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§ 1 
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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§ 2 
Information – Svenljunga Köping Handel och 
Service 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Medlemsantalet har ökat till 53 stycken medlemmar. Aktivt arbete med att 
diskutera hur framtiden ska se ut. De planerade evenemang som planerats för 
hösten 2022 har kunnat genomföras. Det upplevs som ett bra samarbete med 
kommunen, speciellt genom centrumgruppen.  

Evenemang: Julgransplundring, Allsång på torget, Texas dagarna, ljuständning, 
juldekorering av centrum 

Svenljunga motorweekend vartannat år (nästa 2024), många som deltog och 
bidrog.  

• Veteranbilar,  

• Räddningstjänst 

• Lastbilar 

• Timbersport 

• Barnaktiviteter 

• Dragrace med moped 

• A-traktorer 

• Modellflygplan 

• Rydell & Quick 

Erbjuder mentorskap om ledaskap, marknadsföring, säker butik.  

Tätt samarbete med Företagarna och SPF.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Charlotta Juntorp, Svenljunga Köping Handel och Service. 
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§ 3 
Information – Folkhälsostrategen presenterar: 
område barn och unga  

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Vi har sett en negativ trend hos våra barn och unga där ett flertal ohälsotal har 
stuckit ut. Jämförelsevis så har Svenljunga kommun legat sämre till i till exempel  
mående, fysisk aktivitet och framtidstro.  

: 16% av ungdomar uppger att de är missnöjda med sig själva. 

: 36% av ungdomar (år 9 & Gy år 2) känner sig nedstämda flera gånger i 
veckan. 

: 53% av ungdomar (år 9 & Gy år2) känner sig stressade flera gånger i 
veckan. 

: Hälften av ungdomarna i högstadiet deltar inte i någon organiserad 
fritidsaktivitet. 

: 35% av barn/unga (11-15 år) i Svenljunga motionerar minst en timma i 
veckan   

: 17% av eleverna var inte behöriga till gymnasiets yrkesprogram 21/22 (17% 
av 108 = 18 elever) 

: 29,5% av eleverna i år 9 upplever att de inte känner sig trygga i skolan 
(2021) 

: 2021 fanns det 58 rapporterade UVAS (unga som varken arbetar eller 
studerar, 16-20 år) 

: 67% uppger även att de har en optimistisk framtidstro, vilket är lägre 
jämförelsevis med de andra kommunerna 

: 11% av invånarna 0-19 år i Svenljunga kommun  lever i ekonomiskt utsatta 
hushåll  

För att vända denna trend så samlades ett flertal funktioner, 
förvaltningsöverskridande, för att analysera och prioritera arbetet rätt. Resultatet 
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av detta är den nya enheten BUS (Barn och unga Svenljunga). En 
förvaltningsöverskridande enhet där barn & utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen samverkar och samlar ett flertal funktioner som arbetar med 
barn och unga. Ungdomsverksamheten, fältverksamheten, familjecentralen/öppen 
förskola, samordnare, enhetschef för barn- och elevhälsa, enhetschef 
myndighetsutövning samt projektledare kommer gemensamt arbeta främjande 
och förebyggande. Detta kommer ske i tät samverkan med folkhälsostrategen. ESF-
projektet ”Svung” kommer också ligga under denna enhet, tillsammans med 
projektledare, fritidsledare samt socialpedagog. Projektets övergripande mål är 
fullföljda studier. 

Ett ytterligare spår är satsningen på barn och ungas inflytande och delaktighet. 
Syftet är att öka kunskapen om ungdomarnas livssituation, syn på sin hemkommun 
samt hur de själva vill vara med och påverka detta. Få insyn i hur ungdomarna ser 
på sin fritid, framtid, trygghet och hälsa. Vi vill inspirera till ökat 
samhällsengagemang och ge kunskap om hur demokratiska processer i kommunen 
och samhället fungerar. Skapa nya demokratiska arenor där ungdomar, 
tjänstepersoner och politiker kan mötas. Vi kommer arbeta i enlighet med 
Barnkonventionen samt öka kunskapen kring denna lag.  

Målet med satsningen är  

: Skapa ett eller flera forum där ungas röster och frågor står i centrum. 

: Att regelbundet genomföra LUPP-enkäten i kommunen. 

: Utveckla metoder för att jobba med inflytande och demokratifrågor med 
unga. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Erika Till, folkhälsostrateg, Anna Pettersson, samordnare och 
Ida Ferger, fritidsledare. 
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§ 4 
Svar på motion: Bildande av ett ungdomsråd 
Diarienummer: KSF-2022-024  103 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till att 
det redan pågår ett arbete som följer intentionerna bakom förslagen i motionen är 
den därmed färdigbehandlad. 

Sammanfattning 
Sedan motionens inkommande har mycket hänt. Ung i Svenljunga som tidigare 
tillhörde samhällsbyggnadsförvaltningen tillhör numera socialförvaltningen. Det 
har också skapats en ny enhet som jobbar främjande och förebyggande för barn 
och unga i Svenljunga (BUS). Där samlas funktioner och områden för att få en 
bättre helhetsbild över allt arbete som rör barn och unga, på så sätt kan en 
förbättring och utveckling i arbetet ske. Kommunövergripande har en utmaning 
identifierats i att det inte finns något befintligt forum för unga att påverka i. Med 
anledning av detta har en samverkan upprättats mellan folkhälsostrateg, 
samordnare för BUS, samt fritidsledare.  

Medel har avsatts för att jobba med samordningen och möjliggöra plattform och 
forum för unga att få inflytande i. Detta konkretiseras i fyra olika spår: 

1. Ungdomsenkäten LUPP – Som står för lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. Denna syftar till att kartlägga våra ungdomars intressen 
och är ett verktyg till att undersöka våra ungdomars livssituation lokalt. 
Denna kommer att genomföras under hösten 2023 på Mogaskolan 7-9.   

2. Politikerlunch – Detta är ett forum som upprättas som är precis som det 
låter, det är lunch mellan våra förtroendevalda och elever. Eleverna får 
möjlighet till att ställa frågor som har tagits fram gemensamt i sina klasser. 
Detta har genomförts under hösten 2022 och planeras att fortsätta årligen. 
Detta togs emot väl av både elever och förtroendevalda och är ett forum 
som är under utveckling. 

3. Inflytandecafé – Detta är ett forum för ungdomar där diskussionerna utgår 
från hur ungdomar som grupp kan få inflytande. Tanken är regelbundna 
träffar för att initiera och skapa intresse för samhällsfrågor. 
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4. ESF- projektet SVUNG (Svenljungas unga) – SVUNG är ett treårigt projekt 
med fokus på barn och unga 13-24 år. Ett av delmålen i projektet är att 
arbeta med demokrati och framtidstro hos barn och unga. Projektet blir 
ytterligare en del av att skapa ett forum för ungas inflytande. 

Parallellt går också Navets projekt (Ungas delaktighet) igång där fokus kommer 
läggas på ungdomarnas delaktighet i Svenljunga, Borås samt Mark. 

Detta är en satsning som är långsiktig som i förstahand är en 2-årig period. 
Grundansatsen är att engagemang och intresse ska komma och initieras från 
ungdomarna själva, det är så vi över tid kan skapa en hållbarhet inom området.  

Bedömningen som gjorts är att ett ungdomsråd i sig inte är en garant för vad 
motionen tar sikte på. Därför bör vi först genomföra följande satsningar för att 
skapa en stabil grund innan det kan bli aktuellt med att inrätta ett ungdomsråd. 

Vad gäller motionens yrkande om att inrätta en samordningstjänst mellan 
kommunfullmäktige och ungdomsrådet har detta adresserats i form av att 
nuvarande fritidsledare från och med årsskiftet fått ett samordningsansvar för 
arbetet att öka ungdomars inflytande och delaktighet. 

Ekonomi 
Finansieras genom befintliga medel. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 januari. 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 3 

Tjänsteutlåtande 2022-12-22 

Motion om bildande av ungdomsråd från Marianne Josefsson (MP) 2022-01-24 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Erika Till, folkhälsostrateg. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 5 
Skolor i skolområde söder 
Diarienummer: KSF-2023-008 665 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att riva Överlida skola och 
bygga en ny skola, framtida Högvadskolan. 

Sammanfattning 
Den 14 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en förändring av 
skolstrukturen i södra kommundelen genom att inrätta en F-6 skola i Östra 
Frölunda respektive Överlida. Därefter beslutade kommunfullmäktige att fastställa 
investeringsbudget för den förändrade skolstrukturen 29 november 2021. 

Vid projektstarten gjordes en okulär besiktning av fastigheten Överlida skola och 
bedömning att skolan skulle kunna renoveras och byggas till, med ett gott resultat, 
till en lägre kostnad än att riva och bygga nytt.  

Vid besiktning framkom att det finns asbestskivor i ytterväggar och även i 
takkonstruktionen. Konstruktionen står på en oisolerad betongplatta som förutom 
att den släpper igenom kyla även tillåter en fuktvandring upp i konstruktionen. 
Under projekteringen upptäcks att vatten står på det gamla yttertaket varvid taket 
öppnas upp och konstruktionen besiktigas. Då framkommer att konstruktören inte 
litar på takstolarnas förankring och hur laster tas ner genom byggnaden.  

1 december 2022 fattade Svenljunga Verksamhetslokaler AB beslutet att pausa 
om- och tillbyggnaden av Överlida skola.  

Svenljunga Verksamhetslokaler AB ser att kalkylen för en ombyggnad är rimlig men 
att flera osäkra faktorer finns såsom asbestsanering och hur mycket skadat 
material som finns i väggar och i takkonstruktion, takkonstruktion som ska 
förstärkas och byggas om så att vatten inte kommer in. Påbörjas en renovering och 
mer skadad material upptäcks under renoveringens gång måste det också ersättas. 

Sammantaget har detta gett att bolaget förespråkar en rivning och nyproduktion av 
Överlida skola.   

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna redovisas i skrivelse från Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB, 27 december 2022. Hyreskostnaderna beräknas kunna bli 
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lägre än tidigare beräkningar tack vare längre avskrivningstid och lägre 
energikostnader vid nybyggnation 

Beredning 
Ärendet har beretts i ett extrainkallat barn- och utbildningsnämndssammanträde 
den 3 januari för att bereda förslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Överlida skola ska rivas och att en ny skola ska byggas.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 januari. 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag som är enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Uppdaterad masterplan 2023-01-23 – kostnader 

Uppdaterad masterplan 2023-01-23 - tidsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-09 § 5 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-01-03, § 3 

Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2022-12-27 

Masterplan skolprojekt söder, 2022-12-27 

Styrelsemöte Svenljunga Verksamhetslokaler AB protokoll 2022-12-01 

Styrelsemöte Svenljunga Verksamhetslokaler AB protokoll 2022-11-24 

Skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-21  

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-14, § 88 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 141 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Wahlberg, VD Svenljunga Verksamhetslokaler AB och 
Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 6 
Handläggningsavgift för pedagogisk omsorg 
Diarienummer: KSF-2023-009 031  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handläggningsavgift för 
pedagogisk omsorg enligt följande:  

: Vid ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg utgår en 
handläggningsavgift på 20 000 kronor. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av ny lagstiftning samt barn- och utbildningsförvaltningens 
omkostnader för handläggning av ansökningar föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen att en handläggningsavgift utgår. 

Kommunen får ta ut en avgift för en ansökan om godkännande enligt skollagens 
25:e kapitel, § 10 c. Lagändring gäller från den 1 januari 2023. 

En avgift gäller den så kallade självkostnadsprincipen som framgår av 
kommunallagen 2 kapitlet, § 6.  

Bestämmelsen ger inte utrymme för att ta ut någon avgift vid anmälningar av 
förändringar i personkretsen enligt skollagen 25 kapitlet, § 10 b. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på ekonomin. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 januari. 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 4 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-12-06, § 120 

https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/ovriga-tillstand-och-regler/ansok-om-ratt-till-bidrag-for-enskild-pedagogisk-omsorg/
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 7 
Inköpsgruppens årliga rapport till 
kommunfullmäktige 2022 
Diarienummer: KSF-2022-337 305 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna inköpsgruppens årliga 
rapport 2022. 

Sammanfattning 
Enligt styrdokumentet ”Policy för upphandling och inköp” ska Inköpsgruppen 
årligen rapportera till kommunfullmäktige om kommunens inköpsarbete.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 januari 2023. 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 6 

Tjänsteutlåtande 2022-12-20 

Inköpsgruppens rapport 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Maria Bengtsson, upphandlare, Salman Chalhoub, 
ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 8 
Självskattning av internkontroll 2022 
Diarienummer: KSF-2021-249 003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att utfallet för arbetet med intern kontroll 2022 varit ”i 
hög grad uppfyllt” och att i kommentarerna yttra följande: ”Det går framåt i de 
områdena som kontrollerna avsett”. 

Sammanfattning 
Enligt styrdokumentet ”regler för intern kontroll” ska varje nämnd efter avslutat 
verksamhetsår genomföra en självskattning av föregående års internkontroll. 
Självskattningen ska göras på bilagd blankett.  

På kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-12 redogjorde förvaltningen för 
återrapporteringen av interkontrollplanen för 2022, vilken bifogas som 
beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Blankett för självskattning 

Rapport: Uppföljning Intern kontrollplan 2022 – kommunstyrelsen 

Bilaga 1 – 5 uppföljningsrapport intern kontrollplan 2022 - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Yrkar på att arbetet med intern kontroll 2022 ska anses vara i 
hög grad uppfyllt samt lämna yttrandet ”det går framåt i de områdena som 
kontrollerna avsett.” 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, Johan 
Björkmans (M) förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Självskattning internkontroll 2022 - kommunstyrelsen 
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Beslutet expedieras till 
Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 9 
Redovisning av obesvarade motioner och 
Svenljungaförslag 2022 
Diarienummer: KSF-2022-338 009 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
obesvarade motioner och Svenljungaförslag – andra halvåret 2022. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagens 5 kap. 35 § bör en motion eller ett 
medborgarförslag beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte är färdigberedda. 

För det andra halvåret 2022 finns det sammanlagt sju obesvarade motioner samt 
två obesvarade Svenljungaförslag.  

Av de obesvarade motionerna finns det en eftersläpande motion från 2020. Det är 
motionen om klimatanpassade vattendomar. Motionen behandlades på 
kommunfullmäktige 6 april 2020 och remitterades till 
kommunstyrelseförvaltningen för beredning. Motionen har den 15 april 2020 
skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen för assistans i beredningen.  

Motionen om bildande av ett ungdomsråd är lyft för beslut i kommunfullmäktige  
6 februari 2023. 

De övriga motionerna har inkommit från maj 2022 eller senare varför de 
fortfarande är under utredning.  

Ekonomi 
Beslutet har inga ekonomiska påföljder. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 9 januari. Arbetsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 8 

Sammanställning obesvarade motioner andra halvåret 2022 

Sammanställning obesvarade Svenljungaförslag andra halvåret 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, nämndsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-01-23  
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§ 10 
Delårsrapport Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund januari – augusti 
2022 
Diarienummer: KSF-2022-269 042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds delårsrapport för perioden januari – augusti 2022. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten för perioden januari-augusti 2022, bifogat revisorernas utlåtande 
och granskningsredogörelse har översänts till kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun för beslut. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 januari. 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 7 

Protokollsutdrag Direktionen 2022-10-14, § 70 

Delårsrapport - Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport för 
perioden januari – augusti 2022 

Revisorernas utlåtande 2022-10-25 

Revisorernas granskningsredogörelse 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 

2023-01-23  
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§ 11 
Valärende: Funktionshinderrådet 
Diarienummer: KSF-2023-21 101 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ledamot till funktionshinderrådet 2023-2026 

: Leif Karlsson (SD) 

Till ordförande utses Kjell Persson (M) 

Sammanfattning 
Funktionshinderrådet är skapat med syftet att personer med funktionsnedsättning 
ska kunna utnyttja sin medborgerliga rättighet att påverka samhället på lokal nivå.  

Funktionshinderrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen medan 
socialförvaltningen ger sekreterar- och kansliservice.  

Kommunstyrelsen har att inför varje mandatperiod välja en representant för 
kommunstyrelsen samt utse en ordförande.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gerth Månsson (SD): Leif Karlsson (SD) ledamot 

Johan Björkman (M): Kjell Persson (M) som ordförande 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett namn till  förslag till beslut 
på ordinarie ledamot, Leif Karlsson (SD). Ordförande Johan Björkman frågar på 
namnet och finner att bifaller det. 

Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett namn till  förslag till beslut 
på ordförande, Kjell Persson (M). Ordförande Johan Björkman frågar på namnet 
och finner att bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Funktionshinderrådet



 

Kommunstyrelsen 

2023-01-23  
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§ 12 
Yttrande: överklagat beslut i 
kommunfullmäktige 19 december § 212 
Diarienummer: KSF-2023-11 110 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över laglighetsprövning och översänder det till 
Förvaltningsrätten i Jönköping 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2022, § 212 att ersättare får närvara 
vid nämnders sammanträden och delta i överläggningar, men inte i besluten, samt 
ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet under perioden 2023-2026. De 
kommunala bolagens styrelser beslutar var för sig om styrelsesuppleanters närvaro 
på styrelsemötena.  

Beslutet har överklagats genom laglighetsprövning. Förvaltningsrätten i Jönköping 
har förelagt kommunen att senast 31 januari 2023 skriftligen bemöta det som står i 
överklagandet.  

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Jönköping med bilaga (aktbilaga 1), 2023-
01-10 

Tjänsteutlåtande 2023-01-23 

Yttrande över laglighetsprövning 2023-01-23 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19, § 212 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Yttrande över laglighetsprövning 2023-01-23 
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Beslutet expedieras till 
Förvaltningsrätten i Jönköping 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

2023-01-23  
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§ 13 
Inkomna meddelanden, skrivelser och beslut  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har kommit in sedan 
förra mötet till handlingarna. 

Sammanfattning 

Revisorerna 
Missiv – Granskning av bisysslor och styrelseledamöternas /ersättarnas 
engagemang 

Granskningsrapport – Granskning av bisysslor och styrelseledamöters/ersättarnas 
engagemang 

Missiv – Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor 

Granskningsrapport – Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas 
bisysslor 

Kommunala bolag 
AB Svenljunga Bostäder  2022-11-29 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 2022-12-01 

Svenljunga kommuns nämnder och rådgivande organ 
Barn och utbildningsnämnden 2022-12-06 § 131, sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden 2022-12-06 § 133, tecknade avtal med privata 
utförare under 2022 inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

Funktionshinderrådet 2022-12-08 

Socialnämnden 2023-01-11 § 3, val av en tredje ledamot till arbetsutskott 
beredning tillika individärenden 2023-2026 
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Socialnämnden 2023-01-11 § 4, val av tre ersättare till arbetsutskott beredning 
tillika individärenden 2023-2026 

Socialnämnden 2023-01-11 § 5, val av socialnämndens representant till 
Funktionshinderrådet samt ersättare för denne 2023-2026 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
Boråsregionen 2022-12-09 

Boråsregionen protokollsutdrag 2022-12-09 Verksamhetsplan och budget 2023 

Boråsregionen verksamhetsplan och budget 2023 

Boråsregionen  - brev verksamhetsplan och budget 2023 

Boråsregionen protokollsutdrag 2022-10-21 § 83 delårsbokslut 2022 

Boråsregionen – brev delårsbokslut 2022 

Boråsregionen – Delårsbokslut 2022 

Boråsregionen – Bilagor delårsbokslut 2022 

Boråsregionen -  Revisionsbedömning delårsbokslut 2022 

Boråsregionen – Rapport granskning av Sjuhärads kommunalförbunds, 
Boråsregionen, delårsbokslut 2022 

Protokoll övriga 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  2022-12-16 

Sjuhärads samordningsförbund 2022-12-16 

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2022-12-22 § 104 – Lägesrapport, projekt 
Skene Närsjukhus december 2022. 

Lägesrapport – Projekt Skene Närsjukhus 



 

Kommunstyrelsen 

2023-01-23  
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§ 14 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut  

Beslut 
Godkänner redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
 

Beslutsnummer Diarienummer Beslutsdatum Ärendemening 

KSF-DB-2022-16 KSF-2022-327 2022-12-14 Avropsanmälan: Entrémattor 
2021-2 

KSF-DB-2023-1 KSF-2023-1 2023-01-02 Avropsanmälan: Hygienartiklar 
och städmaterial 2022 

KSF-DB-2023-2 KSF-2023-3 2023-01-02 Avropsanmälan: 
Postförmedlingstjänster 2022 

KSF-DB-2023-3 KSF-2023-2 2023-01-09 Samråd ny översiktsplan 
Tranemo kommun 



 

Kommunstyrelsen 

2023-01-23  
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§ 15 
Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten 

Beslut 
Tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Björkman informerar kommunstyrelsen om 
följande: 

: Utredning kring raset av stenbron i Svenljungacentralort är snart 
genomförd. Än så länge har inte någon orsak kunnat fastställas. Pengarna 
för utredningen är snart slut så kontakt med Länsstyrelsen sker för att 
undersöka om mer pengar går att söka. Det råder oklarheter kring hur 
kommunen kan hantera bron, den är ett fornminne. Om den inte kan 
repareras kan kommunen tvingas att riva bron.  

: Genomfört företagsbesök inom kommunen.  
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