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Beslutande 

Ledamöter Helene Jansson (C) 
Fredrik Skott (KD) 
Jarl Bill (LPo) 
Johan Björkman (M), ordförande 
Patrik Harrysson (S) 
Lisbeth Jakobsson (S) 
Dan Franzén (S), justerare 
Christer Schönander (SD) 
Gerth Månsson (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Torsten Lindh (S) för Patrik Harrysson (S) 
Göran Tjärnlund (SD) för Gerth Månsson (SD) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare  Kjell Persson (M) 
Per-Olof Ekelund (M) 
Petra Ojala (C) 
Lars-Göran Rudin (L) 
Kerstin Göss Lindh (S) 
Leif Karlsson (SD) 
Ann Wallnedal (LPo) 
 

Tjänstepersoner Sebastian Nydén, kommunchef 
Öywind Thornander, nämndsekreterare 
Anders Kjellberg, VA-chef  § 240 
Therese Silow, 1:e miljöhandläggare § 242 
Hanna Henningsson, kommunekolog § 242 
Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef § 243 
Salman Chalhoub, ekonomichef § 245  
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Protokollet justerades 2022-12-12 

Tillkännagivandet publiceras 2022-12-12 

Publiceringen av tillkänna-
givandet upphör 

2023-01-04 
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§ 239 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Kommunstyrelsen kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut, lägga till eller 

ta bort ärenden. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Björkman (M) frågar på förslaget och finner att 

kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 240 
Begäran av medel för VA-utredningar inför 
etablering i Lockryd industriområde och 
planerat bostadsbygge 
Diarienummer: SBF-2022-1129  041 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kompensation 

(tillskott) till VA-enheten inom samhällsbyggnadsnämnden med 792 000 kronor 

med anledning av nedlagda kostnader för utredningarna under 2022.  

Finansiering sker intern från ansvar 23090 gemensamma intäkter/kostnader. 

Sammanfattning 
Efter att Svenljunga kommun fick frågan om att kunna ta fram mark i Lockryd 

industriområde för att kunna etablera en batterifabrik tog VA-enheten i uppdrag 

att se över hur man kunde klara av att hantera kommunalt vatten och avlopp för 

en så stor etablering. Svenljunga kommun har också planer på att bygga fler 

bostäder i Svenljunga, Sexdrega och Hillared för att därmed kunna ta emot en 

planerad växande befolkning.  

De befintliga VA-anläggningarna i den norra delen av kommunen har ingen extra 

kapacitet för att ta emot en ökad mängd spillvatten eller att försörja området med 

den mängd dricksvatten som krävs vid en sådan etablering av nya verksamheter 

och bostäder. För att kunna möta en sådan etablering och fler bostäder så är 

frågan hur man löser kommunalt vatten och avlopp i norra delen av kommunen 

helt central. 

VA-enheten har upphandlat och påbörjat utredningar hur man på bästa sätt löser 

VA-frågan i norra delen av kommunen. I en av utredningarna bedömer man  

genom metoden multikriterieranalys bästa systemlösning. Man har tittat på olika 

alternativ så som att bygga nytt avloppsreningsverk i Lockryd eller om man via 

överföringsledning pumpar spillvattnet till Svenljunga avloppsreningsverk. Efter att 

man har vägt för-och nackdelar mellan alternativen så lutar det åt att via 

överföringsledning ta spillvattnet från Hillared, Lockryd, Sandsjön och Sexdrega till 

Svenljunga avloppsreningsverk.  
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För att där kunna ta emot den ökade mängden spillvatten behöver man också 

utreda hur man på bästa sätt kan bygga om eller bygga ut Svenljunga 

avloppsreningsverk. Då den eventuella etableringen av batterifabriken är av stor 

vikt för hela regionen så har VA-enheten påbörjat även denna utredning. Då 

utredningarna är omfattande och kostsamma så behöver VA-enheten ansöka om 

investeringsmedel för att inte belasta VA-kollektivet samma år som utredningarna 

genomförs. 

Det råder idag stor osäkerhet kring om och vilka VA-investeringar som kan bli 

aktuella om det blir en större etablering i Lockryds industriområde. Detta motiverar 

att nedlagda kostnader för utredningarna belastar resultatet det år kostnaderna 

äger rum.  

Enligt uppdaterad beräkning från VA-chefen 2022-12-05 uppgår redan nedlagda 

och fakturerade kostnader till 627 000 kronor. Utöver detta är prognosen att 

upparbetade kostnader resten av 2022 uppgår till 165 000 kronor. Summa 

nedlagda kostnader 2022 beräknas därmed uppgå till 792 000 kronor.  

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster reglerar att kommunerna har rätt att ta 

ut avgifter (VA-taxan) för att täcka kostnaderna för VA-verksamheten. Det är 

därmed inte tillåtet att belasta VA-verksamheten med andra kostnader. Dock är 

det fullt tillåtet för kommunen att subventionera VA-verksamheten med 

skattemedel. Kostnaderna för utredningarna enligt ovan kan med andra ord 

betalas med skattemedel.  

Ekonomi 
Förslaget innebär en sänkning av kommunens resultat år 2022 med 

792 000 kronor.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 november 2022. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-05, komplettering 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2022-11-21, § 214 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-15, § 135 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anders Kjellberg, VA-chef. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna kompensation (tillskott) till VA-enheten inom 

samhällsbyggnadsnämnden med 792 000 kronor med anledning av nedlagda 

kostnader för utredningarna under 2022.  

Finansiering sker intern från ansvar 23090 gemensamma intäkter/kostnader. 

Dan Franzén (S): Yrkar på bifall på Johan Björkmans förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, Johan 

Björkmans förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 241 
Digital signering i fullmäktige och samtliga 
nämnder 
Diarienummer: KSF-2022-263 009 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa möjligheten till 

digital signering i samband med justering av politiska protokoll i 

kommunfullmäktige och nämnder.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att meningen ”Digital 

justering får användas” läggs till i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i 

nämndernas reglementen.  

Finansiering sker inom nämndernas befintliga budgetramar.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sedan slutet av år 2021 använt sig av möjligheten att justera 

protokoll digitalt. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott var först ut i form av 

ett pilotprojekt. Återkopplingen visar på att testperioden fallit väl ut. Den faktiska 

hanteringen har gått bra samt att det varit relativt smidigt att hantera de justerade 

protokollen. Därför är det nu aktuellt att applicera denna möjlighet i övriga 

nämnder och kommunfullmäktige.   

Justeraren kan justera protokollet från den plats där de befinner sig, de behöver 

inte längre åka in till kommunens lokaler för att justera ett protokoll, vilket särskilt 

är en fördel för de som bor en bit bort från centrala Svenljunga. Förhoppningsvis 

kan detta också underlätta något för den som exempelvis vill kombinera ett 

förtroendeuppdrag med arbete, fritid och familj. Detta medför också att protokoll 

inte behöver bli liggande i flera dagar i väntan på justering. En nedkortning av 

dessa tider medför att medborgarna också kan få ta del av beslut närmare inpå 

nämndernas och fullmäktiges sammanträden.  

Kommunallagen säger inget om att bestyrkande måste ske genom undertecknande 

med en penna. Det föreligger därför inget hinder enligt kommunallagen för att 

justera kommunala sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur. Frågan har 

även prövats av förvaltningsrätten och kammarrätten i Göteborg där man också 

konstaterat att inga hinder föreligger. 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 241 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

8 (8) 

För att förtydliga möjligheten till digital justering av politiska protokoll föreslås 
ett tillägg i nämndernas reglementen samt i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Ekonomi 
Utgångspunkten i den digitala signeringen är något som heter credits. 

Ekonomienheten köper in paket av credits. När dessa är förbrukade köps ett nytt 

paket in. Interndebitering sker till de förvaltningar som nyttjar tjänsten.  

Varje digital signering kostar cirka 1,25 credits. 1 credit kostar 8,65 kronor. En 

digital signering av ett protokoll som vanligtvis består av 3 stycken signaturer 

innebär en kostnad på cirka 32 kronor. 

Uppskattningen är att det skapas ungefär 100 protokoll per år totalt för alla 

nämnder samt kommunfullmäktige. I snitt görs 3 signaturer per protokoll, vilket ger 

en kostnad om cirka 3 000 kronor per år. 

Detta vägs delvis upp av minskad utbetalning för reseersättning.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21, § 218 

Tjänsteutlåtande 2022-11-08 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22, 59 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 


