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§ 169 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Kommunfullmäktige kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller 

ta bort ärenden. 
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§ 170 
Kommunchefen informerar  

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Kommunchef Sebastian Nydén informerar om följande: 

 Ombyggnation av skolor i södra delen av kommunen har smygstartat 

genom att om- och tillbyggnationen av Överlida förskola har påbörjats. 
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§ 171 
Anmälan om inkomna motioner, 
Svenljungaförslag och interpellationer 

Sammanfattning 
Inga inkomna motioner, Svenljungaförslag eller interpellationer till dagens 

sammanträde.  
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§ 172 
Svar på interpellation/enkla frågor  

Sammanfattning 
Inga svar på interpellationer eller enkla frågor behandlas på dagens sammanträde.  
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§ 173 
Inkomna beslut, skrivelser och  
meddelanden  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden: 

Sveriges Kommuner och Regioner  

Skrivelse – Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Regioner för 

perioden 2023-2027
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§ 174  
Utdebitering 2023  
Diarienummer: KSF-2022-149  041 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 22,05 kronor.  

Reservationer 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
Svenljunga kommun ska fastställa skattesatsen för år 2023 före november månads 

utgång. Ärendet har beretts i kommunstyrelsen 14 november. Skattesatsen för 

2023 föreslogs till 22,05 kronor vilket innebär en oförändrad skattesats i jämförelse 

med innevarande år, 2022.  

Nytt beslut om skattesats fattas varje år.  

Beredning 
Under budgetberedning har ett förslag tagits fram på skattesats för år 2023 på 

22,35 kronor.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. På 

sammanträdet fanns två förslag till beslut, budgetberedningens förslag på 22,35 

kronor och Johan Björkmans (M) förslag på 22,05 kronor. Förslag till beslut som 

gick vidare till kommunstyrelsen vara att fatta beslut i enlighet med 

budgetberedningens förslag.  

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Även där 

fanns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag på 22,35 kronor och förslag 

från Jarl Bill (LPo) om oförändrad skattesats på 22,05 kronor. Förlag till beslut blev 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 

2023 till 22,05 kronor.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 226 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 203 

Tjänsteutlåtande 2022-10-28 

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

skattesats på 22,05 kronor.  

Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till att skattesatsen för år 2023 fastställs till 22,35 

kronor. 

Lars Engström (MP): Yrkar bifall på skattejustering på plus 30 öre för år 2023. 

Robert Klerfors (V): Yrkar bifall till en skattesats på 22,35 kronor. 

Christer Schönander (SD): Yrkar bifall till Johan Björkmans (M) förslag inklusive 

tillägg. 

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till bibehållen skattesats.  

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

kommunstyrelsens förlag med oförändrad skattesats på 22,05 kronor som Johan 

Björkman (M), Fredrik Skott (KD) och Christer Schönander (SD) yrkar bifall till samt 

förslag på en förändrad skattesats med en ökning av 30 öre till 22,35 kronor som 

Patrik Harrysson (S), Lars Engström (MP) och Robert Klerfors (V) yrkar bifall till.  

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats på 22,05 kronor.  

Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 Ja-röst för kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats, 22,05 

kronor. 

 Nej-röst för Patrik Harryssons (S) med fleras förslag om förändrad 

skattesats, 22,35 kronor. 

Omröstningsresultat 
Med 19 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 14 Nej-röster för Patrik 

Harryssons förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag 

om oförändrad skattesats på 22,05 kronor. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Johan Björkman (M) x   
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Kjell Persson (M) x   

Margaretha Bjälkemo (M) x   

Inge Salomonsson (M) x   

Per-Olof Ekelund (M) x   

Britt-Marie Stensson (M) x   

Christer Wolgner (C)  x  

Marcus Bylander (C)  x  

Petra Ojala (C)  x  

Jari Palo-Oja (L)  x  

Fredrik Skott (KD) x   

Stig Nilsson (KD) x   

Patrik Harrysson (S)  x  

Lisbeth Jakobsson (S)  x  

Dan Franzén (S)   x  

Therese Bevenros (S)  x  

Dag Forsström (S)  x  

Eva Corovic (S)  x  

Torsten Lindh (S)  x  

Helene Johnsson (S)  x  

Robert Klerfors (V)  x  

Lars Engström (MP)  x  

Christer Schönander (SD) x   

Gerth Månsson (SD) x   

Lars Engström (SD) x   

Göran Tjärnlund (SD) x   

Ulla-Katarina Rosén (SD) x   

Per Swedberg (SD) x   

Leif Karlsson (SD) x   

Ann Wallnedal (LPo) x   

Thomas Karlsson (LPo) x   
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Jarl Bill (LPo) x   

Bertil Hagström (LPo)  x   

 

Beslutet skickas till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 175  
Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga 
kommun och koncernbolagen  
Diarienummer: KSF-2022-149  041 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga 

kommun och koncernbolagen i enlighet med förslag från Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och Sverigedemokraterna. 

Kommunfullmäktige fastställer förtroendevaldas revisorers budget för 2023 till 

1 000 000 kronor.  

Reservationer 
Centerpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 

beslutet.  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun har upprättat en budget för 2023 inklusive en plan för åren 

2024-2025. Verksamhetsplanen innehåller vision, kommunens målområden, 

fullmäktigemål, driftbudget inklusive budgetram för respektive nämnd, 

investeringsbudget samt budgeten för 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 13 juni 2022, men är en del i Verksamhetsplanen (VP) 

2023-2025. Det har skett ett antal justeringar sedan förra beslutet avseende 

kommunens investeringar. Dessa åtgärder har gjorts i syfte att minska belastningen 

på kommunens ekonomi under kommande prövande år. 

Kommunrevisionens budget 2023 föreslås vara på samma nivå som 2022, det vill 

säga 1,0 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges presidium har genomfört en 

beredning av budgeten med representanter från revisionen.   

Budgetberedningen har överlämnat sitt förslag till kommunfullmäktige för 

antagande. 
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Beredning 
Under budgetberedningen har ett förslag till verksamhetsplan 2023-2025 för 

Svenljunga kommun och koncernbolagen tagits fram. Budgetberedningens förslag 

var att verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun och koncernbolagen 

godkänns samt att de förtroendevalda revisorernas budget för år 2023 fastställs till 

1 000 000 kronor. 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen arbetsutskott 31 oktober 2022. På 

sammanträdet fanns det två förslag till beslut, budgetberedningens förslag och 

Johan Björkmans (M) förslag på gemensam verksamhetsplan från Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende. 

Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 

budgetberedningens förslag. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Även där 

fanns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Fredrik Skotts (KD) förslag 

på gemensam verksamhetsplan från Moderaterna, Kristdemokraterna, 

Sverigedemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende. Förslag till beslut blev att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsplan  

2023-2025 för Svenljunga kommun och koncernbolagen i enlighet med förslag från 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Landsbygdspartiet 

Oberoende. Samt fastställa budgeten för kommunens förtroendevalda revisorer till 

1 000 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 227 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 204 

Tjänsteutlåtande 2022-10-28 

Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun och koncernbolagen 

Verksamhetsplan 2023-2025 Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsplan 2023-2025 Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhetsplan 2023-2025 Socialnämnden 

Verksamhetsplan 2023-2025 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges presidiums utlåtande – Beredning av revisorernas budget 

2023 

Verksamhetsplan 2023-2025 Moderaterna, Kristdemokraterna, 

Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende, 2022-11-28 

Verksamhetsplan 2023-2025 Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna,  

2022-11-28 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 

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

tilläggsyrkanden. Det första om 1,3 miljoner kronor i kompensation till nämnderna 

för hyreshöjningar och det andra om 200 000 kronor på nämnderna enligt 

Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun och koncernbolagen från 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och 

Sverigedemokraterna, 2022-11-28. 

Lars Engström (MP): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggen.  

Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerns och Liberalernas 

gemensamma förslag, 2022-11-28, med samma tillägg som Johan Björkmans (M).  

Beslutsgång 
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förlag med de två tilläggsyrkanden som Johan Björkman (M) 

yrkar bifall, det vill säga förslag på Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga 

kommun och koncernbolagen från Moderaterna, Kristdemokraterna, 

Landsbygdspartiet Oberoende och Sverigedemokraterna samt förslag på 

Verksamhetsplan 2023-2025 från Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna 

med samma tillägg som Johan Björkmans (M) som Patrik Harrysson (S) yrkar bifall 

till.  

Ordförande kallar förslagen för Johan Björkmans (M) förslag och Patrik Harryssons 

(S) förslag.  

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller Johan 

Björkmans (M) förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 Ja-röst för Johan Björkmans (M) förslag.  

 Nej-röst för Patrik Harryssons (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 19 Ja-röster för Johan Björkmans (M) förslag och 14 Nej-röster för Patrik 

Harryssons (S) förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla Johan Björkmans (M) 

förslag, dvs. kommunstyrelsens förslag med de båda tilläggsyrkandena enligt 

Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun och koncernbolagen från 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och 

Sverigedemokraterna. 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Johan Björkman (M) x   

Kjell Persson (M) x   

Margaretha Bjälkemo (M) x   

Inge Salomonsson (M) x   

Per-Olof Ekelund (M) x   

Britt-Marie Stensson (M) x   

Christer Wolgner (C)  x  

Marcus Bylander (C)  x  

Petra Ojala (C)  x  

Jari Palo-Oja (L)  x  

Fredrik Skott (KD) x   

Stig Nilsson (KD) x   

Patrik Harrysson (S)  x  

Lisbeth Jakobsson (S)  x  

Dan Franzén (S)   x  

Therese Bevenros (S)  x  

Dag Forsström (S)  x  

Eva Corovic (S)  x  

Torsten Lindh (S)  x  

Helene Johnsson (S)  x  

Robert Klerfors (V)  x  

Lars Engström (MP)  x  

Christer Schönander (SD) x   

Gerth Månsson (SD) x   

Lars Engström (SD) x   

Göran Tjärnlund (SD) x   

Ulla-Katarina Rosén (SD) x   

Per Swedberg (SD) x   

Leif Karlsson (SD) x   
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ann Wallnedal (LPo) x   

Thomas Karlsson (LPo) x   

Jarl Bill (LPo) x   

Bertil Hagström (LPo)  x   

 

Protokollsbilaga 
Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun och koncernbolagen från 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och 

Sverigedemokraterna, 2022-11-28.  

Beslutet skickas till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 

Ekonomienheten  

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och Utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunrevisionen 

Svenljunga Kommun Förvaltning AB 

AB Svenljunga Bostäder 

Svenljunga Industrifastigheter AB 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 176  
Investeringsbudget 2023-2025 för Svenljunga 
kommun och Svenljunga Verksamhetslokaler 
AB  
Diarienummer: KSF-2022-127  041 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för verksamhetsplan  

2023-2025, Svenljunga kommun och Svenljunga Verksamhetslokaler AB. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad investeringsbudget antagen av 

kommunfullmäktige 13 juni 2022, § 91. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun har upprättat en reviderad investeringsbudget för 2023 

inklusive en plan för åren 2024-2025. 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 13 juni 2022, men är en del i verksamhetsplanen (VP) 

2023-2025.  

Sedan förra beslutet om investeringsbudget fattades har ett antal justeringar skett 

avseende kommunens investeringar. Dessa åtgärder har gjorts i syfte att minska 

belastningen på kommunens ekonomi under kommande prövande år.  

I budget för Svenljunga Verksamhetslokaler AB har det skett tillägg samtliga år för 

solcellsanläggningar. 2023 finns även anslag för en ny utemiljö på Mogaskolan, 

med bland annat en multi sportarena. 

Budgetberedningen har överlämnat sitt förslag till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober. Förslag till 

beslut blev att fatta beslut i enlighet med budgetberedningens förslag att 

godkänna investeringsbudget VP 2023-2025 för Svenljunga kommun och 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB och upphäva tidigare beslutad 

investeringsbeslut antaget 13 juni 2022 § 91. 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 176 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

20 (80) 

 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

investeringsbudget VP 2023-2025 för Svenljunga kommun och Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB och upphäva tidigare beslutad investeringsbeslut antaget 

13 juni 2022 § 91. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 228 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 205 

Tjänsteutlåtande 2022-10-28 

Investeringsbudget Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun och 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Beskrivning av investeringar 

Investeringsbudget 2023-2025 Samhällsbyggnadsnämnden 

Investeringsbudget 2023-2025 Socialnämnden 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Investeringsbudget Verksamhetsplan 2023-2025 för Svenljunga kommun och 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Beslutet skickas till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 177  
Allmänhetens frågestund gällande 
Verksamhetsplan 2023-2025  
Diarienummer: KSF-2022-149  041 

Beslut 
Lägga frågorna och svaren till handlingarna.  

Sammanfattning 
I samband med att Verksamhetsplanen 2023-2025 presenteras bjuds allmänheten 

in till frågestund.   

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 178  
Kompensation till kostenheten 
Diarienummer: KSF-2022-62  040 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kompensation (tillskott) till kostenheten inom 

samhällsbyggnadsnämnden med en miljon kronor med anledning av kraftigt höjda 

livsmedelspriser under år 2022.  

Finansiering sker internt från ansvar 23090 gemensamma intäkter/kostnader.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt en månadsrapport 

för oktober med helårsprognos för 2022. Förvaltningscheferna och VD för bolagen 

gör en bedömning av förväntat ekonomiskt resultat för 2022. Utvärderingen görs 

utifrån av kommunfullmäktige senaste beslutade ramar för 2022 inklusive 

eventuella tilläggsanslag. 

Totalt visar kommunen ett prognostiserat resultat (balanskravsresultat) på 

+46,2 (+40,6) miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot 

budgeten med 33,0 (27,4) miljoner kronor. Förbättringen jämfört med föregående 

rapport beror främst på starkare skatteprognos (1,4 mkr) samt bättre prognos på 

nämnderna (3,4 mkr). Den sammanlagda budgetavvikelsen för nämnderna  

(-0,2mkr) är för första gången sedan februaris månadsrapport i närheten av noll, 

vilket är mycket positivt tecken.  

Denna prognos innebär att det finansiella resultatmålet, +14,4 miljoner kronor, 

uppfylls med god marginal.  

Den ekonomiska utvecklingen under året har varit exceptionell med kraftigt höjda 

priser på el, bränsle, livsmedel mm samt väldigt snabb och kraftfull höjning av 

Riksbankens styrränta.  

Inom kostenheten har de höjda livsmedelspriserna haft stor påverkan på ekonomin 

och denna månadsrapport pekar mot ett underskott på cirka en miljon kronor för 

2022. Det är inte rimligt att förvänta sig att en sådan kostnadsökning kan täckas 

genom minskning av andra kostnader inom enheten.  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Kommunstyrelsen 

godkände månadsrapporten för oktober 2022 och överlämnade som förslag till 

beslut till kommunfullmäktige att godkänna kompensation (tillskott) till 

kostenheten inom samhällsbyggnadsnämnden med en miljon kronor med 

anledning av kraftigt höjda livsmedelspriser under år 2022. Samt att finansiering 

sker internt från ansvar 23090 gemensamma intäkter/kostnader.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-14, § 224 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-14 

Månadsrapport oktober 2022 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 

Ekonomienheten 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Poa Pettersson, kostchef 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 179  
Riktlinje för resultatutjämningsreserv 
Diarienummer: KSF-2022-251  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Riktlinje för resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning 
Kommunallagen (2017:725) medger tillskapande av en resultatutjämningsreserv. I 

korthet innebär detta att intäkter kan utjämnas över en konjunkturcykel utan brott 

mot kommunallagens balanskrav. Balanskravet innebär att kommunfullmäktige 

inte får underbalansera sin budget samt att ett redovisat underskott måste 

återställas inom en treårsperiod om inte synnerliga skäl finns för annat beslut.  

För hanteringen krävs att fullmäktige beslutat om ett regelverk (riktlinje). 

Riktlinjen reglerar möjligheten att tillföra resurser till och villkoren som gäller för 

att ianspråkta resurser ur resultatutjämningsreserven. Vidare regleras reservens 

storlek och hur den redovisas i räkenskaperna.  

Genom beslut i fullmäktige, i samband med behandlingen av årsbokslutet, kan 

överskott tillföras en resultatutjämningsreserv för att ianspråktas under en senare 

period med svag konjunktur. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev att fatta beslut enligt förvaltningens förslag att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje för resultatutjämningsreserv.  

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje för 

resultatutjämningsreserv.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 202 

Tjänsteutlåtande 2022-10-28 
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Förslag – Riktlinje för resultatutjämningsreserv 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Riktlinje för resultatutjämningsreserv. 

Beslutet skickas till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 

Ekonomienheten  

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 180  
Riktlinje för kontinuitetsplanering 
Diarienummer: KSF-2022-192  711 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Riktlinje för kontinuitetsplanering. 

Sammanfattning 
Vi kommer alltid att utsättas för hot och risker vilka kan resultera i olika typer av 

händelser som kommunen ska hantera. Dessa händelser, intern och externa, 

kommer alltid ha en påverkan på en vår förmåga att leverera våra prioriterade 

åtaganden. Beroende på hur väl förberedda vi är kommer dessa händelser att 

förorsaka störningar och avbrott i leveransförmågan. För att motverka att dessa 

störningar eller avbrott leder till oönskade/oacceptabla avbrott av leveransen, 

behöver kommunen arbeta med kontinuitetsplanering. 

Att bygga kontinuitetsförmåga vid allvarliga störningar innebär att planera och 

prioritera för alternativa lösningar och upprätthålla leveransen av produkter 

och/eller tjänster till i förväg fastställda acceptabla nivåer, oavsett händelse. Detta 

för att en händelse effektivt ska kunna tas om hand och för att den samhällsviktiga 

verksamheten ska kunna upprätthållas. 

I kommunens Risk- och sårbarhetsanalys under mandatperioden 2019-2022 

prioriteras åtgärder och aktiviteter för att öka förmågan att upprätthålla 

kommunens samhällsviktiga verksamhet och kunna uppfylla det geografiska 

områdesansvaret, inför och under extraordinära händelser och samhällsstörningar. 

Åtgärderna följs upp kontinuerligt under mandatperioden utifrån kommunens 

styrmodell och hanteras i kommunens budgetplanering. 

En av de aktiviteter som kommunen ska genomföra under mandatperioden är: 

att upprätta kontinuitetsplaner för de samhällsviktiga verksamheterna. 

Tillsammans med förvaltningscheferna och utsedd personal från dessa samt 

kanslichef, ekonomichef och säkerhetssamordnaren har denna 

kommunövergripande Riktlinje för kontinuitetsplanering = PLAN B tagits fram. Till 

grund för arbetet ligger Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap samt 

en risk- och sårbarhetsanalys från 2019 med tillhörande åtgärder. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 3 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev att fatta beslut enligt förvaltningens förslag att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje för kontinuitetsplanering.  

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinje för 

kontinuitetsplanering.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14,§ 205 

Tjänsteutlåtande, 2022-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll 2022-10-03, § 161 

Tjänsteutlåtande 2022-09-07 

Förslag - Riktlinje för kontinuitetsplanering. 

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

kommunstyrelsens förlag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Riktlinje för kontinuitetsplanering 

Beslutet skickas till 
Sebastian Nydén, kommunchef 

Tommy Fock, barn- och utbildningschef 

Sandra Larewall, socialchef 

Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 

Tomas Klug, kanslichef 

Salman Chalhoub, ekonomichef 

Kerstin Johansson, säkerhetssamordnare 

Fredrik Wahlberg, VD Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 181  
Fastställande av vattenskyddsområde för 
Ätran nedre i Svenljunga kommun 
Diarienummer: KSF-2020-262  422 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde för Ätran Nedre i Svenljunga 

kommun. Vattenskyddsområdet består av en vattenskyddszon och en skyddszon 

som ska ha den omfattning som framgår av den röda markeringen i kartan i bilaga.  

I de fall skyddszonsgränsen på kartorna sammanfaller med väg ska vägområdet 

anses ligga inom skyddszonen. 

Sammanfattning 
Falkenbergs kommun startade 2015 ett arbete med att ta fram ett 

vattenskyddsområde för Nedre Ätran. 2018 lämnades ett förslag in till 

länsstyrelserna i Halland och i Västra Götaland för att fastställas. Området sträcker 

sig en bit in i Svenljunga kommun, men även i Hylte och i Varberg samt i 

Falkenbergs kommun. Länsstyrelsen i Västra Götaland lämnade till Svenljunga 

kommun att fastställa den del som rör Svenljunga kommunen. Svenljunga kommun 

fattade ett beslut om att anta den primära zonen men inte den sekundära zonen. 

Falkenbergs kommun överklagade då beslutet. Vivab fick information om att 

ärendet prövats av länsstyrelsen i Västra Götaland, som i beslut 6 september 2022 

upphäver det nämnda beslutet.  

Ärendet har nu lämnats tillbaka till Svenljunga kommun, för vidare handläggning, 

vilket är detsamma som att kommunen har fortsatt i uppgift att fastställa 

vattenskyddsområdet för Ätran nedre som berör Svenljunga kommun.  

Vattenskyddsområdet är fastställt i övriga kommuner (Falkenberg, Hylte och 

Varberg) och föreskrifterna har vunnit laga kraft. I beslut från 22 april 2022 finns 

föreskrifterna angivna som även kommer att gälla för Svenljunga kommun när 

vattenskyddsområdet är fastställt. Skyddszonen är till för att skapa rådrum och 

hinna upptäcka och åtgärda en akut förorening i händelse av olycka. Ytvatten som 

befinner sig inom skyddszonen befinner sig inom en rinntid på 12 h innan vattnet 

når råvattenintaget samt en buffertzon på 50 meter runt dessa vatten. Området i 

Svenljunga kommun utgörs av ett mindre område i Sydöstra delen, närmsta tätort 

är Mjöbäck. Främst en fastighet, Mjöbäcks-Brostorp 6:1, berörs och den ägs i 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 181 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

30 (80) 

dagsläget av Svenska kyrkan. Ytterligare två fastigheter, Älmhult 1:6 och Älmhult 

1:15, berörs men enbart inom en mindre del i utkanten av dessa fastigheter. 

Skyltning av området kommer att skötas av Vivab. Mer information finns att läsa på 

Vivab’s hemsida om vattenskyddsområdet, där finns även kartor samt en länk till 

Svenljunga kommuns hemsida. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet 31 oktober 2022. Förslag till beslut blev att 

fatta beslut enligt förvaltningens förslag att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att fastställa vattenskyddsområdet för Ätran Nedre i 

Svenljunga kommun. Vattenskyddsområdet består av en vattenskyddszon och en 

skyddszon som ska ha den omfattning som framgår av den röda markeringen i 

kartan i bilaga. I de fall skyddszonsgränsen på kartorna sammanfaller med väg ska 

vägområdet anses ligga inom skyddszonen. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 207 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 179 

Tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Bilaga – Karta 

Information till kommunstyrelse från Vivab, 2022-10-05 

Överklagan av beslut 2022-09-06 

Beslut från Länsstyrelsen i Halland 2022-04-22 

Bilaga till beslut från Länsstyrelsen i Halland 2022-04-22 – Kartor 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Karta 

Beslutet skickas till 
Falkenbergs kommun 

Länsstyrelsen i Halland 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 182  
Flytt av fritidsverksamheten från 
samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden 
Diarienummer: SBF-2022-1025  001 

Beslut 
Kommunfullmäktige överför budget för fritidsverksamheten, 980 000 kronor, från 

samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden från budgetår 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen om mötesplats för motorburen ungdom 

remitteras till socialnämnden för beredning.  

Sammanfattning 
I samverkan mellan kommunens förvaltningar har ett förslag till förändrad 

organisation tagits fram som innebär att en gemensam enhet skapas med ansvar 

för förebyggande och främjande av barn- och ungdomsfrågor.  

Enheten är kopplad till såväl barn- och utbildningsförvaltningen som 

socialförvaltningen och kommer att ha ett delat ledarskap. Barn- och 

utbildningsnämnden kommer att vara ansvarig nämnd för familjecentralen och 

socialnämnden kommer att vara ansvarig nämnd för fält- och fritidsverksamheten. 

Ekonomi 
Personal- och verksamhetsbudget på 980 000 kronor flyttas i sin helhet från 

samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden och den nya organisationen. 

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2022, § 121, att godkänna 

förslag till upprättande av en ny enhet för främjande av barn- och ungdomsfrågor 

med start 1 januari 2023. Nämnden lämnar då ifrån sig fritidsverksamheten med 

tillhörande budget enligt redovisat förslag. 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att överföra budget för fritidsverksamheten, 980 000 kronor, 

från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden från budgetår 2023.  
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Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 219 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-11-15, § 131 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 191 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11 § 121 

Konsekvensbeskrivning och riskbedömning inför beslut av förändringar i 

verksamheten som påverkar arbetsmiljön 

Underlag till samverkan-Förebyggande och främjande barn och ungdomsarbete 

Tjänsteutlåtande, 2022-09-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Hagström (LPo): Tilläggsyrkande om att motionen om mötesplats för 

motorburen ungdom remitteras till socialnämnden för beredning. 

Lars Engström (MP): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

kommunstyrelsens förslag, samt Bertil Hagströms (LPo) tilläggsyrkande om att 

motionen om mötesplats för motorburen ungdom remitteras till socialnämnden 

för beredning. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar först på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar sedan på tilläggsyrkandet och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 

Ekonomienheten  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden  

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 183  
Förvaltningsgemensamma enheten för 
främjade av barn- och ungdomsfrågor 2023, 
Svenljunga ungas framtid 
Diarienummer: SOF-2022-123  700 

Beslut 
Kommunfullmäktige överför budget för fritidsverksamheten från 

samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden från budgetår 2023. 

Delade budgeten för samordnare flyttas från socialnämnden för att i sin helhet 

ligga under barn- och utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 
I samverkan mellan kommunens förvaltningar har ett förslag till förändrad 

organisation tagits fram som innebär att en gemensam enhet skapas med ansvar 

för förebyggande och främjande av barn- och ungdomsfrågor.  

Enheten är kopplad till såväl Barn- och utbildningsförvaltningen som 

Socialförvaltningen och kommer att ha ett delat ledarskap. Enheten kommer delvis 

att bestå av helt nya verksamheter/tjänster och redan befintliga 

verksamheter/tjänster som flyttas från sin nuvarande organisatoriska tillhörighet 

(fritidsverksamhet, fältarbetare och viss del anhörigstöd). Delade budgeten för 

samordnare föreslås flyttas från socialnämnden att i sin helhet ligga under Barn- 

och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslag till 

upprättande av Förvaltningsgemensam enhet för främjande av barn- och 

ungdomsfrågor med start 1 januari 2023. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta budget för 

fritidsverksamheten från Samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden från 

budgetår 2023. Delade budgeten för samordnare flyttas från socialnämnden till att 

i sin helhet ligga under Barn- och utbildningsnämnden. 

I samband med detta beslut revideras reglementet för socialnämnden. 
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Beredning 
Socialnämnden beslutade 12 oktober 2022, § 87, att godkänna förslag till 

upprättande av förvaltningsgemensam enhet för främjande av barn- och 

ungdomsfrågor, Svenljunga ungas framtid med start 1 januari 2023. Delade 

budgeten för samordnare flyttas från socialnämnden i sin helhet att ligga under 

barn- och utbildningsnämnden. Budget för fritidsverksamheten föreslås flyttas från 

samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden från budgetår 2023.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt socialnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att flytta budget för fritidsverksamheten från 

samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden från budgetår 2023. Den delade 

budgeten för samordnare flyttas från socialnämnden för att i sin helhet ligga under 

barn- och utbildningsnämnden 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 216 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 189 

Socialnämndens protokoll 2022-10-12, § 87 

Underlag för samverkan 

Riskanalys 

Tjänsteutlåtande 2022-09-21 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 

Ekonomienheten  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden  

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 184  
Reglemente för socialnämnden 
Diarienummer: SOF-2022-125  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för socialnämnden. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för socialnämnden antaget  

17 december 2018, § 213.  

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod ska reglementen för nämnderna ses över och vid 

behov revideras.  

Från och med år 2023 kommer ansvarsområdet för bostadsanpassning flyttas över 

från socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden samt ansvarsområdet för 

fritidsverksamhet att flyttas över från Samhällsbyggnadsnämnden till 

socialnämnden. Vidare att ansvar för enheten Komjobb flyttas från socialnämnden 

till Kommunstyrelseförvaltningen/Arbetsmarknadsenheten. Dessa ändringar är 

inlagda i upprättat förslag. Även ett tillägg med beskrivning av vilket ansvar 

socialnämnden har gällande rådgivande organ vilket saknas i nuvarande 

reglemente. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet 31 oktober 2022. Arbetsutskottet föreslår att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut i enlighet med 

socialnämndens förslag att anta Reglemente för socialnämnden samt upphäva 

tidigare reglemente för socialnämnden antaget 17 december 2018, § 213.  

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14,§ 217 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 190 

Socialnämndens protokoll 2022-10-12, § 90 
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Förslag – Reglemente för socialnämnden 

Tjänsteutlåtande 2022-09-27 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Reglemente för socialnämnden 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 185  
Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden  
Diarienummer: BUF-2022-157  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden antaget 17 december 2018, § 214 samt antagen revidering  

7 september 2020, § 101.  

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod ska reglementen för nämnderna ses över och vid 

behov revideras. Det som tillkommit i reglementet är familjecentralen som ligger 

under barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Reglementet är inlagt i 

kommunens nya mall för styrdokument. Dessa ändringar är inlagda i upprättat 

förslag från förvaltningen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta 

beslut i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag att anta Reglemente 

för barn- och utbildningsnämnden samt upphäva tidigare reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden antaget 17 december 2018, § 214 samt antagen revidering  

7 september 2020, § 101. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 222 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 194 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-11 § 108 

Tjänsteutlåtande, 2022-10-03 
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Förslag – Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 186  
Reglemente för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
Diarienummer: KSF-2022-237  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor antaget 15 april 2019, § 87. 

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med rådet för funktionshinderfrågor är att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna utnyttja sin medborgerliga rättighet att påverka 

samhället på lokal nivå. 

Organisatoriskt är rådet för funktionshinderfrågor knutet till kommunstyrelsen. 

Styrelsen ska därför godkänna det nya reglementet.  

Socialförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.  

Inför varje mandatperiod ska reglementen ses över och revideras. Revideringen av 

detta reglemente denna gång innebär endast redaktionella förändringar. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta 

beslut i enlighet med förvaltningens förslag att anta Reglemente för kommunala 

rådet för funktionshinderfrågor och upphäva tidigare reglemente antaget 15 april 

2019, § 87. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 232 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 199 

Tjänsteutlåtande, 2022-10-19 

Förslag- Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Beslutet skickas till 
Funktionshinderrådet 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

41 (80) 
 

§ 187  
Svar på motion kring ökad fysisk aktivitet hos 
unga i Svenljunga kommun 
Diarienummer: KSF-2022-122  812 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 
Miljöpartiet och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Patrik Harrysson (S) föreslår i en motion att kommunens idrottshallar ska vara 

gratis för ungdomar upp till 18 år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på 

möjligheterna att genomföra förslaget. 

• Bokning kan ske tidigast dagen innan eller samma dag som bokningen ska gälla. 

• Person över 18 år bör stå som ansvarig bokare för att säkerställa trygghet och 

ordning. 

Bokning kan ske via Moga fritid eller kommunens hallvärdar och planerad aktivitet 

måste framgå vid bokningen.  

Ekonomi 
Då det rör sig om sent inkomna bokningar bedöms inte förslaget påverka 

ekonomin för bokning av idrottshallar nämnvärt. Hallarna hade vid dessa tillfällen 

med stor sannolikhet stått tomma.  

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2022, § 120, att yrka på bifall för 

motionen.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Där fanns 

det två förslag till beslut, samhällsbyggnadsnämndens förslag på bifall för motionen 

samt Johan Björkmans (M) förslag om avslag för motionen med beaktning av 

likabehandlingsprincipen. Förslag till beslut från arbetsutskottet blev att 
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kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 

motiveringen att förslaget ökar möjligheten för spontana aktiviteter för barn och 

unga i Svenljunga kommun.  

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Där fanns det 

två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag om bifall för motionen och Gerth 

Månssons (SD) förslag om avslag. Förslag till beslut blev att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 220 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 192 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11 § 120 

Tjänsteutlåtande, 2022-09-14 

Motion från Patrik Harrysson (S), 2022-05-12 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23 § 67 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till motionen.  

Lars Engström (MP): Yrkar bifall till motionen.  

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag av motionen.  

Fredrik Skott (KD): Yrkar avslag av motionen. 

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

kommunstyrelsens förslag om avslag av motionen som Johan Björkman (M) och 

Fredrik Skott (KD) yrkar bifall till samt bifall till motionen som Patrik Harryssons (S) 

och Lars Engströms (MP) yrkar bifall till.  

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) frågar på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om avslag av 

motionen. 

Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång: 

 Ja-röst för avslag av motionen.  

 Nej-röst för bifall av motionen.  
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Omröstningsresultat 
Med 19 Ja-röster för avslag av motionen och 14 Nej-röster för bifall av motionen  

beslutar kommunfullmäktige bifalla avslag av motionen.  

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Johan Björkman (M) x   

Kjell Persson (M) x   

Margaretha Bjälkemo (M) x   

Inge Salomonsson (M) x   

Per-Olof Ekelund (M) x   

Britt-Marie Stensson (M) x   

Christer Wolgner (C)  x  

Marcus Bylander (C)  x  

Petra Ojala (C)  x  

Jari Palo-Oja (L)  x  

Fredrik Skott (KD) x   

Stig Nilsson (KD) x   

Patrik Harrysson (S)  x  

Lisbeth Jakobsson (S)  x  

Dan Franzén (S)   x  

Therese Bevenros (S)  x  

Dag Forsström (S)  x  

Eva Corovic (S)  x  

Torsten Lindh (S)  x  

Helene Johnsson (S)  x  

Robert Klerfors (V)  x  

Lars Engström (MP)  x  

Christer Schönander (SD) x   

Gerth Månsson (SD) x   

Lars Engström (SD) x   

Göran Tjärnlund (SD) x   
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ulla-Katarina Rosén (SD) x   

Per Swedberg (SD) x   

Leif Karlsson (SD) x   

Ann Wallnedal (LPo) x   

Thomas Karlsson (LPo) x   

Jarl Bill (LPo) x   

Bertil Hagström (LPo)  x   

 

Beslutet skickas till 
Patrik Harrysson (S) 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 188  
Medfinansiering Örsåsgården 
Diarienummer: KSF-2022-225  159 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner medfinansiering av Örsåsgårdens ansökan med 

359 000 kronor (dock högst till 30 % av totalbeloppet) under förutsättning att 

Boverket beviljar bidrag.  

Sammanfattning 
Örsåsgården har skickat in en ansökan om medfinansiering till sin bidragsansökan 

till Boverket för modernisering av Örsåsgården. En offentlig medfinansiering på 

minst 30 % är en förutsättning för att Boverket ska bevilja föreningens ansökan. 

Boverket finansierar 50 % av projektet och de sista 20 % är egen finansiering. 

Projektets totalkostnad uppgår till 1 195 000 kronor.  

Örsåsgården är en populär och välanvänd samlingslokal. För att fortsätta vara 

attraktiva krävs det att anläggningarna renoverar och moderniserar. Insatserna i 

ansökan syftar också till att verka för hållbarheten i huset och ses som nödvändiga.  

Svenljunga kommun har tidigare beviljat majoriteten av ansökningar för offentlig 

medfinansiering gällande bidrag från Boverket och Landsbygdsprogrammet på den 

offentliga medfinansieringsgraden som krävs. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna medfinansiering av Örsåsgårdens ansökan med 359 000 kronor (30 % av 

totalbeloppet) under förutsättning att Boverket beviljar bidrag. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Under 

sammanträdet tillkommer och bifalls ändringsyrkande på förslag till beslut som 

innebär att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

medfinansieringen av Örsåsgårdens ansökan med 359 000 kronor med tillägget att 

medfinansieringen dock högst får uppgå till 30 % av totalbeloppet, under 

förutsättning att Boverket beviljar bidrag.   



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 188 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

46 (80) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 204 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 198 

Tjänsteutlåtande 2022-10-21 

Skrivelse från Örsåsgårdens bygdegårdsförening, 2022-10-06 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 

Ekonomienheten 

Emelie Romland, kommunutvecklare 

Örsås bygdegårdsförening 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 189  
Hälsans stig 
Diarienummer: KSF-2022-236  814 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner utredningen i form av tjänsteutlåtandet. 

Kommunfullmäktige godkänner förslag på aktivitetsslinga och med detta avveckla 

Hälsans stig. 

Sammanfattning 
När Hälsans stig initierades i Svenljunga kommun år 2005, var det i samverkan med 

Riksförbund HjärtLung och huvudsyftet är att den ska vara trygg och säker att 

promenera, samt vara tillgänglig för alla. Promenadslingan uppfyller i dagsläget inte 

detta fullt ut.  

Den nuvarande utformningen av stigen kan inte bibehållas med anledning av  

Blåkläders utbyggnad, sålunda krävs en ny sträckning för Hälsans stig. 

Förvaltningen bedömer emellertid att riktlinjerna från riksförbundet för Hälsans 

Stig är svåra att leva upp till. Bland annat krav på lutning på stigen, 

tillgänglighetsanpassning, belysning, snöröjning med flera som ackumulerat 

innebär en utmaning att finna en ny och lämplig sträckning.  

Det kommer också medföra kostnader att använda sig av Riksförbundet när vi 

anlägger en ny stig. Vi har noterat att allt fler kommuner har frångått från 

konceptet Hälsans stig med hänvisning till exempelvis, Vårgårda, Tranemo och 

Ulricehamn.  

Förslag på ny sträckning för att frångå från Hälsan stig är en aktivitetsslinga. 

Förslagsvis kommer den vara längst med gångvägen i Thilanderska parken, med 

aktivitetsskyltar som riktar sig till alla åldrar för att på ett enkelt sätt få in 

träningsövningar under sin promenad. Detta medför också en satsning på att öka 

utbudet av kostnadsfri fysisk aktivitet som inkluderar alla och blir lättillgängligt i 

kommunen. Detta med hänvisning till att förslag på slinga med regelbundenhet 

snöröjs och redan är belyst. Den passerar även vårt utegym som kan 

marknadsföras i samma syfte.  

Det blir också en satsning på att öka tryggheten då vi lockar fler att uppehålla sig i 

Thilanderska parken. Med denna satsning ses utvecklingspotentialen i att applicera 

samma koncept i hela kommunen med initiativ av föreningslivet. Följaktligen 
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föranleder en aktivitetsslinga i egen regi ett större engagemang, större möjlighet 

till att anpassa slingan efter kommunens behov med mindre medel. 

Vi har identifierat ohälsotal i kommunen, där endast 30% uppger att de är fysiskt 

aktiva 60min/veckan. Kommunen har även ohälsotal vad gäller folksjukdomar 

såsom fetma, högt blodtryck och diabetes. Sålunda ska förslag på slinga betraktas 

ur ett större perspektiv och går i linje med beslutade folkhälsomål och ska ses som 

ett omtag för en friskare kommun. 

Ekonomi 

Kostnader för aktivitetsrunda Kostnader för att dra en ny sträckning 

för Hälsans stig: 

Den uppskattade kostnaden för att 

införa aktivitetsslingan uppgår cirka 

15 000 kronor i en engångskostnad. 

Driftskostnaden beräknas vara av 

marginell karaktär då det består av 

skyltkostnader och kan hanteras inom 

ram. 

Den uppskattade kostnaden för att dra 

en ny sträckning för Hälsans stig 

beräknas kosta cirka 50 000 kronor och 

inkluderar skyltar samt infotavlor, 

kartoriginal, papperskartor med flera.  

 

Driftkostnad sker i form av underhåll av 

informationstavlor och skyltar samt 

beräknas kosta 6 000 kronor årligen. 

  

 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 oktober 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut i 

enlighet med förvaltningens förslag att godkänna utredningen i form av 

tjänsteutlåtandet samt godkänna förslag på aktivitetsslinga och därmed avveckla 

Hälsans stig. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 206 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 200 

Tjänsteutlåtande, 2022-10-18 

Bilaga- Karta Hälsans stig 

Kommunfullmäktige protokoll 2022-02-07 § 6  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Wallnedal (LPo): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Erika Till, folkhälsostrateg 

Tomas Klug, kansli/IT-chef 

Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 190  
Försäljning av fastigheten Svenljunga 5:493 
Diarienummer: KSF-2022-227 253 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Svenljunga 5:493. 

I samband med det godkänner kommunfullmäktige att Svenljunga 

Industrifastigheter AB eventuellt läggs vilande.  

Sammanfattning 
På styrelsemötet för Svenljunga Industrifastigheter AB den 6 oktober informerar 

verkställande direktör Fredrik Wahlberg att en värdering av fastigheten har 

genomförts av en konsult för att få ett marknadsvärde. Hyresgästen är tillfrågad 

om de vill köpa fastigheten till det utvärderade marknadsvärdet och en diskussion 

har förts.  

På styrelsemötet beslutas att verkställande direktör Fredrik Wahlberg får i uppdrag 

att inhämta ett klartecken från kommunfullmäktige i Svenljunga kommun gällande 

försäljning av fastigheten.  

I en skrivelse till kommunen informerar Svenljunga Industrifastigheter AB att 

fastigheten är den enda i bolagets bestånd. Styrelsen har gjort bedömningen att 

försäljningen är av principiell betydelse och önskar därför kommunfullmäktiges 

godkännande att genomföra försäljningen. Då försäljningen troligen överstiger 25 

prisbasbelopp krävs det enligt ägardirektiven ett uppdrag från ägaren Svenljunga 

Kommun Förvaltning AB för att genomföra detta.  

Fastigheten värderas av mäklare till kring 4 000 000 i marknadsvärde vilket blir det 

pris som nuvarande hyresgäst blir erbjuden att köpa fastigheten för. Avstår 

hyresgästen föreslås att fastigheten läggs ut på öppna marknaden, detta skulle 

möjliggöra för hyresgästen att antingen köpa fastigheten för ett lägre eller högre 

pris. I diskussion med verkställande direktör kan hyresgästen tänka sig att köpa 

fastigheten för 2 994 941 kronor.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
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godkänna försäljning av fastigheten Svenljunga 5:493 och i samband med det 

godkänna att Svenljunga Industrifastigheter AB eventuellt läggs vilande.  

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 223 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 195 

Skrivelse till Svenljunga kommun, 2022-10-13 

Protokoll från styrelsemöte Svenljunga Industrifastigheter AB 2022-10-06 § 40. 

Underlag till styrelsemöte, försäljning av fastigheten Svenljunga 5:493, 2022-10-06 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Fredrik Wahlberg, VD Svenljunga Industrifastigheter AB



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 191  
Utökad kommunal borgen för AB Svenljunga 
Bostäder 
Diarienummer: KSF-2022-252 045 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 

Svenljunga Bostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

230 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad borgen, antagen av 

kommunfullmäktige 7 februari 2020, § 10. 

Sammanfattning 
AB Svenljunga Bostäder begär att kommunens borgensutrymme utökas från 

dagens 200 miljoner kronor till 230 miljoner kronor.   

Utökningen av borgen behövs för att finansiera investeringar för tilläggsisolering 

och installation av ventilation i samband med takbyte på Karlsbergsområdet. 

Ekonomi 
Svenljunga kommun debiterar en borgensavgift om 0,3 % av utnyttjad borgen. 

Kommunens intäkt påverkas alltså först när bolaget har lånat upp beloppet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet 31 oktober 2022. Arbetsutskottet föreslår att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut i enlighet med 

förvaltningens förslag att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Svenljunga 

Bostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

230 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Samt upphäva 

tidigare beslutad borgen, antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2020, § 10. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 229 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 206 

Tjänsteutlåtande, 2022-10-31 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 

Fredrik Wahlberg, VD AB Svenljunga Bostäder 

AB Svenljunga Bostäder 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 192  
Utökad kommunal borgen för Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB 
Diarienummer: KSF-2022-253  045 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Upphäva tidigare beslutad borgen, antagen av kommunfullmäktige 3 september 

2018, § 166. 

Sammanfattning 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB begär att kommunens borgensutrymme utökas 

från dagens 315 miljoner kronor till 400 miljoner kronor.   

Utökningen av borgen behövs för att finansiera investeringar för om-och 

tillbyggnader på idrottshallar, skolor och förskolor enligt Svenljunga kommuns 

skolplan.  

Ekonomi 
Svenljunga kommun debiterar en borgensavgift om 0,3 % av utnyttjad borgen. 

Kommunens intäkt påverkas alltså först när bolaget har lånat upp beloppet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet 31 oktober 2022. Arbetsutskottet föreslår att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut i enlighet med 

förvaltningens förslag att såsom för egen skuld ingå borgen för Svenljunga 

Verksamhetslokaler ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Samt upphäva 

tidigare beslutad borgen, antagen av kommunfullmäktige 3 september 2018,  

§ 166. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 230 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 207 

Tjänsteutlåtande 2022-10-31 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 

Fredrik Wahlberg, VD Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 193  
Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
Diarienummer: SBF-2022-382  406 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Taxan träder i kraft 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område antagen 27 november 2017, § 208 med revideringar 

beslutade 17 december 2018, § 222 och 25 november 2019, § 207. Upphävd taxa 

upphör att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område innebär att 

kommunens tillsynsmyndighet antar en behovsanpassad taxa. Tillstånds- och 

anmälningspliktiga verksamheter, så kallade B-, C- och H-verksamheter får en fast 

avgift som är anpassad utifrån deras tillsynsbehov. Samtliga icke anmälnings- eller 

tillståndspliktiga verksamheter, så kallade U- och UH-verksamheter, kommer att 

debiteras timavgift.  

Miljö- och byggenheten har under våren 2022 informerat både 

samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen om vad den nya taxan innebär.  

Nyheter 
Taxan är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och är starkt kopplad 

till kommunens behovsutredning.  

I taxan anges tillsynsbehovet för varje enskild bransch (exempelvis rening av 

avloppsvatten, metallbearbetning, skolor med flera). Varje verksamhet som 

omfattas av taxan klassas inom sin bransch och får tillsyn utifrån deras behov och 

inte risk (som det var tidigare). Varje verksamhet kan endast klassas inom en 

bransch, oavsett om de har flera branschområden.  

Tidigare har de med fast avgift debiteras i förskott under februari-mars varje år. 

När taxan är antagen kommer samtliga verksamheter att debiteras i efterhand, 

oavsett om de har en fast avgift eller en timavgift. 
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Taxan ska revideras årligen på grund av att om det tillkommer nya verksamheter 

under året ska deras klassningskod tas fram (om den inte redan är framtagen) och 

beslutas om.  

Ett nytt begrepp har tillkommit; Extraordinär tid, och betyder att när en 

verksamhet med fast avgift inte fullföljer sina åtaganden kan få ytterligare 

handläggningstid som ska debiteras.  

Ekonomi 
Kommunens intäkter, i stort, kommer inte påverkas av taxan. Taxan tillsammans 

med behovsutredningen visar på vilka intäkter tillsynsmyndigheten kan förhålla sig 

till. Den nya taxan kommer inte att sänka intäkterna men de kommer att fördelas 

över året istället för att den största summan inkommer under första kvartalet. 

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 27 september 2022, § 95 att godkänna 

förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och skicka den 

till kommunfullmäktige för antagande.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område och att taxan träder i kraft 1 januari 2023. Samt att kommunfullmäktige 

upphäver tidigare taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen 

27 november 2017, § 208 med revideringar beslutade 17 december 2018, § 222 

och 25 november 2019, § 207. Upphävd taxa upphör att gälla från och med 1 

januari 2023. 

Efter att ärendet beretts i arbetsutskottet upptäckte 

samhällsbyggnadsförvaltningen att en viktig tabell saknades i taxebilagan som 

klargjorde avgiftsnivåerna. Ett tjänsteutlåtande togs fram för kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till den 14 respektive den 15 november. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut enligt 

arbetsutskottets förslag med tillägget i taxebilagan som 

samhällsbyggnadsförvaltningen uppmärksammat saknats.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 208 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-15, § 134 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 180 
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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27, § 95 

Förslag - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Tjänsteutlåtande, 2022-09-02 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 194  
Upphävande av taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 
Diarienummer: SBF-2022-1085  406 

Beslut 
Kommunfullmäktige upphäver Taxa för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer, antagen 25 november 2019, § 206, under förutsättning 

att den nya taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antas. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt en ny taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område och överlämnat den till kommunfullmäktige för antagande. I 

den nya taxan ingår avgifter för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

vilket framgår av § 1 i taxebestämmelserna. 

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober2022, § 111 att föreslå 

kommunfullmäktige att upphäva Taxa för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer under förutsättning att den nya taxan för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område antas. 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att upphäva Taxa för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer, antagen 25 november 2019, § 206, under förutsättning 

att den nya taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antas.  

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 209 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 181 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 111 
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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27, § 95 

Tjänsteutlåtande, 2022-10-10 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 195  
Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 
Diarienummer: SBF-2022-998  706 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 

tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter. Antagen 

taxa träder i kraft 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige upphäver taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och 

lag om tobak och liknande produkter, antagen 17 juni 2019, § 132. Upphävd taxa 

upphör att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter. 

Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022. Kommunen har tillsynsansvaret på 

försäljningsställena. Enligt 40 § får kommunen ta ut avgift för sin tillsyn av den som 

bedriver anmälningspliktig försäljning.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att avgiften för den tillsynen bakas in i den 

befintliga taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och 

liknande produkter. I övrigt är taxan oförändrad. 

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2022, § 110 att överlämna 

förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag 

om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Antagen taxa träder i kraft 1 januari 2023. I samband med det upphäver 
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kommunfullmäktige taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om 

tobak och liknande produkter, antagen 17 juni 2019, § 132. Upphävd taxa upphör 

att gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 210 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 182 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 110 

Förslag - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Tjänsteutlåtande, 2022-09-19 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 

produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 196  
Taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och 
bygglagen 
Diarienummer: SBF-2022-987  206 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen. 

Antagen taxan träder i kraft 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige upphäver plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 

2015, antagen 15 december 2014, § 164. Upphävd taxa upphör att gälla från och 

med 1 januari 2023 under förutsättning att även föreslagen Kart- och mättaxa i 

ärende SBF-2022-988 antas. 

Motivering 
Föreslagen beräkningsmodell visar med ökad tydlighet vilken avgift som kommer 

att debiteras den sökande samt överensstämmer på ett tydligare sätt med gällande 

lagstiftning samt den faktiska nedlagda handläggningstiden. Utförda analyser har 

granskat ett byte av taxemodell och tyder på en mycket begränsad påverkan på 

byggenhetens intäkter. 

Sammanfattning 
Nu gällande byggtaxa har visat sig innehålla vissa otydligheter, både mot sökande 

samt vid granskning mot lagtext. Mot sökanden ger den komplicerade 

beräkningsmodellen svårighet att i förväg ge ett svar på vad en viss åtgärd kommer 

debiteras. Mot lagtexten ger den inte tillräcklig fokus på likställighetsprincipen om 

samma kostnad för samma typ av ärende. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

har arbetat fram ett förslag till ny taxemodell som avhjälper båda dessa 

svårigheter. Modellen har till viss del omarbetats med stöd från Borås och 

Bollebygds taxor. 

Den nya beräkningsmodellen bygger på framtagande av antal 

handläggningstimmar för varje typ av ärende som sedan multipliceras med 

gällande timavgift. Vad som kommer debiteras för de vanliga ärendetyperna kan 

med konkreta siffror redovisas för medborgarna innan de lämnar in sin ansökan. 

Överrensstämmelsen med lagstiftningen ökar genom att den stora påverkan av 

storlek på byggnationen tas bort. Granskning av ett enbostadshus påverkas i liten 
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grad av storleken på byggnationen och samma avgift kan därför gälla oavsett 

storlek. Det vill säga samma typ av byggnation ska ge samma avgift.  

Vid andra typer av byggnation påverkar storleken handläggningstiden och därmed 

avgiften, exempelvis industribyggnader. Där är det rimligt med högre avgift för 

större byggnationer. Men handläggningstiden ökar inte linjärt enligt nuvarande 

modell. Den nya modellen avhjälper detta genom att det införs nya, betydligt 

större, areaspann med mindre ökning i avgift mellan de olika spannen. 

En tredje indelning sker för de ärenden som vi mycket sällan handlägger och 

därmed inte har någon möjlighet att räkna fram en genomsnittlig handläggningstid, 

eller de som kan skilja kraftigt i handläggningstid. För dessa ärenden tillämpar vi 

timdebitering. Ett tydligt exempel på ärende som skiljer sig mycket åt i 

handläggningstid är ändrad användning. En ändring från lager till industri kan vara 

enkel att handlägga medan en ändring från bostad till förskola kan kräva stor 

granskning. 

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2022, § 109 att överlämna 

förslag på taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta Taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och 

bygglagen. Taxan träder i kraft 1 januari 2023. I samband med det upphäver plan- 

och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2015, antagen 15 december 2014,  

§ 164. Upphävd taxa upphör att gälla från och med 1 januari 2023 under 

förutsättning att även föreslagen Kart- och mättaxa i ärende SBF-2022-988 antas. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14. § 211 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 183 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 109 

Förslag - Taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen 

Tjänsteutlåtande, 2022-09-17 
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Beslutsgång 
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 197 
Kart- och mättaxa 
Diarienummer: SBF-2022-988  240 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Kart- och mättaxa. Antagen taxan träder i kraft  

1 januari 2023.  

Kommunfullmäktige upphäver plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 

2015, antagen 15 december 2014, § 164. Upphävd taxa upphör att gälla från och 

med 1 januari 2023 under förutsättning att även föreslagen taxa för lov, anmälan 

m.m. enligt plan- och bygglagen i ärende SBF-2022-987 antas. 

Motivering 
Från och med 1 september 2022 skapas en ny enhet för plan- och exploatering på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär att verksamhetsområdet för kart- 

och mät samt GIS flyttas från miljö- och byggenheten till den nya plan- och 

exploateringsenheten. Samtidigt föreslår miljö- och byggenheten att en ny taxa för 

lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen ska gälla från årsskiftet 2022/2023. 

Enheterna ser det som lämpligt att i samband med dessa förändringar bryta ut 

taxebestämmelser för kart- och mätverksamheten till en egen taxa.  

Till skillnad från bygglovtaxan, som omarbetas i sin helhet, kommer taxan för kart- 

och mät förbli oförändrad 2023. Den enda förändringen är att bestämmelserna 

förs in i ett eget taxedokument. 

En förutsättning för att den nya kart- och mättaxan ska antas, är att 

kommunfullmäktige också antar den nya taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- 

och bygglagen och att den tidigare taxan därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning 
I samband med att en ny enhet för plan- och exploatering skapas på 

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår enheten att taxan för kart- och mät lyfts ut 

ur tidigare plan- och bygglovtaxa och får ett eget taxedokument. Det nya förslaget 

innebär inga förändringar gällande avgifternas storlek. 
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Ekonomi 
Beslutet innebär att enheten kan ta ut avgifter för kart- och mätverksamheten. 

Beslutet innebär i övrigt inga ekonomiska förändringar. 

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2022, § 113 att överlämna 

förslag på kart- och mättaxa till kommunfullmäktige för antagande.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta Kart- och mättaxa. Antagen taxa träder i kraft  

1 januari 2023. I samband med det upphäver kommunfullmäktige plan- och 

bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2015, antagen 15 december 2014, § 164. 

Upphävd taxa upphör att gälla från och med 1 januari 2023 under förutsättning att 

även föreslagen taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen i ärende 

SBF-2022-987 antas. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 212 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 184 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 113 

Förslag - Kart- och mättaxa 

Tjänsteutlåtande, 2022-09-16 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Kart- och mättaxa. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 198  
Avfallstaxa 2023 
Diarienummer: SBF-2022-993  406 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Avfallstaxa 2023. Antagen taxan träder i kraft 

1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Efter 2021 års årsbokslut fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för tidigare underskott. Handlingsplanen godkändes efter 

sommaren. Hanteringen av underskottet skulle hanteras vid kommande beslut om 

avfallstaxan.  

Förvaltningen föreslår en höjning om 7,1 procent årligen fram till och med 2027 då 

det tidigare underskottet kommer att vara återställt. I samband med 

handlingsplanen presenterade förvaltningen en uppgift om 6-7 procent. Men den 

miljöstyrande taxan tillsammans med fortsatta utbyggnaden av 4-fack under 2022-

2023, främst vid flerbostadshus, innebär en intäktsminskning med cirka 2 procent 

som behöver kompenseras.  

Tjänster för slamsugning av enskilda avlopp föreslås höjas med 8,5 procent årligen 

fram till och med 2027. Anledningen till att slamsugningstjänsterna behöver höjas 

mer än övriga avfallstjänster är att vi idag har täckning för själva slamsugningen och 

behandlingen av slammet men slamsugningstaxan bidrar inte till verksamhetens 

gemensamma kostnader som kundtjänst, planering och utveckling. I praktiken kan 

man säga att det är sophämtningskunderna som bidrar till att täcka de 

kostnaderna. 

Inför 2024 ser förvaltningen ett behov av en större omarbetning av avfallstaxan 

med tanke på de stora förändringarna i lagstiftningen där kommunerna tar över 

ansvaret för att samla in förpackningar och utsortering av matavfall blir 

obligatoriskt. Även om det blir ett utökat ansvar gällande förpackningarna så blir de 

ekonomiska förutsättningarna betydligt bättre än tidigare då EU-lagstiftning 

föreskriver att producenterna ska stå för att kommunerna får full kostnadstäckning 

för insamlingen. 
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Ekonomi 
Förslaget innebär att intäkterna till avfallskollektivet ökar med 7,1 procent för 

sophämtning och grundavgifter samt 8,5 procent för slamsugningstjänster. Det 

innebär en ökning av taxeintäkterna från 16,2 miljoner kronor under 2022 till 

17,4 miljoner kronor under 2023. För kunderna innebär höjningen att ett standard 

abonnemang höjs med 219 kronor per år från 3 076 kronor per år till 3 295 kronor 

per år och att slamsugning som utförs enligt planerat schema höjs med 79 kronor 

per tillfälle till 1 005 kronor per tillfälle. 

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2022, § 115 att överlämna 

förslag på Avfallstaxa 2023 till kommunfullmäktige för antagande.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta Avfallstaxa 2023 och att antagen taxa träder i kraft  

1 januari 2023.  

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 185 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 115 

Förslag - Avfallstaxa 2023 

Tjänsteutlåtande, 2022-09-19 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Avfallstaxa 2023 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 199  
Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster 
(VA-taxa) 2023 
Diarienummer: SBF-2022-984  356 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 

2023 vilket innefattar: 

 Höjer brukningsavgiften för vatten och avlopp och övriga avgifter som 

berör § 19 i Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster med 5 procent 

år 2023 och anläggningsavgiften med 21 procent för år 2023.  

 Taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten styrs av kommunallagen och i 8 kapitlet 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 gällande löneökning och 

höjda pensionskostnader, stigande materialkostnader, ökade energi- och 

kemikaliekostnader, ökade räntekostnader från idag 0,8 procent till föreslagna 1,3 

procent, ökande kapitalkostnader efter investeringarna som är nödvändiga för att 

hålla anläggningar och ledningsnät i dugligt skick så behöver man höja 

brukningsavgiften med 5 procent för år 2023. 

När det gäller anläggningsavgiften så baseras den på entreprenadindex med 

basåret 2014. Då priserna har stigit på material och maskintjänster med ett 

genomsnitt av 11 procent det senaste året plus att VA-enheten bara har en 

genomsnittlig täckningsgrad av kostnaden med 50-60 procent så behöver man öka 

med ytterligare 10 procent och då hamnar höjningen på anläggningsavgiften med 

21 procent för år 2023. Får man en in en högre intäkt via anläggningsavgiften så 

behöver inte brukningsavgiften belastas lika hårt för att täcka förlusten. Att ha en 

anläggningsavgift som täcker en stor del av kostnaden är viktigt då Svenljunga 

kommun har planer på att växa med nya bostadsområden. 
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Kommunfullmäktige har också beslutat att VA får fondera pengar vid ett eventuellt 

överuttag för att använda detta till projektet VA försörjning norra kommunen. VA 

har som förslag att fram till 2024 fondera 1 500 000 kronor. Detta ger en 

genomsnittlig fondering med 500 000 kr per år som motsvarar 1,6 procent av 

taxehöjningen. 

Ekonomi 
Godkänner man förslaget med höjningen kommer VA få kostnadstäckning för 

driftbudgeten och en större täckning av anläggningskostnaden och man möjlighet 

att möta framtida taxa-höjningar när man tar delar av projektet VA försörjning 

norra kommunen i drift. 

Har man en för stor skillnad mellan intäkt och kostnad då man inför ett 

verksamhetsområde för kommunalt VA så behöver man kompensera för detta med 

höjd brukningsavgift då VA är en taxefinansierad verksamhet 

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2022, § 117 att överlämna 

förslag på Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023 till 

kommunfullmäktige för antagande. I det förslaget fanns en omräkning av taxan där 

en höjning av brukningsavgiften på 5 procent föreslås. Detta då kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat om nya förutsättningar för verksamhetsplanen 2023-2025 

med höjning av både internränta och PO.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-

taxa) 2023 vilket innefattar en höjning av brukningsavgiften för vatten och avlopp 

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

med 5 procent år 2023 och anläggningsavgiften med 21 procent för år 2023. Samt 

att taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 186 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 117 

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27, § 100 
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Förslag - Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023, förslag med 

5 procent höjning 

Tjänsteutlåtande, 2022-10-11 

PM - Höjning av 2023 års VA-taxa med 5 procent, 2022-10-11 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 200  
Taxor och avgifter inom 
samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 2023 
Diarienummer: SBF-2022-985  041 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde för 2023. Antagen taxan träder i kraft 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter inom 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde för år 2023. 

Gata/park 

Föreslår att avgiften för hyra av torgplats tas bort helt då hanteringen kostar mer 

än vad intäkterna ger. 

Moga/fritid 

Föreslår att höja avgiften för ställplats från 80 kronor till 120 kronor på grund av 

höjda kostnader för el. 

Badavgifter 

Föreslår att höja avgiften för hänglås från 35 kronor till 40 kronor samt hyra av 

badkläder från 20 kronor till 30 kronor på grund av dyrare inköpspriser. 

Biblioteksverksamhet 

Föreslår att det läggs till en avgift för foto- och internetkopior i A3-format eftersom 

det saknas. 

Kostverksamhet 

Vi brukar årligen räkna upp livsmedelsbudgeten med 2,7 procent men på grund av 

bland annat ökade livsmedelspriser och det faktum att dessa avgifter inte har 

räknats upp på flera år föreslås en lite högre höjning.  

Timavgifter 
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Enligt några av nämndens redan antagna taxedokument ska kommunfullmäktige 

årligen besluta om de timavgifter som används i taxan. Förvaltningen föreslår en 

generell höjning av 2022 års timavgifter med cirka 3 procent vilket motsvarar 

löneuppräkningen. 

Ekonomi 
Avgifterna påverkar nämndens intäkter och påverkar därmed nämndens 

nettobudget. 

Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 oktober 2022, § 122 att överlämna 

förslag på Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde 2023 till kommunfullmäktige för antagande.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsområde för 2023. Antagen taxan träder i kraft 1 januari 2023. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 215 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 187 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-11, § 122 

Förslag - Taxor och avgifter inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

2023 

Tjänsteutlåtande, 2022-09-14 

Beslutsgång 
Ordföranden 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 2023. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

75 (80) 
 

§ 201  
Taxor och avgifter inom socialnämndens 
ansvarsområde 2023 
Diarienummer: SOF-2022-121  706 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 

2023 enligt kommunstyrelsens förslag 14 november 2022, § 218. Antagna taxor 

träder i kraft 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige antar reviderad Regel - taxor och avgifter inom 

socialnämndens ansvarsområde och att de träder i kraft den  

1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad regel - taxor och avgifter inom 

socialnämndens ansvarsområde antagna 29 november 2021, § 144. Upphävd regel 

upphör att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Ett förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde för 2023 har 

upprättats av förvaltningen och tidigare beslutade regler för taxor och avgifter 

inom socialnämndens ansvarsområde har reviderats. Det noteras att avgifterna för 

kost markant har ökat vilket beror på att samhällsbyggnadsförvaltningens krav på 

ersättning från socialnämnden för producerad kost har ökat. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslag till taxor 

och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde för 2023, att socialnämnden 

godkänner reviderade regler för taxor och avgifter inom socialnämndens 

ansvarsområde och att tidigare beslutade regler upphör att gälla. Vidare att 

socialnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Till detta 

ser förvaltningen behov av att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att 

i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra en genomlysning av 

kostnadsmodellen mellan samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. 

Beredning 
Socialnämnden beslutade 12 oktober 2022, § 84 att överlämna förslag på Taxor 

och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 2023 samt reviderad Regel - 
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taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev i enlighet med socialnämndens förslag men med protokollsanteckning 

där arbetsutskottet klargjorde sina intentioner att inför kommunstyrelsens 

sammanträde den 14 november inkomma med ett reviderat förslag till beslut 

gällande kostnaderna för mat på vård- och omsorgsboende.  

Efter att ärendet beretts i arbetsutskottet upptäckte Socialförvaltningen att taxa 

för avgift för hemsjukvård inom LSS området saknades. Ett tjänsteutlåtande togs 

fram för kommunstyrelsen att ta ställning till den 14 respektive. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut enligt 

arbetsutskottets reviderade förslag till beslut gällande kostnaderna för mat på 

vård- och omsorgsboende med tillägget i taxebilagan som socialförvaltningen 

uppmärksammat saknats. Samt att kommunfullmäktige antar reviderad Regel - 

taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde och att de träder i kraft 

den 1 januari 2023. I samband med upphäver kommunfullmäktige tidigare beslutad 

regel - taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde antagna 29 

november 2021, § 144. Upphävd regel upphör att gälla från och med 1 januari 

2023. 

I samband med kommunstyrelsens beslut fick kommunchefen i uppdrag att se över 

möjligheterna att sänka kostenhetens kostnader.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 218 

Förslag – Regel taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde  

Tabell för taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 2023 

Tjänsteutlåtande 2022-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 188 

Föredragningsmaterial 

Socialnämndens protokoll 2022-10-12, § 84 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 2023 
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Regel – taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 

Beslutet expedieras till 
Socialnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 202  
Taxor och avgifter inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 
2023 
Diarienummer: BUF-2022-147 031 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde för 2023. Antagen taxan träder i kraft 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för år 2023.  

Avgiftsnivåer för maxtaxa år 2023 har inte kommit ännu utan förväntas komma i 

december 2022 eller januari 2023. Ärendet kommer därför behöva revideras när 

avgiftsnivåerna för maxtaxa 2023 blivit kända.  

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 3 oktober har förslaget för taxor 

och avgifter inom barn- och utbildningsförvaltningen reviderats. Det har skett en 

uppräkning för övriga kostnader/intäkter som ändrats från 2,7 % till 3,8 %.  

Beredning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 11 oktober 2022, § 107 att överlämna 

förslag på taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde för år 2023 till kommunfullmäktige för antagande.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2022. Förslag till 

beslut blev enligt barn- och utbildningsnämndens beslut att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att anta Taxor och avgifter inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2023. Antagen taxan träder i kraft  

1 januari 2023. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 14 november 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 221 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31, § 193 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-11 § 107 

Reviderat förslag Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde för år 2023 

Tjänsteutlåtande, 2022-09-20 

Beslutsgång 
Ordföranden 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 2023. 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

2022-11-28  
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§ 203 
Valärenden 

Sammanfattning 
Inga valärenden behandlas på dagens sammanträde. 


