevalda revisorers budget för 2022 till 1 000 000 kronor. 

Budgeterar för Fegensamverkan det enskilda året 2022 med en kostnad på 40 000 

kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 180 

Tjänsteutlåtande 2021-11-01 

Budgetberedningens förslag till Verksamhetsplan (VP) 2022-2024 

Kommunstyrelsens VP 2022-2024 protokollsutdrag och budget 

Barn-och utbildningsnämndens VP 2022-2024 protokollsutdrag och budget 

Socialnämndens VP 2022-2024 protokollsutdrag och budget 

Samhällsbyggnadsnämnden VP 2022-2024 protokollsutdrag och budget 

Kommunala bolagen VP 2022-2024 

Skolor i Söder  Budget och tidplan 

Ekonomiska kalkyler för ny och ombyggnation 

Kommunfullmäktiges presidiums utlåtande – beredning av revisorernas budget 2022 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Carlsson (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2022-

2024. 

Eva Johansson (C): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2022-

2024.  

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2022-

2024. 

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till Verksamhetsplan 2022-

2024. 

Robert Klerfors (V): Yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2022-

2024. 

Ann Wallnedal (LPo): Yrkar bifall till Landsbygdspartiets oberoendes förslag till 

Verksamhetsplan 2022-2024. 
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Owe Lundin (L): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2022-

2024. 

Christer Schönander (SD): Yrkar bifall till Landsbygdspartiets oberoendes förslag till 

Verksamhetsplan 2022-2024. 

Marianne Josefsson (MP): Yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till Verksamhetsplan 

2022-2024. 

Barbro Johansson (-): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan 

2022-2024. 

Thomas Carlsson (LPo): Yrkar bifall till Landsbygdspartiets oberoendes förslag till 

Verksamhetsplan 2022-2024. 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns fyra förslag till beslut beståendes av 

kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2022-2024, Kristdemokraternas förslag till 

verksamhetsplan 2022-2024, Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan 2022-2024 och  

Landsbygdspartiets oberoendes förslag till verksamhetsplan 2022-2024. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2022-

2024, Kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan 2022-2024, Vänsterpartiets förslag 

till verksamhetsplan 2022-2024, och Landsbygdspartiets oberoendes förslag till 

verksamhetsplan 2022-2024 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 

Protokollsbilaga 

Verksamhetsplan 2022-2024 för Svenljunga kommun och koncernbolagen 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunrevisionen 

Svenljunga Kommunförvaltning AB 

AB Svenljunga Bostäder 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Svenljunga Industrifastigheter AB
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§ 141 

Investeringsbudget 2022-2024 för Svenljunga kommun 
och Svenljunga Verksamhetslokaler AB  

Diarienummer: KSF-2021-119 041 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner reviderad investeringsbudget för verksamhetsplan 2022-

2024. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad investeringsbudget, antagen av 

kommunfullmäktige 2021-06-14 § 81. 

Sammanfattning 

Svenljunga kommun har upprättat en reviderad investeringsbudget för 2022 inklusive en 

plan för åren 2022-2024. Investeringsbudgeten innehåller även investeringar som 

genomförs i Svenljunga Verksamhetslokaler AB.  

Investeringsbudgeten bereds och beslutas som eget ärende då det redan finns ett beslut 

i kommunfullmäktige 210614, men är en del i verksamhetsplanen (VP) 2022-2024. Det 

har endast skett ett fåtal justeringar sedan förra beslutet avseende kommunens 

investeringar. Större tillägg har dock skett i budgeten för Svenljunga Verksamhetslokaler 

AB med anledning av investeringar i skolstrukturen i södra kommundelen, vilket visas 

tydligt i handlingarna.  

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna Investeringsbudget 

verksamhetsplan 2022-2024.  Att upphäva tidigare beslutad investeringsbudget, antagen 

av kommunfullmäktige 2021-06-14 § 81. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 181 

Tjänsteutlåtande 2021-11-01 

Budgetberedningens förslag till Verksamhetsplan (VP) 2022-2024 

Kommunstyrelsens VP 2022-2024 protokollsutdrag och budget 

Barn-och utbildningsnämndens VP 2022-2024 protokollsutdrag och budget 

Socialnämndens VP 2022-2024 protokollsutdrag och budget 

Samhällsbyggnadsnämnden VP 2022-2024 protokollsutdrag och budget 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB Investeringsbudget 2022-2024 och beskrivningar 



Svenljunga kommun Paragraf Kommunfullmäktige 

 § 141 2021-11-29 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .    
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

13 (50) 

 

Skolor i Söder - Budget och tidplan 

Ekonomiska kalkyler för ny och ombyggnation 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 

Investeringsbudget Verksamhetsplan 2022-2024 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
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§ 142 

Utdebitering 2022  

Diarienummer: KSF-2021-128 041 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2022 fastställs till 22,05 kronor. 

Reservationer 

V-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

KD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

LPo-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

Sammanfattning 

I kommunallagen står det att kommunfullmäktige ska besluta kommande års skattesats 

senast före november månads utgång. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen den 15 

november. Skattesatsen för 2022 föreslogs till 22,05 kronor, vilket innebär att 

skattesatsen för 2022 föreslås sänkas med 20 öre i jämförelse med innevarande år, 2021. 

 

Nytt beslut om skattesats fattas varje år. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 179 

Tjänsteutlåtande, 2021-10-29 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Skott (KD): Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och 

ändringsyrkande att skattesatsen fastställs till 22,25 kronor 2022. 

Stefan Carlsson (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut till att 

skattesatsen fastställs till 22,05 kronor 2022. 

Marianne Josefsson (MP): Yrkar för  Att skattesatsen fastställs till 22,25 kronor 2022. 
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Ann Wallnedal (LPo): Yrkar bifall till Fredrik Skotts (KD) ändringsyrkande att skattesatsen 

fastställs till 22,25 kronor 2022. 

Christer Schönander (SD): Yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och att 

skattesatsen bibehålls som för innevarande år vilket innebär ändringsyrkande att 

skattesatsen fastställs till 22,25 kronor 2022.  

Robert Klerfors (V): Ändringsyrkande: Att skattesatsen fastställs till 22,25 kronor 2022. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag om att fastställa skattesatsen till 22,05 kronor 2022 och 

Fredrik Skotts (KD) med fleras yrkanden om att fastställa skattesatsen till 22,25 kronor  

2022.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att fastställa skattesatsen till 

22,05 kronor och Fredrik Skotts (KD) med fleras yrkanden om att fastställa skattesatsen 

till 22,25 kronor och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, att 

fastställa skattesatsen till 22,05 kronor 2022. 

Beslutet expedieras till 

Salman Chalhoub, Ekonomichef 

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 143 

Rättelse av felaktig redovisning av medfinansiering av 
statlig infrastruktur 

Diarienummer: KSF-2021-229 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar retroaktivt lämna bidrag till de statliga gång- och 

cykelvägarna på Brogatan och i Mårdaklev med sammanlagt 5 988 795 kronor. 

 

Kommunfullmäktige beslutar retroaktivt lösa upp bidraget ovan under tio år. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att rätta de felaktigt redovisade bidragen till statlig 

infrastruktur, GC-led Brogatan och GC-led Mårdaklev med följande 

steg: 

 

 Ta bort bokfört värde på tillgångarna 

 Justera ingående eget kapital nedåt med 5 117 722 kronor 

 Redovisa sista delen av bidraget, som uppgår till 598 880 kronor, år 2021 

Sammanfattning 

Huvudregeln för utbetalning av bidrag gör gällande att bidraget ska kostnadsföras direkt.  

Dock finns det en avstegregel när det gäller bidrag till statlig infrastruktur, det vill säga 

sådana bidrag som avses i 2 kap. 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 

 

Denna avstegsregel gör det möjligt för kommunen att ta upp bidraget i balansräkningen 

och sedan periodisera upplösningen bidraget med lika stora delar under maximalt 25 år  

(6 kap. 9 § lag (2018:597) om kommunal redovisning). 

 

Kommunen har i dagsläget två bidrag till statlig infrastruktur, båda till GC-leder, som 

felaktigt redovisats som materiella anläggningstillgångar. GC-led Brogatan i Svenljunga 

har 2017 som utgiftsår och GC-led Mårdaklev 2018. De båda GC-lederna har ett redovisat 

anskaffningsvärde på 5 988 795 kr. Avtalen för dessa medfinansieringar ingicks 2012, 

vilket innebär att kommunfullmäktige borde ha fattat beslut om detta och valt eventuell  

upplösningstid om detta önskades. 

 

Felet i redovisningen måste rättas. Rådet för kommunal redovisning skriver i 

rekommendation R12 att ”fel omfattar även effekterna av t.ex. räknefel, misstag vid 

tillämpning av redovisningsprinciper, förbiseende eller feltolkningar av fakta samt 

bedrägeri”. I detta fall torde det därför röra sig om en rättelse av fel. Fel som inte är 

väsentliga ska redovisas i den period de upptäcks. Eftersom bidragen uppgår till nära 

6 miljoner kronor är felet att betrakta som väsentligt. Väsentliga fel ska rättas retroaktivt, 

det vill säga att rättelser av fel som gäller tidigare redovisningsperioder ska rättas genom 

eget kapital. Sådana retroaktiva rättelser ska alltså inte få en resultateffekt det år de 
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upptäcks! 

Kommunen måste också lämna vissa upplysningar gällande dessa rättelser i 

årsredovisningen. 

Totalt utbetalat bidrag till projekten uppgår till 5 988 795 kronor, vilket felaktigt har  

redovisats som en materiell anläggningstillgång. Av dessa av 272 194 kronor felaktigt 

redovisats som avskrivning under de år som GC-lederna använts. 

 

En upplösning av bidraget på tio år skulle innebära en resultateffekt på 598 880 kronor  

om året. Totalt skulle 5 389 916 kronor ha redovisats i resultaträkningen fram till och 

med 2020. 272 194 kronor har felaktig kostnadsförts som avskrivningar. För att få 

ingående balans att stämma måste mellanskillnaden av det som skulle ha upplöst och det 

som har kostnadsförts som avskrivningar, summa 5 117 722 kronor, minska bokfört 

värde av tillgångarna. Denna förändring måste hanteras genom en sänkning av ingående 

eget kapital år 2021. 

 

Resultateffekten år 2021 skulle endast vara upplösningen av den sista tiondelen av 

bidraget, 598 880 kronor. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att retroaktivt fatta beslut om att 

lämna bidrag till de statliga gång- och cykelvägarna på Brogatan och i Mårdaklev med 

sammanlagt 5 988 795 kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att retroaktivt fatta beslut om att lösa upp bidraget ovan under tio år. Kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att besluta att rätta de felaktigt redovisade bidragen till 

statlig infrastruktur, GC-led Brogatan och GC-led Mårdaklev med följande steg: Ta bort 

bokfört värde på tillgångarna. Justera ingående eget kapital nedåt med 5 117 722 kronor. 

Redovisa sista delen av bidraget, som uppgår till 598 880 kronor, år 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 182 

Tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef  

Salman Chalhoub, Ekonomichef 

Magnus Thor, Ekonom/Controller  

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 144 

Regel för taxor och avgifter inom socialnämndens 
ansvarsområde 2022 

Diarienummer: SOF-2021-88 706 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar socialnämndens taxor och avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde 2022 och att de träder i kraft den 1 januari 2022.  

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för taxor och avgifter inom socialnämndens 

ansvarsområde och upphäver tidigare kommunfullmäktigebeslut 2016-11-28 § 182. 

Sammanfattning 

Ett förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde för 2022 har 

upprättats av socialförvaltningen och tidigare beslutade regler för taxor och avgifter inom 

socialnämndens ansvarsområde har reviderats. Socialnämnden har godkänt förslag till 

och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde för 2022 samt godkänt reviderade 

regler för taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde och överlämnat 

förslaget till kommunfullmäktige för beslut. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta socialnämndens taxor och avgifter 

inom socialnämndens verksamhetsområde 2022 och att de träder i kraft den 1 januari 

2022. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderade regler för taxor och 

avgifter inom socialnämndens ansvarsområde och upphäva tidigare 

kommunfullmäktigebeslut 2016-11-28 § 182. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-01 § 206 

Socialnämnden 2021-09-29 

Tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Förslag på regel för taxor och avgifter Socialnämnden 2022 

Tabell - taxor 
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Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 

Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2022 

Regler för taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 

Beslutet expedieras till 

Socialnämnden 

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 145 

Barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter inom 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

Diarienummer: BUF-2021-143 031 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter inom barn-

och utbildningsnämndens verksamhetsområde år 2022 och att de träder i kraft den 1 

januari 2022. 

Sammanfattning 

Barn-och utbildningsnämnden har godkänt förslag till taxor och avgifter inom nämndens 

verksamhetsområde för år 2022 och överlämnat det till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Avgiftsnivåerna för maxtaxan år 2022 har inte kommit och förväntas redogöras i 

december 2021 eller januari 2022. Följden blir sålunda att ärendet kommer behöva 

revideras i samband med att avgiftsnivåerna för maxtaxan 2022 blivit kända. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelse föreslog kommunfullmäktige anta barn- och utbildningsnämndens 

förslag till taxor och avgifter inom barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde år 

2022 och att de träder i kraft den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 186 

Taxor och avgifter inom barn-och utbildningsnämnden verksamhetsområde 2022  

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Protokollsbilaga 

Taxor och avgifter inom barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2022 

Beslutet expedieras till 

Barn-och utbildningsnämnden 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 146 

VA-taxa - Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster 
2022 

Diarienummer: SBF-2021-923 346 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxan för allmänna vatten och avloppstjänster 2022 vilket 

inbegriper: 

 Höjer brukningsavgiften för vatten och avlopp och övriga avgifter som berör § 19 

i Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster med 3 % år 2022 och 

anläggningsavgiften med 5,5 % 2022. 

 Lägger till under § 19 en avgift per m3 för vattenuttag från 

vattenkiosken med samma belopp som i taxorna gäller för § 13 

13.1c V och S tillsammans. 

 

 Tar bort texten "Avgiftsskyldighet DF inträder endast vid nybyggnation på 

tidigare ej bebyggd tomt" i § 4.2 och att ändra texten i § 4.3 till 

"Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 

dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som 

enligt 27 § LAV ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 

informerats om detta." 

 Tar bort texten i § 16 i VA-taxan som säger att brukningsavgiften 

enligt § 13-15 ska baseras på konsumentprisindex. 

 

 Taxorna träder i kraft den 1 januari 2022. 

 

Sammanfattning 

VA styrs av kommunallagen och i kommunallagen 8 kap. 3 § står det att kommunen får 

ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller och att VA ska följa 

kommunallagens självkostnadsprincip. Detta innebär att avgifterna inte får överskrida det 

som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva Va 

anläggningen. För att få kostnadstäckning för ökade personalkostnader (löneökning), 

stigande materialkostnader, ökade energi- och kemikaliekostnader och kapitalkostnader 

efter investeringarna som är nödvändiga för att hålla anläggningar och ledningsnät i 

dugligt skick så behöver man höja brukningsavgiften med 3 % 2022 och 

anläggningsavgiften med 5,5 %. 

 

Kommunfullmäktige har också beslutat att VA får fondera pengar vid ett eventuellt 
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överuttag för att använda detta till projektet VA försörjning norra kommunen. VA har som  

förslag att fram till 2024 fondera 1500 000 kronor. Detta ger en genomsnittlig fondering 

med 500 000 kronor per år som motsvarar 1,7 % av taxehöjningen. 

 

VA-enheten  har tagit i drift en så kallat Vattenkiosk, där entreprenörer och 

privatpersoner kan hämta vatten på ett kontrollerat sätt. För att få kostnadstäckning för 

investeringen och leverans av vattnet så vill VA-enheten  kunna ta betalt för levererat m3 

vatten med samma belopp som gäller för § 13 13. c V och S tillsammans. Detta är med 

2021 års taxa 24,97 kronor (exklusive  moms). 

 

Vissa texter och formuleringar i VA-taxan 2021 vill VA-enheten ta bort eller förändra för 

få bättre överensstämmelser med hur man kan ta betalt för att täcka VA-enhetens 

kostnader. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta taxan för allmänna vatten och 

avloppstjänster 2022 vilket inbegriper: Höjer brukningsavgiften för vatten och avlopp och 

övriga avgifter som berör § 19 i Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster med 3 % 

år 2022 och anläggningsavgiften med 5,5 % 2022. Lägger till under § 19 en avgift per 

m3 för vattenuttag från vattenkiosken med samma belopp som i taxorna gäller för § 13 

13.lc V och S tillsammans. Tar bort texten "Avgiftsskyldighet DF inträder endast vid 

nybyggnation på tidigare ej bebyggd tomt" i § 4.2 och att ändra texten i § 4.3 till 

"Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 

blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV 

ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om detta." 

Tar bort texten i § 16 i VA-taxan som säger att brukningsavgiften enligt § 13-15 ska 

baseras på konsumentprisindex. Taxorna träder i kraft den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-01 § 197  

Tjänsteutlåtande, 2021-09-16 

Förslag till ny VA-taxa - Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster 2022  

Höjning och ändring av VA-taxan 2022 

Beslutsgång 

Protokollsbilaga 

Taxa för allmänna vatten och avloppstjänster 2022 

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef  
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Anders Kjellberg, VA-chef 

Magnus Thor, Ekonom/Controller  

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 147 

Avfallstaxa 2022 

Diarienummer: SBF-2021-922 406 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxa 2022 och att den träder i kraft den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Inför 2022 föreslår förvaltningen några mindre ändringar i avfallstaxan i införandet av 

extra tjänster som ökar servicen för kunderna. Förvaltningen planerar en större översyn 

av avfallstaxan inför 2023 med anledning av de förändringar i lagstiftningen som har 

beslutats eller vänta beslutas inom den närmsta tiden. 

 

Tjänsten extra säck innebär att ett tillfälligt behov kan lösas utan att kunden behöver  

buda en extra hämtning, istället kan säcken ställas fram vid ordinarie hämtning. Det ger 

både en bra service och effektiva transporter. Tanken är att tjänsten inte ska nyttjas ofta 

utan t.ex. den där gången frysen har brakat ihop och innehållet förstörts. Används 

tjänsten fler än två gånger under tre månader gäller samma regler som med överfullt kärl 

att kärlvolymen ska vara så väl tilltagen att kärlet även räcker vid storhelger. 

 

Tjänsten för möjlighet till extra kärl för restavfall för flerfamiljshus och verksamheter är  

främst för att anpassa till de behov som t.ex. kan finns vid förskolor där det kan uppstå 

mycket mer restavfall relativt matavfall och förpackningar i 4-fackskärlen. För att inte 

kunna runda den miljöstyrande taxan tillhandahålls tjänsten efter beslut av förvaltningen 

och bygger på att det uppstår mer restavfall än vad som är vanligt vid en bostad, inte av 

lättja att man lägger förpackningar, returpapper eller annat producentansvarsavfall i  

restavfallet. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta avfallstaxa 2022 och att den träder i 

kraft den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens 2021-11-15 § 189 

Tjänsteutlåtande 2021-09-20 

Förslag till avfallstaxa 2022, 2021-09-20 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  
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Protokollsbilaga 

Avfallstaxa 2022 

Beslutet expedieras till 

Magnus Eriksson, Avfallschef  



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 148 

Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 2022 

Diarienummer: SBF-2021-925 041 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde 2022 och att de träder i kraft den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter inom 

samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Inom nämndens ansvarsområde finns även 

nedanstående taxor som antas som separata dokument. 

Plan- och bygglovstaxa, antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 164. Taxan 

använder sig av Timavgift bygg och N-faktor. 

 

Taxa för planbesked, planprogram, detaljplan och områdesbestämmelser, 

antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 220. Taxan använder sig av timavgift som 

årligen beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, antagen av kommunfullmäktige 2012-02-13, 

§ 19. Taxan använder sig av det grundbelopp (timavgift) som årligen beslutas av 

kommunfullmäktige. 

 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och 

liknande produkter, antagen av kommunfullmäktige 2019-06-17, § 132. Taxan 

använder sig av timavgift som årligen beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område , antagen av 

kommunfullmäktige 2017-11-27, § 208, reviderad 2018-12-17, § 222, reviderad 2019-11- 

25, § 207. Taxan använder sig av timavgift som årligen beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, antagen av 

kommunfullmäktige 2019-11-25, § 206. Taxan använder sig av timavgift som årligen 

beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa), överlämnad till 

kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 2022. 

 

Avfallstaxa, överlämnad till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 

2022. 
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Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige anta taxor och avgifter inom 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 2022 och att de träder i kraft den 1 

januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 195 

Tjänsteutlåtande 2021-09-16 

Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 2022 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Protokollsbilaga 

Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 2022 

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef  



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 149 

Hantering av VA-fond angående projekt VA-försörjning 
norra kommunen 

Diarienummer: SBF-2021-924 041 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 2021 års utgående balans av VA-verksamhetens över- 

och underuttag ska reserveras till fondering för Billebergs vattentäkt samt 

ledningsdragningarna mellan Billeberg och Sexdrega. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att från år 2022 till och med år 2024 totalt fondera maximalt 

1 500 000 kronor av eventuellt överskott i VA-verksamheten till investeringarna i 

Billebergs vattentäkt samt ledningsdragningarna mellan Billeberg och Sexdrega. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående medel ska börja upplösas när vattentäkten 

och ledningsdragningarna har tagits i bruk. 

Sammanfattning 

År 2018 beslutade kommunfullmäktige att medge ett överuttag av VA-taxa för att täcka 

framtida kapitalkostnader för projektet ”Reservvattentäkt Billeberg” (KF 180903 § 164) 

Detta överuttag har sedan dess ofta benämnts ”VA-fonden”. Vid 2020 års utgång fanns 

11,4 miljoner i denna fond. 

 

Vid detta beslut avsåg kommunfullmäktige att fondera till byggnation av ett 

reservvattenverk i Billeberg samt anläggande av ledningsnät mellan Sexdrega och 

Svenljunga. Investeringen förutspåddes vara färdigställd ca fem år efter beslutet. 

Planerna på vattenverk i Billeberg kan skjutas fram på obestämd tid. Nu är det endast en 

vattentäkt och ledningsdragningar som finns i verksamhetsplanen för investeringar. 

Fonderingens inriktning bör således anpassas för att medlen ska kunna användas när  

Billebergsinvesteringen är redo att användas. Annars måste fonderingen invänta ett 

vattenverk för att kunna upplösas. Dessutom fanns det varken beslut om start- och 

slutdatum för möjligheten att fondera eller begränsning över fondens storlek. 

 

VA-verksamheten styrs enligt en mycket stark självkostnadsprincip. VA-taxan är tänkt att 

endast täcka årets kostnader för VA-verksamheten, och eventuellt överskott ska enligt 

praxis regleras inom tre år. Möjligheten att fondera sätter således denna princip ur spel.  

För att undvika att överuttag, det vill säga för hög VA-taxa, inte blir orimligt högt behövs 

begräsningar kring fonderingen. Fonderingen kan begränsas på många olika sätt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en begränsning i tid (fram till och med år 20 24) 

till ett maximalt belopp om 1 500 000 kr. Planen är att dela upp denna fondering med 

500 000 kronor om året. Detta skulle innebära att förvaltningen får lättare att planera 

framtida verksamhet och taxa samtidigt som dagens VA-kollektiv är garanterade att inte 

få en oskälig taxeökning. 
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Bakgrund 

Projektet för att hitta en reservvattentäkt för Svenljunga tätort påbörjades år 2009. 

Förutsättningar för en väl fungerande reservvattentäkt för Svenljunga tätort är att 

grundvattenreservoaren inte är den samma som nuvarande täkt. Dessutom bör avståndet 

till dagens vattenverk vara förhållandevis kort. 

 

Några år senare, 2013, görs en undersökning av deponin i Sexdrega som visar att den 

bedöms utgöra en risk för människors hälsa och miljö och därmed tillhöra riskklass 2. 

Spridningsförutsättningarna från deponin till såväl yt- samt grundvatten anses goda 

varför risken för förorening av vattentäkten i Sexdrega bedöms som sannolik vilket 

frambringade ett behov av att ersätta denna. 

 

Under senare år har även behovet på ökad kapacitet i Sexdrega vattenverk uppkommit 

då Lockryd industriområde och Sandsjön får sitt vatten från Sexdrega. Detta har gjort att 

Sexdrega vattenverk ligger nära sin maxkapacitet. För att avlasta och i förlängningen 

avveckla Sexdrega vattenverk så vill VA genomföra ledningsdragningen Billeberg - 

Sexdrega i ett första steg. 

 

Hela projektet delas in i delprojekt: 

Delprojekt 1: Där ingår framtagande av Vattendom, väg till borrhål, skyddsåtgärder för  

väg 154, VA-ledning med tillhörande tryckstegringsstationer Billeberg-Sexdrega, Förstudie 

av nytt vattenverk. 

 

Delprojekt 2: Renovering och upprustning av Sexdrega reningsverk 

 

Delprojekt 3: Ledningsdragning med eventuellt tillhörande tryckstegringsstationer mellan 

Billeberg och Svenljunga för att få till reservvatten för Svenljunga tätort. Byggande av ett 

eventuellt vattenverk 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Kommunstyrelsen föreslog 

kommunfullmäktige besluta att 2021 års utgående balans av VA-verksamhetens över- 

och underuttag ska reserveras till fondering för Billebergs vattentäkt samt 

ledningsdragningarna mellan Billeberg och Sexdrega. Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att från år 2022 till och med år 2024 totalt fondera maximalt 

1 500 000 kronor av eventuellt överskott i VA-verksamheten till investeringarna i 

Billebergs vattentäkt samt ledningsdragningarna mellan Billeberg och Sexdrega. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ovanstående medel 

ska börja upplösas när vattentäkten och ledningsdragningarna har tagits i bruk. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-01 § 196 

Tjänsteutlåtande 2021-09-16 

2018 års besluts Användande av VA-kollektivets fonderade överskott till investering 

”Reservvattentäkt Billeberg”. 

Beslut om ändrat namn för projektet. 
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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 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef  

 

Salman Chalhoub, Ekonomichef  

 

Anders Kjellberg, VA-chef 

 

Magnus Thor, Ekonom\Controller  

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 150 

Avsättning till Änglarps deponi - Sluttäckning 

Diarienummer: KSF-2021-237 455 

Beslut 

Kommunfullmäktige avsätter 3,76 miljoner kronor till sluttäckning av Änglarps deponi, 

vilket belastar årets resultat 2021 med samma belopp. 

Sammanfattning 

Detta ärende är ett led i SBF-2021-691-455, Avsättning av medel för sluttäckning och 

efterbehandling av Änglarps deponi. Kommunfullmäktige beslutade den 1 november 2021 

§ 132 att avsätta 7 440 000 kronor varav att ta upp Tranemos del av åtagandet om 

3 199 200 kronor till efterbehandling av Änglarps deponi. I det ärendet anges att förutom 

kostnad för efterbehandling återstår en etapp att sluttäcka och att förvaltningen 

återkommer med en kostnadsberäkning av detta vid ett senare tillfälle.   

En enklare förstudie har nu genomförts och kostnaden för sluttäckning av den sista 

etappen av Änglarps deponi beräknas till 5,25 miljoner kronor. Beräkningen baseras dels 

på att det finns en möjlig intäkt från extern aktör för mottagna massor och dels på att 

avfallet flyttas ihop till en mindre yta att sluttäcka. 

Kostnadsberäkning 

Yta att sluttäcka 10 000 m2 

Generell kostnad för sluttäckning – 400 kronor/m2 

Möjlig intäkt för massor som kommunen kan få betalt för – 85 kronor/m2  

Slag Uppskattad mängd Kostnad (miljoner kronor) 

Massflytt 20 000 m3 0,80 

Sluttäckning 10 000 m2 4,00 

Mottagning massor 10 000 (cirka 15 000 m3) -0,85 

Oförutsett 15% 0,60 

Kostnad sluttäckning  4,55  

Kostnad projektering 500 timmar 0,50  

Kostnad byggledning 200 timmar 0,20 
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Summa   5,25 

 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige avsätta 3,76 miljoner kronor till 

sluttäckning av Änglarps deponi, vilket belastar årets resultat 2021 med samma belopp. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens 2021-11-15 § 190 

Tjänsteutlåtande 2021-10-29 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef  

 

Salman Chalhoub, Ekonomichef  

 

Magnus Eriksson, Avfallschef 

 

Magnus Thor, Ekonom\Controller  

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 151 

Inköp av Handbynäs 1:2 skifte 3 

Diarienummer: KSF-2021-231 252 

Beslut 

Kommunfullmäktige förvärvar fastigheten ”Handbynäs 1:2, skifte 3”  med ett pris på 

2 900 000 kronor samt tillkommande förrättningskostnad på uppskattningsvis 50 000 

kronor. 

Kommunfullmäktige beslutar att kapitaltjänstkostnaden för fastigheten ramjusteras till 

samhällsbyggnadsnämnden.   

Sammanfattning 

Svenljunga kommun ser ett ökat intresse för Lockryds industriområde och arbetar för  

möjligheten att expandera industriområdet mot norr och öster för att kunna erbjuda 

större etableringar av verksamheter. 

 

Handbynäs 1:2, skifte 3, är placerad i anslutning till Lockryds industriområde, norr om 

väg 27, och utgörs av 18,9 hektar skogsmark. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige förvärva fastigheten ”Handbynäs 1:2, 

skifte 3”  med ett pris på 2 900 000 kronor samt tillkommande förrättningskostnad på 

uppskattningsvis 50 000 kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kapitaltjänstkostnaden för fastigheten ramjusteras till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens 2021-11-15 § 191 

 

Tjänsteutlåtande 2021-10-22 

 

Bilaga under sammanträdet – Karta Handbynäs 1:2 skifte 3 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

 



Svenljunga kommun Paragraf Kommunfullmäktige 

 § 151 2021-11-29 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .    
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

34 (50) 

 

Beslutet expedieras till 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef  

 

Salman Chalhoub, Ekonomichef 

 

Ulrika Nilsson, Mark- och exploateringsingenjör 

 

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 152 

Markbyte Gälared 2:56 och Gälared 6:2 

Diarienummer: KSF-2021-243 253 

Beslut 

Kommunfullmäktige byter bort del av Gälared 2:56, cirka 63 hektar, mot del av Gälared 

6:2, cirka 37 hektar.  

 

Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att genomföra bytet. 

Reservation: 

Marianne Josefsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Deltar inte i handläggningen 

På grund av jäv deltar inte Johan Björkman (M) i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning 

Svenljunga kommun arbetar för att skapa ett nytt bostadsområde i Sågviken vid sjön 

Såken i anslutning till Hillareds tätort. Den aktuella marken är i del utpekad som LIS -

område, landsbygdsutveckling i strandnära läge, i översiktsplan men ägs inte av 

kommunen. 

 

För att kunna investera i området genom planläggning och utbyggnad av bostadsområde 

behöver kommunen förfoga över marken. I dialog med markägaren Gunilla och Daniel 

von Schedwins stiftelse (nedan Stiftelsen) står det klart att Stiftelsen är positiv till att byta 

mark med kommunen. 

 

Då marken som kommunen önskar byta till sig, del av Gälared 6:2, har ett högt 

strategiskt värde för kommunen som bostadsmark i strandnära läge samt en god skoglig 

tillväxt för nuvarande ägare föreslår Stiftelsen att ett byte med förhållandet minst 1:1,5 

räknat på produktiv skogsmark genomförs. Med hänsyn till l tidigare inköp av annan 

strategisk mark ser förvaltningen detta som en bra och likvärdig uppgörelse. 

 

Den mark som kommunen önskar byta till sig från Gälared 6:2 är cirka 37 hektar varav 

produktiv skogsmark är cirka 36 hektar. Den mark som kommunen önskar byta bort från 

Gälared 2:56 är cirka 63 hektar varav cirka 56 hektar är produktiv skogsmark. 

 

Vid värdering av den aktuella marken och andelen produktiv skogsmark har 

Skogssällskapet Förvaltning AB använts som konsult. Skogssällskapet är skogsförvaltare 

åt både kommunen och Stiftelsen och har god kännedom om de markförhållanden som 

råder. 

Den mark som kommunen byter till sig blir en omsättningstillgång och på sikt 
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bostadsmark. Då kommunens totala areal produktiv skogsmark minskar med cirka 56 

hektar i samband med affären förutsatt att ett bostadsområde skapas påverkas 

Samhällsbyggnadsnämndens möjlighet att långsiktigt uppnå de avkastningskrav som 

ställs på kommunens skogsinnehav och därmed hålla nämndens driftsbudget. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan komma att behöva en ramjustering på sikt kopplat till  

markbyte och exploatering av annan kommunal skogsmark. 

Den tillbytta marken uppskattas ha ett värde på 5 467 000 kronor, medan den bortbytta 

marken har ett bokfört värde på 1552 kronor. Enligt redovisningsregelverket är den 

tillbytta marken att betrakta som köpeskilling för den bortbytta marken. Resultateffekten 

under försäljningsåret kommer därför att utgöras av mellanskillnaden av den tillbytta 

markens uppskattade värde och det bokförda värdet av den bortbytta marken, 3 915 000 

kronor. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige beslutar byta del av Gälared 2:56, cirka 

63 hektar, mot del av Gälared 6:2, cirka 37 hektar.  Kommunfullmäktige uppdrar 

kommunstyrelsen att genomföra bytet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 192 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-08 

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande - bild av markbyte Gälared 2:56 och Gälared 6:2 

Bilaga 2 till tjänsteutlåtande – översiktsbild av markbyte Gälared 2:56 och Gälared 6:2 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Josefsson (MP): Yrkar på att avbryta markbytet vilket innebär avslag till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och Marianne Josefssons (MP) yrkande om att avslå 

kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Josefssons 

(MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet expedieras till 

Salman Chalhoub, Ekonomichef 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef  

 

Ulrika Nilsson, Mark- och exploateringsingenjör 

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 153 

Markbyte Ängasjö 3:1 och Gälared 6:2 

Diarienummer: KSF-2021-244 253 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att 

utreda att byta bort en annan del av kommunens mark.  

Deltar inte i handläggningen 

På grund av jäv deltar inte Johan Björkman (M) i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning 

Svenljunga kommun ser ett ökat intresse för Lockryds industriområde och arbetar för  

möjligheten att expandera industriområdet mot norr och öster för att kunna erbjuda 

större etableringar av verksamheter. I anslutning till mark som ägs av kommunen i 

området äger Gunilla och Daniel von Schedwins stiftelse (nedan Stiftelsen) skogsmark 

som är intressant att utveckla till industriområde. 

 

För att kunna investera i området genom planläggning och utbyggnad av industriområde 

behöver kommunen förfoga över marken och i dialog med markägaren står det klart att 

Stiftelsen är positiv till att byta mark med kommunen. 

 

Då marken som kommunen önskar byta till sig, del av Gälared 6:2, har ett högt 

strategiskt värde för kommunen som industrimark samt en god skoglig tillväxt för 

nuvarande ägare föreslår Stiftelsen att ett byte med förhållandet minst 1:1,5 räknat på 

produktiv skogsmark genomförs. Med hänsyn till tidigare inköp av annan strategisk mark 

ser förvaltningen detta som en bra och likvärdig uppgörelse. 

 

Den mark som kommunen önskar byta bort från Ängasjö 3:1 är cirka 60 hektar varav 

cirka 59 hektar är produktiv skogsmark. Arealen att byta till anpassas efter Stiftelsens 

önskemål om tillgänglig bytesmark på fastigheten Gälared 6:2 men ska nå förhållandet 

1:1,5 och hålla likvärdigt skogsvärde. 

 

Vid värdering av den aktuella marken och andelen produktiv skogsmark ska 

Skogssällskapet Förvaltning AB användas som konsult. Skogssällskapet är skogsförvaltare 

åt både kommunen och Stiftelsen och har god kännedom om de markförhållanden som 

råder. 

Den mark som kommunen byter till sig blir en omsättningstillgång och på sikt 

industrimark. Då kommunens totala areal produktiv skogsmark minskar med cirka 59 

hektar i samband med affären förutsatt att ett industriområde skapas påverkas 

Samhällsbyggnadsnämndens möjlighet att långsiktigt uppnå de avkastningskrav som 

ställs på kommunens skogsinnehav och därmed hålla nämndens driftsbudget. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan komma att behöva en ramjustering på sikt kopplat till  
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markbyte och exploatering av annan kommunal skogsmark. 

 

Den tillbytta marken uppskattas ha ett värde på 6 192 000 kronor, medan den bortbytta 

marken har ett bokfört värde på 1 967 000 kronor. Enligt redovisningsregelverket är den 

tillbytta marken att betrakta som köpeskilling för den bortbytta marken. Resultateffekten 

under försäljningsåret kommer därför att utgöras av mellanskillnaden av den tillbytta 

markens uppskattade värde och det bokförda värdet av den bortbytta marken, 4 225 000 

kronor. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta genomföra byte av del av 

Ängasjö 3:1, cirka 60 hektar, mot del av Gälared 6:2, i förhållandet 1:1,5 räknat på 

produktiv skogsmark. Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att genomföra 

bytet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 193 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-08 

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande - bild Gälared 6:2 

Bilaga 2 till tjänsteutlåtande – Ängasjö 3:1 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Josefsson (MP): Yrkar på att avbryta markbytet vilket innebär avslag till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Thomas Carlsson (LPo): Yrkar för återremiss med motivering att utreda att byta bort en 

annan del av kommunens mark. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, Thomas Carlssons (LPo):s yrkande 

om återremiss till kommunstyrelsen med motiveringen att utreda att byta bort en annan 

del av kommunens mark, kommunstyrelsens förslag och Marianne Josefssons (MP) 

yrkande. 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska beslutas idag eller återremitteras enligt 

Thomas Carlssons (LPo):s yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 

ska avgöras idag. 

Votering begärs och verkställs med följande propositionsordning: 

 Ja-röst för återremittering 

 Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag 
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Omröstningsresultat 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 10 nej-röster genom en 

minoritetsåterremiss beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med Thomas 

Carlssons (LPo) motivering till återremiss. 

Namn Ja Nej Avstår Frånvarande 

Kjell Persson (M)  X   

Margaretha Bjälkemo (M)  X   

Roger Axelsson (M)  X   

Eva Johansson (C)  X   

Anita Ottoson (C)  X   

Petra Ojala (C)  X   

Barbro Johansson (-)  X   

Tommy Stensson (-)    X   

Ann-Louise Karlsson (-)   X   

Inge Salomonsson (-)  X   

Owe Lundin (L)  X   

Fredrik Skott (KD)  X   

Stefan Carlsson (S)  X   

Helene Johnsson (S)  X   

Dan Franzén (S)  X   

Per Bornefalk (S)  X   

Torsten Lindh (S)  X   

Kerstin Göss-Lindh (S)  X   

Patrik Harryson (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    

Alain Waern (LPo) X    

Ann Wallnedal (LPo) X    

Thomas Carlsson (LPo) X    
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Bertil Hagström (LPo) X    

Resultat 10 20 0 0 

 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Salman Chalhoub, Ekonomichef 

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef  

 

Ulrika Nilsson, Mark- och exploateringsingenjör 

 

 

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 154 

Policy för systematiskt brandskyddsarbete - SBA 

Diarienummer: KSF-2021-221 171 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Policy för systematiskt brandskyddsarbete, 

SBA. 

Sammanfattning 

Företaget Deloitte fick i uppdrag av Svenljunga kommuns förtroendevalda revisorer att 

utföra en granskning av det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen. Utifrån 

rapporten avseende granskningen av det systematiska brandskyddsarbetet fick 

kommunen i uppdrag att ta fram och fastställa gemensamma styrdokument. 

 
Lagtext 

Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778, 2 kap. 2§) ska ”Ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla  

utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i 

övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller  
begränsa skador till följd av brand.” 
 
Kommunens uppgifter 

Denna policy anger syfte och mål för kommunens systematiska brandskyddsarbete. Den 

fastställer Svenljunga kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 

brandskyddsarbetet i kommunens verksamheter och bolag. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige anta styrdokumentet Policy för 

systematiskt brandskyddsarbete, SBA. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 197 

 

Policy för systematiskt brandskyddsarbete  

 

Tjänsteutlåtande, 2021-10-05 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Protokollsbilaga 

Policy för systematiskt brandskyddsarbete, SBA. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 

Socialnämnden 

 

Barn-och utbildningsnämnden 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

De kommunala bolagen 

 

Kommunchef, Magnus Nilsson 

 

Säkerhetssamordnare, Kerstin Johansson 

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 155 

Regel för klimatsmartaresor och fordon för Svenljunga 
kommuns anställda och förtroendevalda 

Diarienummer: KSF-2021-227 500 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar styrdokumentet regel för klimatsmarta resor och fordon för 

Svenljunga kommuns anställda. Upphäver med detsamma kommunfullmäktigebeslut 

2021-10-14 § 171 avseende antagandet av regel för resor och trafiksäkerhet för 

Svenljunga kommuns anställda. 

Sammanfattning 

Tjänsteresor utgör en väsentlig del i det vardagliga arbetet. Hur tjänstepersoner och 

förtroendevalda reser medför effekter på både miljö och kommunens ekonomi. Därutöver 

utgör det också en arbetsmiljöfråga. Svenljunga kommuns grundansats är att 

tjänsteresandet ska falla inom ramen för att främja en hållbar miljö, hälsa och ekonomi.  

Lagkraven som stipulerar tjänsteresorna återfinns både i kommunallagen (2017:725) om 

kommunens goda ekonomiska hushållning samt arbetsmiljölagen (1377:1160). I 

Inkomstslagen (1999:1229) regleras också tjänsteresor. Med detta styrdokument 

efterlevs också kommunfullmäktiges målområden avseende: 

1. Målområde 1: Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet 

2. Målområde 2: God ekonomisk hushållning 

3. Målområde 4: Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa 

generation 

Kommunfullmäktige har tidigare antagit styrdokumentet regel för resor och trafiksäkerhet 

för Svenljunga kommuns anställda som också behandlade tjänsteresor. Däremot bedöms 

den nu vara utdaterad med hänvisning till fullmäktigemålen varav behovet av ett nytt 

styrdokument uppdagats. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige antar styrdokumentet regel för 

klimatsmarta resor och fordon för Svenljunga kommuns anställda. Upphäver med 

detsamma kommunfullmäktigebeslut 2021-10-14 § 171 avseende antagandet av regel för 

resor och trafiksäkerhet för Svenljunga kommuns anställda. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 198 

Tjänsteutlåtande 2021-10-20 

Förslag på regel för klimatsmarta resor och fordon för Svenljunga kommuns anställda 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 

Regel för klimatsmartaresor och fordon för Svenljunga kommuns anställda och 

förtroendevalda 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Barn-och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

 



  Protokoll  

  2021-11-29  

    

    

 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

45 (50) 

 

§ 156 

Klimatlöften 2022 

Diarienummer: KSF-2021-136 009 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar klimatlöften 2022 enligt nedan: 
 

 Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal 

verksamhet ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. 

Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla 

Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens. 

 

 Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal Det 

innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, 

exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer 

än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande 

transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och 

parkeringsövervakning. 

 

 Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. Det 

innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller 

erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter 

och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för  

kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds 

enligt EU:s engångsplastdirektiv. 

 

 Klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler Det innebär att kommunen 

inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i 

kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och 

används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt. 
 

 Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  Det 

innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för  att 

undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta 

matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller  

middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och 

tallrikssvinn. 
 

 Klimatlöfte 16. Vi installerar solenergi. Det innebär att solceller prövas i alla 

nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i 

kommunen. 
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Sammanfattning 

Klimat 2030 har för andra året i rad skickat ut 20 löften där kommuner i hela Västra 

Götalands län kan välja att anta klimatlöften senast den 1 december 2021 som ska 

utföras året därpå, 2022. 

 

Resultat för klimatlöften 2021 
Under 2021 antog Svenljunga kommun 9 Klimatlöften där vi vid dagens datum ser att 8 

av 9 klimatlöfte är uppfyllda. 

Följande klimatlöften för år 2021 är uppfyllda: 

 
Klimatlöfte 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 

Reviderat kommunens styrdokument ”Regler för resor och trafiksäkerhet”. 

Styrdokumentet innehåller en policy som går i linje med klimatlöfte 1 och 

riktlinjer som visar på hur kommunens tjänstemän och förtroendevalda kan 

efterfölja den. Dokumentet är uppe för antagande i Kommunstyrelsen. 

 
Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är miljöbilar 

Till dagens datum har inga nya beställningar gjorts för personbilar. 

 
Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upphandling för transsportdelen i nya 
avtal 

Inga nya avtal under 2021, men tidigare har vi upphandlat avtal innehållande 

miljökrav för transporter som berör kommunens organisation. 

 
Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 

Inköpsgruppen är involverad i arbetet och engångsprodukter i plast är utbytt mot 

papper och träprodukter, så som pappmugg, trägaffel och träkniv. 

 

Klimatlöfte 16. Vi producerar egen solel 

Förskolan Svedjan fick solceller under år 2021. 

 
Klimatlöfte 17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 

Kommunens avtal med leverantören är till 100 procent baserad på förnybar 

elektrisk kraft. 

 
Klimatlöfte 19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom 
grön obligation 

Inga nya projekt som ska finansieras externt har pågått under 2021. Svenljungas 
Verksamhetslokaler har beviljats ett ”grönt bolån” från Kommuninvest för 

förskolan Svedjan. 

 
Klimatlöfte 20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten 
om klimat 

Minimeringsmästarna, Resterkocken 

Följande klimatlöfte har vi ännu inte uppfyllt: 

 
Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  

Kostenheten har utfört vägningar under året och i redovisningen för 8-månaders i 

Hypergene finns ett värde på 24 gram per portion. Den senaste siffran ligger 

dock på 66 g per portion, vilket överstiger målet på 45 gram per portion. 

Anledningen är att man under den sista mätningen (vecka 38-39) har inkluderat 

fler kök, nu är alla kommungemensamma kök inkluderade. Vägning sker under 
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två veckor åt gången. Det är vissa kök som sticker ut vilket drog upp medelvärdet. 

Ytterligare vägningar kommer att göras under hösten. Gen om att 

inkludera fler kök har det visat sig att ett löfte, som vi trodde att vi uppfyllde, inte 

räckte hela vägen när fler kök inkluderades. Men genom att inkludera fler kök i 

mätningen kan vi öka kunskapen och minska matsvinnet i ett större perspektiv. 

Det är fullt möjligt att vi når målet på 45 gram per portion innan årsskiftet. 

 

Nya löften 
Miljöstratgen har i samråd med enhetschefer och förvaltningschefer tagit fram ett förslag 

på vilka klimatlöften som kan vara aktuella för år 2022. Av 20 valbara klimatlöften är 6 

stycken relevanta för kommunen att anta. 

 

Klimatlöfte 3 bygger vidare på förra årets löften om resepolicy och inköp av 

nya miljöbilar. Det blir en bra start för kommunen att implementera det nya 

styrdokumentet för möten och resor samt att upphandlingar av kommunens 

fordon gradvis förändras till miljöbilar (klimatbilar). Löftet följer Svenljungas plan 

att arbeta vidare mot ett mer fossilfritt Svenljunga. 

 

Klimatlöfte 4 är samma som förra året, dvs att kommunen fortsätter ha som 

mål att ställa miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, 

exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Förra året togs inga nya avtal 

men ekonomichefen har i samråd med upphandlaren bedömt att det fortsatt är  

en fråga vi ska arbeta med. 

 

Klimatlöfte 8 är även den densamma som förra året, vilket betyder att vi 

fortsätter att minska kommunens användning av fossilbaserade 

engångsprodukter. I år är löftet något förändrat och går ut på att kommunen 

byter ut 1 produkt eller erbjuder minst 5 alternativ beställningsbara produkter 

som är i linje med löftet. Klimatlöftet ligger i linje med den nya regionala 

avfallsplanen. 

 

Klimatlöfte 10 innebär att kommunen använder minst 20 % cirkulära möbler 

inom den egna organisationen. Arbetsmarknadsenheten är på väg att starta 

igång verksamheten. Klimatlöftet ligger i linje med den nya regionala 

avfallsplanen. 

 

Klimatlöfte 12 blir en fortsättning från 2021, vi ser att mätningen kan 

förbättras genom att man räknar in svinn från tre olika kategorier; kökssvinn, 

serveringssvinn och tallrikssvinn. 

Klimatlöfte 16 är ett löfte som är detsamma som för år 2021, där vi fortsätter 

att på nybyggnadsprojekt i kommunal regi installera anläggning för solenergi. 

Föreslagna löften följer den linje som kommunen vill arbeta emot, dvs implementeringen 

av den nya regionala avfallsplanen och ett fossilfritt Svenljunga. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 15 november. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige godkänna förslag till klimatlöften 2022 

enligt nedan: Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar Det innebär att 

alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar 

som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra 

personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens. 
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Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal Det innebär 

att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis 

postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av 

upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis 

matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning. Klimatlöfte 8. Vi 

minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. Det innebär att kommunen 

helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya 

beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade 

av återvunnet eller förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska 

vara andra än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv. Klimatlöfte 10. Vi 

använder cirkulära möbler Det innebär att kommunen inreder med minst 20 procent 

cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i kommunens organisation. Med cirkulära 

möbler menas att de repareras och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas 

internt. Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål Det 

innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att undvika 

matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med ett 

uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre 

typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Klimatlöfte 16. Vi installerar 

solenergi. Det innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och 

att minst en anläggning installeras i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 § 157 

Tjänsteutlåtande 2021-09-30 

Beskrivning kommunernas klimatlöften inför 2022 

20 Klimatlöften inför 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Josefsson (MP): Ändringsyrkande:  

 Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter ändras till 
att avstå från inköp av fossilbaserade engångsprodukter. 

 Klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler och att den procentuella andelen 

ändras från nuvarande formuleringen på 20 % till 50 %. 

 Klimatlöfte 16: Vi installerar solenergi även ska inkludera: vi prövar att installera 

solenergi även vid renovering. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag, och Marianne Josefssons (MP) tre ändringsyrkanden.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande ställer proposition på Marianne Josefssons (MP) ändringsyrkande angående 

klimatlöften 8 och finner att kommunfullmäktige avslår det. 
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Ordförande ställer proposition på Marianne Josefssons (MP) ändringsyrkande angående 

klimatlöfte 10 och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Marianne Josefssons (MP) ändringsyrkande angående  

klimatlöfte 16 och finner att kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet. 

Votering angående Marianne Josefssons (MP) ändringsyrkande angående klimatlöfte 16 

begärs och verkställs med följande propositionsordning: 

 Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

 Nej-röst för bifall till ändringsyrkandet 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20-ja röster mot 11 nej-röster bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

Namn Ja Nej Avstår Frånvarande 

Johan Björkman (M) X    

Kjell Persson (M) X    

Margaretha Bjälkemo (M) X    

Roger Axelsson (M) X    

Eva Johansson (C) X    

Anita Ottoson (C) X    

Petra Ojala (C) X    

Barbro Johansson (-) X    

Tommy Stensson (-)   X    

Ann-Louise Karlsson (-)  X    

Inge Salomonsson (-) X    

Owe Lundin (L) X    

Fredrik Skott (KD)  X   

Stefan Carlsson (S) X    

Helene Johnsson (S) X    

Dan Franzén (S) X    

Per Bornefalk (S) X    

Torsten Lindh (S) X    

Kerstin Göss-Lindh (S) X    

Patrik Harryson (S)  X   

Robert Klerfors (V)  X   

Marianne Josefsson (MP)  X   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

50 (50) 

 

Gert Månsson (SD) X    

Susanne Lindström (SD)  X   

Christer Schönander (SD)  X   

Lars-Åke Engström (SD) X    

Kjell Persson (SD)  X   

Alain Waern (LPo)  X   

Ann Wallnedal (LPo)  X   

Thomas Carlsson (LPo)  X   

Bertil Hagström (LPo)  X   

Resultat 20 11 0 0 

 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 

Socialnämnden 

 

Barn-och utbildningsnämnden 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Therese Silow, 1:e Miljöhandläggare och Miljöstrateg 

 


