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Kommunfullmäktige 

Måndag den 6 februari 2023, klockan 18.00 

Kommunhuset, Svenljungasalen  

Kallade 
Ledamöter i kommunfullmäktige, föredragande tjänstemän. 

Underrättade 
Ersättare i kommunfullmäktige. 

Dagordning 
 Ärende Föredragande Cirka 

kl. 

1 Närvaro och anmälan om jäv 
 

 18.00 

2 Val av justerare och tid för justering 

 Förslag på justering:  
Torsdag den 9 februari klockan 
15.00, kommunhuset, 
mötesrum kanslienheten. 

 

  

3 Godkännande av dagordning 
 

  

4-5 
 

Revisorerna informerar om: 

 Granskning av intern kontroll i 
hantering av anställdas bisysslor 

 Granskning av bisysslor och 
styrelseledamöters/ersättarnas 
engagemang 

 

Anna Hilmarsson från 
PwC. Digitalt. 

18.05 

6 Kommunchefen informerar 
 

 
 

18.20 

7 Anmälan om inkomna motioner, 
Svenljungaförslag och interpellationer 
 

 Motion: Busskort till ungdomar 

 Motion: Om den nuvarande 
aktuella Miljöpolicyn från 2010 
och nuvarande styrdokument 
om miljö-, energi- och klimat 
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8 Svar på interpellationer/enkla frågor  
 

 

9 
 

Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden  
 

  

10 
 

Svar på motion: Bildande av ett 
ungdomsråd 
 

  

11 
 

Skolor i skolområde söder   

12 
 

Handläggningsavgift för pedagogisk 
omsorg 
 

  

13 
 

Inköpsgruppens årliga rapport till 
kommunfullmäktige 2022 
 

  

14 
 

Redovisning av obesvarade motioner 
och Svenljungaförslag 2022- andra 
halvåret 
 

  

15 
 

Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
 

  

16 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 
 

  

17 
 

Revidering av samverkansnämnd 
arbetsmarknads reglemente 
 

  

18 
 

Revidering av krisledningsnämndens 
reglemente 
 

  

19 
 

Delårsrapport Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund januari – augusti 
2022 
 

  

20 
 

Valärenden 

 Entledigande av ledamot i 
kommunfullmäktige och 
begäran om en ny 
röstsammanräkning 

 Entledigande av ledamot i 
kommunfullmäktige och 
begäran om en ny 
röstsammanräkning 

 Entledigande av ersättare i 
kommunfullmäktige och 
begäran om en ny 
röstsammanräkning 
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 Entledigande av ersättare i 
Kommunstyrelsen samt 
fyllnadsval  

 Entledigande av ledamot i 
Socialnämnden samt fyllnadsval 

 Entledigande av ersättare i 
Socialnämnden samt fyllnadsval 

 Entledigande av ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
samt fyllnadsval  

 Entledigande av ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
samt fyllnadsval 

 Entledigande av ledamot i 
Valnämnden samt fyllnadsval 

 Entledigande av ledamot i 
styrelsen för Stiftelsen Charles 
M Swansson och Emilia 
Anderssons donationsfond samt 
fyllnadsval 

 Val av 1 ersättande revisor för 
Stiftelsen Charles M Swansson 
och Emilia Anderssons 
donationsfond 2023-2026  

 Val av revisorer och ersättare  
för Stiftelsen Klevs Gästgiveri 
2023-2026  

 Val av revisorssuppleant  för 
Svenljunga kommun förvaltning 
AB 2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


