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 Underskrift  

 

Plats och tid Måndagen den 2021-12-20 klockan 18:00–18.40, Kommunhuset, Svenljungasalen 

 Mötet ajourneras klockan 18.06-18.07 

Beslutande  

Ledamöter Bertil Hagström (LPo) 

Inge Salomonsson (-), ordförande 

Dag Forsström (S), andre vice ordförande 

Johan Björkman (M) ej § 160 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) 

 

Tjänstgörande ersättare Per-Olof Ekelund (M) för Martin Due (M) 
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Urban Nylén (M) för Johan Björkman (M) § 160 

Anita Ottosson (C) för Eva Johansson (C)  

Ernst Gustafsson (-) för Barbro Johansson (-) 

Torsten Lindh (S) för Stefan Carlsson (S) 

Helene Johnsson (S) för Ann-Marie Franzén Molin (S) 

Gerth Månsson (SD) för Patrik Thorén (SD) 

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

Övriga närvarande  

Ersättare Urban Nylén (M) § 157-159, 161-163 

Eva Johansson (L) 

Stig Nilsson (KD) 

Per Bornefalk (S) 

 

Tjänstemän Quang Nguyen, Kommunsekreterare 

Magnus Nilsson, Kommunchef 
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§ 157 
Sammanträdet inleds med parentation 

Med anledning av kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlssons 
bortgång hålls en parentation, kommunfullmäktige hedrar hans minne genom en tyst 

minut. 
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§ 158 
Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Val av ordförande och fyllnadsval i barn-och utbildningsnämnden efter 

valberedningens förslag till kommunstyrelse ordförande  

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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§ 159 
Kommunchefen informerar  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunchefen informerar om följande: 

 Jullovsaktiviteter där de flesta aktiviteterna är planerade av ungdomarna själva. 
Årets jullov är till stor del planerade av Jullovsgruppen som består av ungodmar 

som fått stöttning av personalen på Ung i Svenljunga. Bland aktiviteterna finns 
att spela padel, testa VR-glasögon och trampolinpark 

 

 Markbytet del av Ängasjö 3:1 och Gälared 6:2 och att ärendet ska sättas i 
perspektivet att det sker för att möjliggöra en etablering av industrilokaler. Detta 

kan komma att leda till uppskattningsvis 3000 nya arbetstillfällen i kommunen. 

Eftersom parterna kommunen för en dialog med är börsnoterade kan 
förvaltningen inte gå in på detaljer. 
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§ 160 
Markbyte del av Ängasjö 3:1 mot del av Gälared 6:2 

Diarienummer: KSF-2021-244 253 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar genomföra byte 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 kommunstyrelseförvaltningen att genomföra bytet 

och återrapportera färdigställandet av det. 

Deltar inte i handläggningen 

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

Reservationer 

Marianne Josefsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

LPo-gruppen reserverar sig mot beslutet. 

Ann-Louise Karlsson (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Den 29 november § 153 beslutade kommunfullmäktige med en 
minoritetsåterremiss att återemittera ärendet ”Markbyte Ängasjö 3:1 och Gälared 

6:2” med motiveringen att utreda byte av en annan del av kommunens mark. 

 
Utgångspunkten för förvaltningen har varit vilka marktillgångar som varit 

tillgängliga för genomförande av byte. Därutöver att kommunens förslag i 
markbytet också ska vara tillräckligt attraktivt och likvärdigt med hänvisning till 

förhållandet minst 1:1,5 produktiv skogsmark och mot del av Ängasjö 3:1. 

 
Områdena som kommunen har till sitt förfogande och som skulle kunna utgöra del 

av byte består av två områden. Förutom del av Ängasjö 3:1 är det andra området 
Övre backa 2:1. 

 

I den dialog som förvaltningen fört med Gunilla och Daniel von Schedwins stiftelse 
har det tydliggjorts att ett markbyte är det enda tillvägagångssättet för kommunen 

att erhålla del av Gälared 6:2. Det är alltså inte möjligt för kommunen att köpa 
området. 

 
Kommunen har parter som är intresserade till en potentiell etablering i Lockryd och 

det är i den kontexten detta ärende ska försättas i. Med genomförandet av detta byte 

skulle kommunen ha förutsättningar för att gå vidare i dialogerna. Vidare bedömer 
förvaltningen att ärendet bör hanteras skyndsamt för att dels inte förlora intressenter 
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som vi i dagsläget för en dialog med samt att skapa bra förutsättningar för en etablering 
då det i sig består av många steg.  

Del av Ängasjö 3:1 

Det område som redan behandlats är del av Ängasjö 3:1 och består av cirka 60 

hektar varav cirka 59 hektar är produktiv skogsmark. I dag jobbar kommunen med 
området och bedriver ett PEFC och FSC-certifierat skogsbruk med syfte att sköta skogen 

och marken på ett hållbart sätt. 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. Området består idag av bland annat en badplats, Vitasjön. 

Det andra området som kommunen skulle kunna byta bort som motsvarar del av Ängasjö 

3:1 är del av Övre Backa 2:1. 

Del av Övre Backa 2:1 

I dag bedriver kommunen ett PEFC och FSC-certifierat skogsbruk i området för att sköta 

skogen och marken på ett hållbart sätt. Området ligger inom Fegens Naturreservat med 

vandringsleder runt sig. Sydost om området ligger också Backa loge med rastplats och 
vandrarhem. Området består av uppskattningsvis 201 hektar, däremot är det oklart hur 

många hektar produktiv skogsmark området består av. Detta får undersökas närmre om 
ett byte av detta område blir aktuellt, förvaltningen bedömer att det är osäkert om det 

finns tillräckligt mycket produktiv skogsmark. Övre Backa 2:1 definieras också som ett 

Natura 2000 område, och merandelen av området definieras som ett Natura 2000 
område.  

Det innebär att området tillhör ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden med 

syfte att värna om vissa naturtyper samt växt- och djurarter om medlemsländer kommit 
överens om att skydda. Inrikes är Skogsstyrelsen tillsynsmyndighet för 

skogsbruksåtgärder som på ett betydande sätt kan komma att påverka ett Natura 2000-
område. 

Förvaltningens resonemang 

Med hänvisning till att återremissen hade sin grund i att förvaltningen skulle undersöka 
att byta bort en annan del av kommunens mark har förvaltningen genom premisserna: 

1. Vilka tillgängliga område finns? 

2. Av dessa vilka skulle motsvara del av Ängasjö 3:1 i värde gällande produktiv 

skogsmark? 
 

Urskönjt och konkluderat att det endast finns ett aktuellt område som skulle vara 
likvärdig del av Ängasjö 3:1 och det är del av Övre Backa 2:1. 

 

Med hänvisning till att Övre Backa 2:1 i enlighet med definitionen av Natura 2000 
område utgör ett skyddsvärt naturområde och det aktiva arbetet kommunen utför 

i Fegenområdet föreslår förvaltningen att Ängasjö 3:1 fortfarande kvarstår som 
kommunens förslag till byte mot Gälared 6:2. 

Ekonomi 

Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förvaltningens förslag kommer den mark 
som kommunen byter till sig bli en omsättningstillgång och på sikt industrimark. Då 
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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 

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 13 december. Förslag till beslut var att 

föreslår kommunfullmäktige besluta genomföra byte 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 kommunstyrelseförvaltningen att genomföra bytet 

och återrapportera färdigställandet av det. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-12-13 § 214 

Tjänsteutlåtande 2021-12-01 

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 

Thomas Carlsson (LPo): Yrkar avslag på markbytet. 

Ann-Louise Karlsson (-): Yrkar avslag på markbytet. 

Marianne Josefsson (MP): Yrkar avslag på markbytet. 

Robert Klerfors (V): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Christer Schönander (SD): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Dan Franzén (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande, Inge Salomonsson (-) finner att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Thomas Carlsson (LPo) med fleras yrkande om avslag på 

markbytet. 
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Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag eller yrkandena om avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet expedieras till 

Magnus Nilsson, Kommunchef 

 
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef 

 
Ulrika Nilsson, Mark och exploateringsingenjör 

 

Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg 
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§ 161 
Begäran av en ny röstsammanräkning från Länsstyrelsen 

Diarienummer: KSF-2021-001 102  

Beslut 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ledamot efter 

Stefan Carlsson (S) utses genom ny röstsammanräkning. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att utse en ny ledamot efter Stefan Carlsson (S). 

Beslutsgång 

Ordförande, Inge Salomonsson (-) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan 

tillskriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ledamot efter Stefan Carlsson (S) kan 

utses genom ny röstsammanräkning och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen Västra Götaland  
 

HR-funktionen
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§ 162 
Val av kommunstyrelsens ordförande tillika 
kommunalråd 

Diarienummer: KSF-2021-001 102  

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Patrik Harrysson (S) med omedelbar verkan som: 

 Ledamot i kommunstyrelsen 

o Kommunstyrelsens ordförande 

 Ledamot i krisledningsnämnden 

o Ordförande krisledningsnämnden 

 Ledamot samverkansnämnd personal 

o Ordförande i samverkansnämnd personal 

 Ledamot för styrelsen Svenljunga kommun förvaltning AB 

o Styrelseordförande i Svenljunga kommun förvaltning AB 

 Ägarrepresentant gällande bolagens årsbokslut 

 Ledamot i Boråsregionen förbundsdirektionen (Sjuhärads kommunalförbund)  

För återstoden av mandatperioden 2018-2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att utse efterträdare efter Stefan Carlsson (S) i ämbetet som 
kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd. Denne tar över alla kommunala 

uppdrag som tidigare kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd haft och som 
kommunfullmäktige beslutat. 

Två av rollerna som den tidigare kommunstyrelse ordförande haft men som inte kan 

beslutas i kommunfullmäktige är ämbetet som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Enligt kommunallagen 6 kap. 42 § 

ska nämnden välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande, Inge Salomonsson (-) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan utse 
Patrik Harrysson (S) till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 



Svenljunga kommun Paragraf Kommunfullmäktige 
 § 162 2021-12-20 

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

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

13 (15) 

 

Socialnämnden 

 
Barn-och utbildningsnämnden 

  

HR-funktionen 

Kommunfullmäktige Tranemo 

Boråsregionen 

Svenbo
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§ 163 
Val av ordförande och fyllnadsval till barn-och 
utbildningsnämnden 

Diarienummer: KSF-2021-001 102  

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Patrik Harrysson (S) med omedelbar verkan i uppdraget 

som ledamot och ordförande i barn-och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Torsten Lindh (S) med omedelbar verkan till uppdraget som 

barn-och utbildningsnämndens ordförande. 

Kommunfullmäktige utser Lola Lundberg (S) med omedelbar verkan till uppdraget som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Helene Johnsson (S) med omedelbar verkan (S) till uppdraget 

som ersättare i barn-och utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har utsett Patrik Harrysson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
vilket föranleder följdeffekter i barn-och utbildningsnämndens sammansättning. Patrik 

Harrysson har inkommit med ansökan om att bli entledigad som ordförande samt som 

ledamot i barn-och utbildningsnämnden.  Entledigande och fyllnadsval behöver sålunda 
ske. Valberedningen har den 20 december kommit fram med förslag till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande, Inge Salomonsson (-) finner att det finns fyra förslag till beslut:  

 att entlediga Patrik Harrysson (S) med omedelbar verkan i uppdraget som 

ledamot och ordförande i barn-och utbildningsnämnden 

 att utse Torsten Lindh (S) med omedelbar verkan till uppdraget som ordförande i 

barn-och utbildningsnämnden 

 att utse Lola Lundberg (S) med omedelbar verkan till uppdraget som ledamot i 

barn-och utbildningsnämnden 

 att utse Helene Johnsson (S) med omedelbar verkan till uppdraget som ersättare 

i barn-och utbildningsnämnden 

Ordförande (-) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan entlediga Patrik 

Harrysson (S) med omedelbar verkan i uppdraget som ledamot och ordförande i barn-

och utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige med omedelbar verkan kan 
utse Torsten Lindh (S) till uppdraget som ordförande i barn-och utbildningsnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige med omedelbar verkan kan 
utse Lola Lundberg (S) till uppdraget som ledamot i barn-och utbildningsnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige med omedelbar verkan kan 
utse Helene Johnsson (S) till uppdraget som ersättare i barn-och utbildningsnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Barn-och utbildningsnämnden 

 
Berörda ledamöter  

 

HR-funktionen 

 


