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§ 61 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

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

bort ärenden. 
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§ 62 Investeringsbudget 2023-2025 för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KSF-2022-57  041 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den upprättade investeringsbudgeten 2023-2025 för 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förslag till investeringsbudget 2023-2025 har upprättats av förvaltningen. 

Investeringsbudgeten präglas framförallt av IT-investeringar med syfte att stärka 

informationssäkerheteten. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars. Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen godkänner den upprättade investeringsbudgeten 

2023-2025 för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-07 § 54 

Investeringsbudget 2023-2025 för kommunstyrelsen 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrica Engblom, Redovisningsansvarig och Tomas Klug, Kansli 

och IT-chef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 

Investeringsbudget 2023-2025 för kommunstyrelsen 
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KS Investeringsbudget VP 2023-2025

Kommunstyrelsen skall presentera förslag till investeringsbudget för 2023-2025

vid budgetberedning för investeringsärenden den 19 april. Nedan följer

förvaltningens förslag till investeringsbudget för perioden.

Mindre justeringar kan genomföras i samband budgetprocessen på hösten, vilket

innebär att det krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige.

Investeringsprocessen ingår i Verksamhetsplanen 2023-2025

Beskrivning Kommunstyrelsens investeringar

2023-2025
Investeringarna är tillkommande eller ändrade investeringar i förhållande till de som finns

upptagna i Verksamhetsplan 2022-2024 och beslut tagna i samband med kvarstående

medel.

Alla investeringar detta år är stjärnmarkerade och kommer inte att påverka

driftsbudgeten hos KSF med avskrivningar och räntor. Dock finns tillkommande

driftskostnader för Cisco på 24 tkr för service av utrustning.

Beskrivningen följer de anvisningar som beslutats.

Protokollsbilaga kommunstyrelsen 2022-03-21 § 62
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Kommunledningskansliet Benämning

IT-enheten / KSF

Typ av investering

(Kontakta

ekonomiavdelningen för

projektnummer och

objek d. Fyll endast i

namn och nummer på ny

investering om denna är

kopplad  ll en  digare

investering.)

Typ av investering Namn Projektnr ObjektID

☐ Återkommande

☐ Tillägg pågående

investering

☒ Ny investering

☐ Kopplad  ll

 digare investering

Cisco ISE

Exploatering

(Kryssa i om investering

rör e 

exploateringsprojekt.)

☐ Exploatering Huvudobjekt (fråga ekonomiavdelningen)

Stjärnmarkerad?

(Också känt som

ramjusterande

investering.)

☒ Stjärnmarkerad

Informa on

Investeringsägare

(Välj i rullistan.)

IT 2012

Beskrivning inkl

mo vering

Cisco ISE, Teknisk produkt för micro segmentering av kommunens nätverk för a 

y erligare skydda känslig utrustning från varandra eller andra enheter.

Budgetäskande

(tkr) 2023 2024 2025

600 0 0

Budgetäskande under

investeringsperioden

(Lämna tomt.)
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Färdigställandeår

(Det år investeringen tas i

bruk. Lämna tomt om

återkommande

investering.)

2023

Medel som behövs e er

treårsperioden. (tkr)

(De medel som behövs

e er

investeringsbudgetens

treårsperiod. Lämna tomt

om det är en

återkommande

investering.)

380

Totalt investeringsbelopp

(tkr)

(Lämna tomt.)

Tidigare beviljad budget

(tkr)

(Fyll i det budgetbelopp

som investeringsprojektet

 digare har beviljats. Ta

hjälp av Magnus Thor.)

Total budget t.o.m.

innevarande år (tkr)

(Lämna tomt.)

Tidigare ej ak verat u all

(medel i pågående

investering).

(Prata med Magnus Thor.)

Ökad dri kostnad e er

genomförd investering

(tkr)

24

Minskade dri kostnad

e er genomförd

investering (tkr)
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Bidrag kopplade  ll

investeringen (tkr)

Givare Lämna tomt om inga bidrag.

Belopp Lämna tomt om inga bidrag.

Redovisning

Typ av  llgång Inventarier inkl datorer 12201

Kontering

för avskrivning/ränta

Ansvar Verksamhet Ev.

ak vitet

Ev.

objektnr

Ev.

område

201200 05302

Genomsni lig

avskrivnings d

5

Eventuellt restvärde

Komponenter

T.ex. fönster/dörrar,

stomme, bärlager,

slitlager.

Om investeringen har komponenter vars ny jandeperioder skiljer sig avsevärt

från varandra, fyll då i raderna nedan. Lägg  ll y erligare rader om det  nns

y erligare komponenter. Fyll i ny jande d i rutan där det står ”år”. Om inget

passar, välj ”Övrigt”. De  esta komponenter är baserade på SBF:s verksamheter.

Längt  ll höger kommer ni få en ak vitet av ekonomienheten. Denna ak vitet

ska varje komponent konteras på alterna vt fördelas vid ak veringsperioderna.

Komponent 1 Beskrivning år Välj typ av

komponent i

rullistan

Komponent 2 Beskrivning år Välj typ av

komponent i

rullistan

Komponent 3 Beskrivning år Välj typ av

komponent i

rullistan

Komponent 4 Beskrivning år Välj typ av

komponent i

rullistan

Komponent 5 Beskrivning år Välj typ av

komponent i

rullistan

Komponent 6 Beskrivning år Välj typ av

komponent i
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rullistan

Komponent 7 Beskrivning år Välj typ av

komponent i

rullistan

Komponent 8 Beskrivning år Välj typ av

komponent i

rullistan

Komponent 9 Beskrivning år Välj typ av

komponent i

rullistan

Komponent 10 Beskrivning år Välj typ av

komponent i

rullistan

Ekonomienhetens ruta

Rör ej!

Objektnummer i AR: XXXXX

Projektnummer i investeringsredovisning: XXXXX

Komponenter ☐
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Kommunledningskansliet Benämning

IT-enheten / KSF

Typ av investering

(Kontakta ekonomiavdelningen för

projektnummer och objek d. Fyll endast i

namn och nummer på ny investering om

denna är kopplad  ll en  digare

investering.)

Typ av investering Namn Projektnr ObjektID

☐ Återkommande

☐ Tillägg

pågående

investering

☒ Ny investering

☐ Kopplad till

tidigare

investering

Ny Core SW

Exploatering

(Kryssa i om investering rör e 

exploateringsprojekt.)

☐ Exploatering Huvudobjekt (fråga ekonomiavdelningen)

Stjärnmarkerad?

(Också känt som ramjusterande

investering.)

☐ Stjärnmarkerad

Informa on

Investeringsägare

(Välj i rullistan.)

IT 2012

Beskrivning inkl mo vering Kommunens central (core/datacenter switch) behöver bytas ut, då den

i slutet av 2024 blir end of support.

Budgetäskande

(tkr) 2023 2024 2025

800

Budgetäskande under

investeringsperioden

(Lämna tomt.)

Färdigställandeår

(Det år investeringen tas i bruk. Lämna

tomt om återkommande investering.)

2024

Medel som behövs e er

treårsperioden. (tkr)

(De medel som behövs e er

investeringsbudgetens treårsperiod.

Lämna tomt om det är en återkommande

investering.)

Totalt investeringsbelopp (tkr)

(Lämna tomt.)

Tidigare beviljad budget (tkr)

(Fyll i det budgetbelopp som

investeringsprojektet  digare har beviljats.

Ta hjälp av Magnus Thor.)

Total budget t.o.m. innevarande år
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(tkr)

(Lämna tomt.)

Tidigare ej ak verat u all (medel i

pågående investering).

(Prata med Magnus Thor.)

Ökad dri kostnad e er genomförd

investering (tkr)

Minskade dri kostnad e er

genomförd investering (tkr)

Bidrag kopplade  ll investeringen

(tkr)

Givare Lämna tomt om inga bidrag.

Belopp Lämna tomt om inga bidrag.

Redovisning

Typ av  llgång Inventarier inkl datorer 12201

Kontering

för avskrivning/ränta

Ansvar Verksamhet Ev. ak vitet Ev. objektnr Ev.

område

201200 05302

Genomsni lig avskrivnings d 5

Eventuellt restvärde

Komponenter

T.ex. fönster/dörrar, stomme, bärlager,

slitlager.

Om investeringen har komponenter vars ny jandeperioder skiljer sig avsevärt från

varandra, fyll då i raderna nedan. Lägg  ll y erligare rader om det  nns y erligare

komponenter. Fyll i ny jande d i rutan där det står ”år”. Om inget passar, välj ”Övrigt”.

De  esta komponenter är baserade på SBF:s verksamheter. Längt  ll höger kommer ni

få en ak vitet av ekonomienheten. Denna ak vitet ska varje komponent konteras på

alterna vt fördelas vid ak veringsperioderna.

Komponent 1 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan

Komponent 2 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan

Komponent 3 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan

Komponent 4 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan

Komponent 5 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan

Komponent 6 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan

Komponent 7 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan

Komponent 8 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan

Komponent 9 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan

Komponent 10 Beskrivning år Välj typ av komponent

i rullistan
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Ekonomienhetens ruta

Rör ej!

Objektnummer i AR: XXXXX

Projektnummer i investeringsredovisning: XXXXX

Komponenter ☐
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Kommunledningskansliet Benämning

IT-enheten / KSF

Typ av investering

(Kontakta ekonomiavdelningen för

projektnummer och objek d. Fyll endast i

namn och nummer på ny investering om

denna är kopplad  ll en  digare

investering.)

Typ av investering Namn Projektnr ObjektID

☐ Återkommande

☒ Tillägg

pågående

investering

LIC WINDOWS

SERVER 2019

29708

☐ Ny investering

☐ Kopplad till

tidigare

investering

Exploatering

(Kryssa i om investering rör e 

exploateringsprojekt.)

☐ Exploatering Huvudobjekt (fråga ekonomiavdelningen)

Stjärnmarkerad?

(Också känt som ramjusterande

investering.)

☐ Stjärnmarkerad

Informa on

Investeringsägare

(Välj i rullistan.)

IT 2012

Beskrivning inkl mo vering

Budgetäskande

(tkr)

Y erligare medel behövs med anledning av prisökning från

leverantör, markant ökning av licenskostnader.

2023 2024 2025

200

Budgetäskande under

investeringsperioden

(Lämna tomt.)

Färdigställandeår

(Det år investeringen tas i bruk. Lämna

tomt om återkommande investering.)

2023

Medel som behövs e er

treårsperioden. (tkr)

(De medel som behövs e er

investeringsbudgetens treårsperiod.

Lämna tomt om det är en återkommande

investering.)

Totalt investeringsbelopp (tkr)

(Lämna tomt.)

Tidigare beviljad budget (tkr)

(Fyll i det budgetbelopp som

investeringsprojektet  digare har beviljats.

Ta hjälp av Magnus Thor.)

600

Total budget t.o.m. innevarande år
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(tkr)

(Lämna tomt.)

Tidigare ej ak verat u all (medel i

pågående investering).

(Prata med Magnus Thor.)

Ökad dri kostnad e er genomförd

investering (tkr)

Minskade dri kostnad e er

genomförd investering (tkr)

Bidrag kopplade  ll investeringen

(tkr)

Givare Lämna tomt om inga bidrag.

Belopp Lämna tomt om inga bidrag.

Redovisning

Typ av  llgång Inventarier inkl datorer 12201

Kontering

för avskrivning/ränta

Ansvar Verksamhet Ev. ak vitet Ev. objektnr Ev.

område

201200 05302

Genomsni lig avskrivnings d 5

Eventuellt restvärde

Komponenter

T.ex. fönster/dörrar, stomme, bärlager,

slitlager.

Om investeringen har komponenter vars ny jandeperioder skiljer sig

avsevärt från varandra, fyll då i raderna nedan. Lägg  ll y erligare rader

om det  nns y erligare komponenter. Fyll i ny jande d i rutan där det står

”år”. Om inget passar, välj ”Övrigt”. De  esta komponenter är baserade på

SBF:s verksamheter. Längt  ll höger kommer ni få en ak vitet av

ekonomienheten. Denna ak vitet ska varje komponent konteras på

alterna vt fördelas vid ak veringsperioderna.

Komponent 1 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan

Komponent 2 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan

Komponent 3 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan

Komponent 4 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan

Komponent 5 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan

Komponent 6 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan

Komponent 7 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan

Komponent 8 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan

Komponent 9 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan

Komponent 10 Beskrivning år Välj typ av komponent i

rullistan
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Ekonomienhetens ruta

Rör ej!

Objektnummer i AR: XXXXX

Projektnummer i investeringsredovisning: XXXXX

Komponenter ☐
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§ 63 Revisionssvar: Granskning av styrning, 
ledning och uppföljning, IT 
Diarienummer: KSF-2022-16  007 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunens förtroendevalda 

revisorer: 

 Kommunstyrelsen noterar främst att den samlade bedömningen är att 

kommunstyrelsen i allt väsentligt leder, styr och följer upp IT 

organisationen på ett adekvat sätt. 

 Utveckling av IT-policy och IT-säkerhetspolicy är under genomarbetande 

och förväntas kunna antas under 2022.  

 Tydliggörande av skillnad mellan projekt och det som i granskningen 

benämns som initiativ förläggs till mål- och resultatstyrningsarbetet i 

allmänhet. Kommunstyrelsen bedömer att initiativ åsyftar normal 

verksamhetsutveckling. I investeringsprocessen finns idag tydlighet i att 

den äskande skall uppge om investeringen förväntas leda till lägre 

kostnader över tid eller förbättrad kvalitet. Detta är inte lika tydligt vad 

gäller löpande verksamhetsutveckling vilket bedöms kunna utvecklas inom 

ramen för mål- och resultatstyrningsarbetet. Exempelvis genom att 

tydligare i mallen för tjänsteskrivelse beröra kostnader, förväntade utfall, 

sluttidpunkter samt tid för återrapportering. 

 Inom ramen för mål- och resultatstyrningsarbetet bedöms ökad tydlighet 

kunna erhållas genom att i högre grad lägga in projekt och initiativ i 

plattformen Hypergene och därvid också kunna medge uppföljning både i 

real tid och samlat genom återrapportering. En kommentar från 

Kommunstyrelsen är dock att fullmäktige balanserat bör uppge vad som är 

av intresse att återrapportera då rapporterna annars tenderar att bli 

omfattande i storlek. 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens revisorer så genomförde Pwc en granskning av 

kommunens nya IT-organisa on samt kommunstyrelsens förmåga a leda, styra och 

följa upp densamma. 
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Granskningen genomfördes genom en dokumentationsstudie samt intervjuer med 

nyckelpersoner inom IT-organisationen och kommunstyrelseförvaltningen. Den 21 

december 2021 lämnade Pwc in sin revisionsrapport till kommunens revisorer.  

I ett missiv från revisorerna, daterad 24 januari 2022, efterfrågas kommentarer 

från kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022 i anledning av de 

rekommendationer som nämns i revisionsrapporten. Granskningen och rapportens 

bedömning redogjordes på kommunfullmäktige den 14 mars.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-07 § 58 

Missiv – granskning av styrning, ledning och uppföljning, IT 

Revisionsrapport 2021-12-21 – Granskning av styrning, ledning och uppföljning, IT 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-16 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tomas Klug, Kanslichef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
De förtroendevalda revisorerna  

Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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§ 64 Svenljunga kommuns årsredovisning 
2021  
Diarienummer: KSF-2021-121  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta följande: 

 Godkänna Årsredovisningen för 2021 

 Frångå ekonomistyrningsprincipen avseende möjligheten att flytta med 

underskott för kostenheten till nästkommande år. Underskottet belastar 

samhällsbyggnadsnämndens resultat 2021.  

 Begära att samhällsbyggnadsnämnden återkommer till kommunfullmäktige  

senast den 5 september 2022 med en handlingsplan för återställande av 

det samlade negativa resultatet, inom avfallsenheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt bokslut och 

årsredovisning för 2021 för Svenljunga kommunkoncern. Bokslutet har 

presenterats vid beredningen 2022-03-08. Nämnder och bolag har presenterat sina 

bokslut.  

Svenljunga kommuns resultat för 2021 uppgår till 32,3 miljoner kronor 

(kommunkoncernen 34,2 miljoner kronor och läggs till eget kapital.  

Kostenheten visar ett negativt resultat om 1,1 miljoner kronor för enskilda året 

2021. I ekonomistyrningsprinciperna (i budgetdokumentet) anges att 

kostverksamheten kan ta med sitt över- eller underskott från ett år till nästa, dock 

maximalt 3% av bruttoomsättningen. 2021 motsvarar det ca 0,7 miljoner kronor. 

Ekonomichefen föreslår i samråd med förvaltningschefen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen att frångå principen och att underskottet belastar 

samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2021.  

Enheten för avfall har några år visat minusresultat och behöver nu återställa 

resultatet. Det är viktigt att det under 2022 tas fram en handlingsplan för ett 

nollresultat för enskilda året 2022 men också för att återställa tidigare underskott. I 

nämndens årsredovisning är det också angivet att detta ska göras. Samlat 

underskott att återställa uppgår till ca 4,5 miljoner kronor (2,8 miljoner från 2021 

och 1,7 miljoner från 2020). 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars.  Förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige, godkänna 

Årsredovisningen för 2021. Frångå ekonomistyrningsprincipen avseende 

möjligheten att flytta med underskott för Kostenheten till nästkommande år. 

Underskottet belastar samhällsbyggnadsnämndens resultat 2021. Begära att 

samhällsbyggnadsnämnden återkommer till kommunfullmäktige  senast den 5 

september 2022 med en handlingsplan för återställande av det samlade negativa 

resultatet, inom avfallsenheten. 

Beslutsunderlag 
Svenljunga kommuns årsredovisning 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 66 

Tjänsteutlåtande 2022-03-07 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 65 Uppföljning Intern kontroll 2021 för 
kommunen och bolagen - Självskattning 
Diarienummer: KSF-2022-71  003 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten för uppföljning 

intern kontroll 2021 för kommunen och bolagen – självskattning. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten inom kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport 

avseende uppföljning av intern kontroll 2021 med tonvikt på nämndernas och 

bolagens självskattning.  

Enligt styrdokumentet ”Regler för intern kontroll” ska uppföljning ske genom att 

nämnder och styrelse årligen självskattar den interna kontrollen. Resultatet av 

genomförd granskning ska, i samband med bokslutet, rapporteras till 

kommunfullmäktige. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten för uppföljning 

intern kontroll 2021 för kommunen och bolagen – självskattning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 67 

Uppföljning Intern kontroll 2021 för kommunen och bolagen - Självskattning 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 66 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 
över AB Svenljunga Bostäder 
Diarienummer: KSF-2022-67  003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2021 sammantaget 

har fungerat bra, trots det större underskottet. 

Kommunstyrelsen uppmanar bolaget att vidtar åtgärder så att en enskild månads 

utfall inte ska innebära en sådan stor negativ vändning som december 2021 

inneburit. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens 

verksamhet. Styrelsen ska se till att få nödvändig information så att 

kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen, 6 kap. 9 §, som 

anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den verksamhet som 

kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 

förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2021 sammantaget 

har fungerat bra, trots det större underskottet. Kommunstyrelsen uppmanar 

bolaget att vidtar åtgärder så att en enskild månads utfall inte ska innebära en 

sådan stor negativ vändning som december 2021 inneburit.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 68 

Tjänsteutlåtande 2022-03-08 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 bolagen 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

AB Svenljunga Bostäder 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 67 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 
över Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
Diarienummer: KSF-2022-67  003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2021 har 

sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens 

verksamhet. Styrelsen ska se till att få nödvändig information så att 

kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna. 

Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen, 6 kap. 9 §, som 

anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den verksamhet som 

kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 

förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2021 har 

sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 68 

Tjänsteutlåtande 2022-03-08 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 bolagen 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 
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Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 68 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 
över Svenljunga Industrifastigheter AB 
Diarienummer: KSF-2022-67  003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2021 har 

sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens 

verksamhet. Styrelsen ska se till att få nödvändig information så att 

kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen, 6 kap. 9 §, som 

anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den verksamhet som 

kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 

förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2021 har 

sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 68 

Tjänsteutlåtande 2022-03-08 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 bolagen 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 
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Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Svenljunga Industrifastigheter AB 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 69 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 
över Svenljunga Kommun Förvaltning AB 
Diarienummer: KSF-2022-67  003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i bolaget under 2021 har 

sammantaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens 

verksamhet. Styrelsen ska se till att få nödvändig information så att 

kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen, 6 kap. 9 §, som 

anger att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den verksamhet som 

kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 

förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 71 

Tjänsteutlåtande 2022-03-08 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 bolagen 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) ställer proposition på om kommunstyrelsen 

bedömer att, verksamheten i bolaget under 2021 sammantaget varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige (För kännedom) 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 70 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 
över kommunens nämnder 
Diarienummer: KSF-2022-68  003 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att samtliga nämnder under 2021 överlag har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och anser att man har haft tillräckligt med 

information för att ha uppsikt över nämndernas verksamhet.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra samhällsbyggnadsnämnden 

att utreda orsakerna till de återkommande budgetunderskotten i kostenheten 

samt att ta fram en handlingsplan för att få budget i balans 2022 och framåt. 

Återrapporteringen sker till kommunstyrelsen senast 22 augusti.  

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska se till att få nödvändig information så att den kan vidta 

åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Denna redovisning ämnar utgöra underlag för sådan prövning av samtliga 

nämnder.  

Arbetet har under andra året av coronapandemin bedrivits på ett bra sätt och 

ekonomiskt levereras ett samlat nämnds överskott om 9,6 miljoner kronor. 

Troligen har pandemin satt sina spår i medarbetare och verksamheter, det är 

viktigt för förvaltningsledningar och nämnder att uppmärksamma detta och vara 

proaktiva för att återhämtningen ska ske så smärtfritt som möjligt nu när 

smittspridningen avtar.  

Samhällsbyggnadsnämnden bör utreda orsakerna till återkommande 

budgetunderskott samt vidta åtgärder för budget i balans för 2022 och framåt.  

Orsaken till att just denna enhet, kostenhetens budgetunderskott lyfts fram är att 

kostenheten fungerar som en ”resultatenhet” med nollbudget. Alla kostnader 

vidarefaktureras till de köparna, barn- och utbildningsförvaltningen samt 

socialförvaltningen. Beskedet om stort underskott kommer sent och är dessutom 
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långt över det som är tillåtet att föra med sig till kommande år enligt 

budgetprincipen. Extra oroväckande är att mönstret upprepar sig från 2020.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen bedömer att samtliga nämnder under 2021 överlag har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och anser att man har haft tillräckligt med 

information för att ha uppsikt över nämndernas verksamhet.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra samhällsbyggnadsnämnden 

att utreda orsakerna till de återkommande budgetunderskotten samt att ta fram 

en handlingsplan för att få budget i balans 2022 och framåt. Återrapporteringen 

sker till kommunstyrelsen senast 22 augusti. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 71 

Tjänsteutlåtande 2022-03-08 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 bolagen 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Tilläggsyrkande, att tydliggöra att underskotten berör 

kostenheten. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag med Dan Franzéns (S) tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Socialnämnden 

Barn-och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 71 Tranemo Cykelsällskap - Ansökan om SM i 
Svenljunga maj 2022 
Diarienummer: KSF-2022-48  814 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. Beviljar bidrag på 30 000 kr till Tranemo cykelsällskap för att arrangera SM 

i Trail, i Svenljunga under 2022. 

2. Finansiering sker genom KS oförutsett. 

3. Bidrag betalas ut under förutsättning att arrangemanget genomförs. 

Sammanfattning 
Tranemo cykelsällskap vill arrangera SM i Trail i samband med det återkommande 

arrangemanget Svenljunga Super Motor Weekend och söker stöd för 

genomförande av arrangemanget. Klubben har sitt säte i Tranemo kommun men 

har aktiva medlemmar i både Svenljunga och Tranemo kommuner. Förvaltningen 

har varit i kontakt med föreningen för att få mer kunskap om tankarna kring 

arrangemanget och vad föreningen har för tankar kring önskat bidragsbelopp. I 

anslutningen till tävlingen och Svenljunga Super Motor Weekend planerar 

föreningen att genomföra uppvisningar och prova på aktiviteter inom både Trail 

och Mountainbike vilket föreningen också har i sin verksamhet.    

Föreningen har tidigare genomfört SM 2017 i Tranemo kommun och fick då beviljat 

bidrag om 39 000 kr, vilket motsvarande omkostnaden för anläggningen av banan. 

Motsvarande kostnad är idag enligt bifogad budget 58 160 kr. De totala utgifterna 

uppgår till 59 860 kr och inkomster från anmälningsavgifter är 3000 kr. 

I Sjuhärad har idag Borås ett stöd för föreningar som vill arrangera tävlingar. 

Bidragets storlek baseras på nyttan för staden och det 

marknadsförningsekonomiska värde evenemanget förväntas ge. I Ulricehamn kan 

föreningarna söka ett förlustteckningsbidrag om de kan visa att arrangemanget 

förväntas gå med  plus. Att låta marknadsnyttan styra bidragets storlek kan 

innebära att det blir en snedvridning i jämställdhetsperspektiv där stora sporter 

erhåller större bidrag än mindre vilket kan också ge en snedfördelning ur ett 

genusperspektiv. 

I Svenljunga kommun har vi idag ett arrangörsstöd för kulturarrangemang där 

maxbeloppet är 50 000 kr om arrangemanget innehåller flera programpunkter och 
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pågår under flera dagar. Beslut tas av SBN. För mindre arrangemang är 

maxbeloppet 5000 kr och där kan beslut fattas på tjänstepersonnivå.  

Ett SM i Trail är ett publikvänligt arrangemang som stärker evenemanget 

Svenljunga Super Motor Weekend. Det är positivt för kommunens föreningsliv att 

tävlingar arrangeras och det är positivt att allmänheten får lov att prova på både 

Trail och MTB vilket kan väcka intresse för att vilja börja utöva idrotten 

regelbundet.  

Förvaltningen är positiv till en delfinansiering av arrangemang och tävlingar men 

ser också att det är viktigt att föreningslivet söker förankring i lokal samhället, hos 

lokala företag för att stärka engagemanget och spridningen av eventet och 

sporten. Förvaltningen vill därför uppmana föreningen att söka sponsring av lokala 

företag. Förvaltningen föreslår därför att Svenljunga kommun ger ett bidrag för att 

täcka 50 % av budgeterade utgifter.  

Ärendet initierades av sökande föreningskassör för att undersöka möjligheten till 

hjälp av finansiering. Kommunutvecklaren har varit i kontakt med Kultur- och 

bibliotekschef för att undersöka om arrangemanget kunde rymmas inom befintligt 

kulturarrangemangsstöd. Idrottsarrangemang ansågs inte kunna inkluderas.  

Beslutet stärker målområde 3 och Fullmäktigemål 3.1. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag på 30 000 kr till Tranemo cykelsällskap för 

att arrangera SM i Trail, i Svenljunga under 2022. Finansiering sker genom KS 

oförutsett. Bidrag betalas ut under förutsättning att arrangemanget genomförs. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 52 

Tjänsteutlåtande 2022-02-24 

Rapportering – Budget SM 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Tranemo cykelsällskap 

Ekonomienheten 

Kommunutvecklare landsbygd/turism 



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 72 AB Svenljunga Bostäders handlingsplan 
för medel som frigjorts med reducering av 
avkastningskrav 
Diarienummer: KSF-2021-57  003 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner AB Svenljunga Bostäders handlingsplan för medel 

som frigjorts med reduceringen av avkastningskraven. 

Sammanfattning 
Den 10 oktober 2021 § 109 i kommunfullmäktige besvarade AB Svenljunga 

Bostäder kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Ärendet behandlade bland annat en 

revidering av avkastningskraven som ursprungligen låg på 4 % av hyresintäkterna 

och som efter fullmäktiges beslut reducerades till 1 % av hyresintäkterna under 

perioden 2021-2024.  

I samband med detta besluta också kommunfullmäktige att AB Svenljunga 

Bostäder skulle ta fram en handlingsplan för åtgärder och planer som skulle vidtas 

för de medel som frigjorts. Denna handlingsplan ska rapporteras årligen och det är 

ur detta ljus ärendet upprättats. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen godkänner AB Svenljunga Bostäders handlingsplan för medel 

som frigjorts med reduceringen av avkastningskraven. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 57 

Tjänsteutlåtande 2022-03-01 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
AB Svenljunga Bostäder 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Ekonomienheten 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 73 Svar på revisorernas skrivelse avseende 
uppföljande granskning av ”Uppföljning och 
återrapportering av fullmäktigebeslut” 
Diarienummer: KSF-2021-111  007 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunens förtroendevalda 

revisorer: 

Kommunstyrelsen kommer framgent rapportera verkställda och ej verkställda 

fullmäktigebeslut beståendes av en förteckning. Ärendet kommer efterlikna den 

föreliggande process som återfinns med redovisning av obesvarade motioner och 

Svenljungaförslag. Således kommer kommunstyrelsen varje halvår att redovisa ej 

verkställda och verkställda kommunfullmäktigebeslut som ska godkännas i 

kommunfullmäktige. 

Detta ärende initieras och kommer att rapporteras till kommunfullmäktige den 13 

juni 2022. I ärendets begynnelse kommer förteckningen bestå av 

kommunfullmäktigebeslut innevarande år 2022, detta utgör sålunda 

utgångspunkten och kommer med tiden att adderas med nya fullmäktigebeslut.  

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande 

granskning av 2015 års granskning av uppföljning och återrapportering av 

fullmäktigebeslut, 2021. Syftet med granskningen var att granska om 

Kommunstyrelsen, utifrån tidigare gransknings rekommendationer, har vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig process för uppföljning och 

återrapportering av fullmäktiges beslut. Efter genomförd granskning var 

bedömningen att Kommunstyrelsen inte helt säkerställt en ändamålsenlig process 

för uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut.  

Kommunstyrelsen besvarade kommunens revisorer den 29 september § 146 och 

anförde bland annat att det redan fanns befintliga processer som tillgodose det 

revisorerna efterfrågade. Bland annat förfarandet kring obesvarade motioner och 

Svenljungaförslag samt det systematiska arbetet i mål- och uppföljningssystemet 

Hypergene. Därutöver anförde kommunstyrelsen att delar av revisorernas 

rekommendationer skulle adresseras i samband med upprättandet av handböcker 

för både politiker och tjänstepersoner. 
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Den 24 januari 2022 inkom en ny skrivelse från revisorerna som framhöll att 

kommunstyrelsens initiala yttrande den 29 september inte besvarade hur 

rapporteringen skulle ske i enlighet med § 23 i kommunstyrelsens reglemente. Det 

stycket lyder som följer:  Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur 

uppdrag som delegerats till, dem har fullgjorts. Redovisningen ska ske enligt 

riktlinjer som fastställts av fullmäktige. Redovisning från nämnderna lämnas till 

styrelsen som samordnar redovisningen och överlämnar den till fullmäktige för 

behandling. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunens förtroendevalda 

revisorer: Kommunstyrelsen kommer framgent rapportera verkställda och ej 

verkställda fullmäktigebeslut beståendes av en förteckning. Ärendet kommer 

efterlikna den föreliggande process som återfinns med redovisning av obesvarade 

motioner och Svenljungaförslag. Således kommer kommunstyrelsen varje halvår 

att redovisa ej verkställda och verkställda kommunfullmäktigebeslut som ska 

godkännas i kommunfullmäktige. Detta ärende initieras och kommer att 

rapporteras till kommunfullmäktige den 13 juni 2022. I ärendets begynnelse 

kommer förteckningen bestå av kommunfullmäktigebeslut innevarande år 2022, 

detta utgör sålunda utgångspunkten och kommer med tiden att adderas med nya 

fullmäktigebeslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 60 

Skrivelse från revisorerna avseende uppföljande granskning av "Uppföljning och 

återrapportering av fullmäktigebeslut 2021-111 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 146 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
De förtroendevalda revisorerna 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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2022-03-21 
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§ 74 Ägardirektiv Netwest Sweden AB 
Diarienummer: KSF-2022-53  005 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ägardirektiven för 

Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 
Netwest Sweden AB ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet 

med bolaget är att, som en regionalt förankrad  part, tillgängliggöra  stadsnätens 

och bredbandsföreningarnas  infrastruktur till köpare av elektronisk  

kommunikation . 

Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 

och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget  hos 

ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-möten införts, 

samt förslag till ägardirektiv tagits fram . Under 2022 kommer även 

aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner att 

bli delägare. 

Förslaget till ägardirektiven  har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts 

av vid ett extra ägarsamråd under hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna 

fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas 

samma dag före stämman den 19 maj. 

Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från 

respektive ägares beslut önskas senast 31 april . 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna ägardirektiven för 

Netwest Sweden AB.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 59 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-24 

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB 
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Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 75 Årsredovisning Sjuhärads 
samordningsförbund 2021 
Diarienummer: KSF-2021-287  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen 2021 

för Sjuhärads samordningsförbund  samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma 

Sammanfattning 
Årsredovisningen 2021 för Sjuhärads samordningsförbund har sammanställts och 

översänts till kommunfullmäktige för godkännande och prövande av ansvarsfrihet.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 mars. Förslag till beslut var att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen 2021 

för Sjuhärads samordningsförbund 2021 samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08 § 63 

Tertialrapport 1 2021 

Delårsrapport 2021 

Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse för Sjuhärads Samordningsförbund år 2021 

Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning 2021 

Årsredovisning för Sjuhärads Samordningsförbund 2021-01-01-2021-12-31 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Behrije Shala, Praktikant. 
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Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 76 Anställning av ny kommunchef 
Diarienummer: KSF-2022-78  023 

Beslut 
Kommunstyrelsen anställer Sebastian Nydén som kommunchef i Svenljunga 

kommun tillsvidare och med villkor i enlighet med överenskommelse.  

Kommunstyrelsen uppdrar kommunchef att rekrytera socialchef. 

Protokollsanteckning 
Marianne Josefsson (MP) antecknar följande till protokollet: Önskar ett tydligare 

anställningsförfarande och en mer omfattande rekryteringsprocess.  

Sammanfattning 
Den 7 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa Magnus Nilsson 

som projektledare till industrietableringen i Lockryd. Med den anställningen 

ledighetsförklarades tjänsten som kommunchef varvid Magnus Nilsson anställdes 

som tillförordnad kommunchef tills kommunstyrelsen anställer ny kommunchef.  

Arbetsutskottets förslag till anställning av kommunchef medför att tjänsten som 

socialchef blir vakant varför en rekrytering till den tjänsten behöver tillsättas.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 10  mars. Förslag till beslut var att 

Kommunstyrelsen anställer Sebastian Nydén som kommunchef i Svenljunga 

kommun tillsvidare och med villkor i enlighet med överenskommelse.  

Kommunstyrelsen uppdrar kommunchef att rekrytera socialchef.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-10 § 76 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M):Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Jarl Bill (LPo): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Petra Ojala (C): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Helene Jansson (C): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Alain Waern (LPo): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Socialnämnden 

Barn-och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

De kommunala bolagen 

Kommunfullmäktige 
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§ 77 Revidera firmatecknare 
Diarienummer: KSF-2022-79  002 

Beslut 
Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande, Patrik Harrysson, 

eller vid hans förfall kommunstyrelsens vice ordförande, Johan Björkman, att med 

kontrasignation av kommunchef, Sebastian Nydén, eller vid hans förfall 

ekonomichef, Salman Chalhoub eller kanslichef Tomas Klug vara firmatecknare för 

Svenljunga kommun. 

Bemyndigar ekonomichef, Salman Chalhoub, eller vid hans förfall, kommunchef, 

Sebastian Nydén, att vara firmatecknare för Svenljunga kommun avseende avtal 

som upprättas i samband med upphandling. 

Upphäver kommunstyrelsens tidigare beslut om firmatecknare fattat 24 januari 

2022 § 24. 

Sammanfattning 
Med anledning av att en ny kommunchef anställts behöver kommunstyrelsen fatta 

formella följdbeslut bland annat avseende firmatecknare och attestantförteckning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-11 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-03-21 
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§ 78 Revidera attestantförteckning  
Diarienummer: KSF-2022-32  002 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa reviderad attestantförteckning i enlighet med 

protokollsbilaga och med detta också upphäva beslut taget den 28 februari § 35. 

Sammanfattning 
Med anledning av att en ny kommunchef anställts behöver kommunstyrelsen fatta 

formella följdbeslut bland annat avseende firmatecknare och attestantförteckning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-11 

Reviderat attestantförteckning 2022-03-11 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Reviderad attestantförterteckning 2022-03-11 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

 



Attestantförteckning kommunstyrelseförvaltningen

Kod Verksamhet Ansvar Beslutsattestant Beslutsattestant Beslutsattestant Beslutsattestant Beloppsgräns

Kf och revision

11001 Kommunfullmäktige 2010000 Tomas Klug 200.000

12002 Revision 2300000 Salman Chalhoub *

Övrig politisk verksamhet

11003 Kommunstyrelsen m. utskott 2010000 Tomas Klug 200.000

11004 Intern Myndighetsnämnd 2010000 Tomas Klug 200.000

14005 Kommunalt partistöd 2010000 Tomas Klug 200.000

14091 Allmänna val 2010000 Tomas Klug 200.000

14093 Överförmyndarverksamhet 2011000 Tomas Klug 200.000

14094 Överförmyndare Ensamkommande barn 2011000 Tomas Klug 200.000

Kanslienhet

02030 Administration kansliet 2000000 Sebastian Nydén *

02030 Administration kansliet 2010000 Tomas Klug 200.000

02032 Konsumentvägledning 2010000 Tomas Klug 200.000

05951 Sveriges kommuner och landsting 2010000 Tomas Klug 200.000

05952 Sjuhärads kommunalförbund 2010000 Tomas Klug 200.000

05953 Småkom 2010000 Tomas Klug 200.000

26098 Information 2010000 Tomas Klug Johanna Sander 200.000

26363 Lokaltrafik 2010000 Tomas Klug 200.000

37300 Planeringsverksamhet 2010000 Tomas Klug 200.000

37330 Översiktsplan 2010000 Tomas Klug 200.000

37350 Förorenade områden 2010000 Tomas Klug 200.000

37351 Å-sanering Ätran 2010000 Tomas Klug 200.000

37360 Buttorps naturreservat 2010000 Tomas Klug 200.000

24891 Säkerhetssamordning 2040000 Kerstin Johansson Tomas Klug 200.000
03010 Marknad- och utveckling administration 2030000 Fredrik Dahl 200.000

26097 Marknadsföring 2030000 Fredrik Dahl 200.000

26191 Näringslivsåtgärder 2030000 Fredrik Dahl 200.000

26194 Internationellt arbete 2030000 Fredrik Dahl 200.000

26201 Medfinansiering av Rv27 2030000 Fredrik Dahl 200.000

26193 Leader+ 2030000 Fredrik Dahl 200.000

26193 Leader+ 2031000 Emelie Romland Johanna Sander 200.000

41500 Föreningsverksamhet 2031000 Emelie Romland 200.000
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27100 Turistverksamhet 2031000 Emelie Romland Johanna Sander Fredrik Dahl 200.000

27110 Ekoturism 2031000 Emelie Romland Johanna Sander Fredrik Dahl 200.000

27120 Turistbyrån 2031000 Emelie Romland Johanna Sander 200.000

37340 Fegensamverkan 2031000 Emelie Romland Johanna Sander Fredrik Dahl 200.000

37300 Planeringsverksamhet 2031000 Emelie Romland Johanna Sander Fredrik Dahl 200.000

02100 Folkhälsoarbete verksamhetskostnad 2014000 Erika Till Tomas Klug 200.000

02101 Folkhälsoarbete lön/omkostnader 2014000 Erika Till Tomas Klug 200.000

02110 Puls för lärande 2014000 Erika Till Tomas Klug 200.000

02120 Folkhälsorådet 2014000 Erika Till Tomas Klug 200.000

02130 Sommaraktivitet 2014000 Erika Till Tomas Klug 200.000

02140 Aktiviteter övriga lov 2014000 Erika Till Tomas Klug 200.000

IT-enhet

05301 IT administration 2012000 Tomas Klug 200.000

05302 IT verksamhetskostnad 2012000 Tomas Klug 500.000

05303 Bredbandsutbyggnad 2012001 Tomas Klug 200.000

Ekonomienhet

04300 Ekonomiadministration 2300000 Salman Chalhoub *

04400 Inköp 2300000 Salman Chalhoub *

05970 Ansvarsförsäkring 2300000 Salman Chalhoub *

05974 Bilpool 2300000 Salman Chalhoub *

05914 Allmän kommunalskatt 2309000 Salman Chalhoub *

05921 Förändring pensionsskuld 98 2309000 Salman Chalhoub *

05922 Förändring pensionsskuld 97 2309000 Salman Chalhoub *

05923 Kapitaltjänst 2309000 Salman Chalhoub *

05924 Återföring sociala avgifter 2309000 Salman Chalhoub *

05991 Utbetalda pensioner 2309000 Salman Chalhoub *

05995 KS gem. intäkter och kostnader 2309000 Salman Chalhoub *

05999 Avskrivningar 2309000 Salman Chalhoub *

08110 Lokalförsörjning 2309000 Salman Chalhoub *

90951 Räntor likvida medel 2309000 Salman Chalhoub *

90952 Övr finansiella intäkter/kostnader 2309000 Salman Chalhoub *



HR-enhet

06030 Personaladministration 2020000 Linda Ruergård 200.000

06040 Bemanningspool 2020000 Linda Ruergård 200.000

06041 Bemanningsenhet Samordn. 2020000 Linda Ruergård 200.000

06062 Utbildning 2020000 Linda Ruergård 200.000

06063 Företagshälsovård 2020000 Linda Ruergård 200.000

06064 Friskvård 2020000 Linda Ruergård 200.000

06066 Personaltrivselåtgärder 2020000 Linda Ruergård 200.000

06067 Facklig verksamhet 2020000 Linda Ruergård 200.000

06068 Personalbil-Miljöbil 2020000 Linda Ruergård 200.000

06069 Löneväxl. Pensionsförsäkringar 2020000 Linda Ruergård 200.000

06070 Bruttolöneavdrag Läkarvård 2020000 Linda Ruergård 200.000

06071 Bruttolöneavdrag Naprapat 2020000 Linda Ruergård 200.000

06072 Bruttolöneavdrag Cyklar 2020000 Linda Ruergård 200.000

06073 Västtrafik Nettolönavdrag 2020000 Linda Ruergård 200.000

Arbetsmarknadsenhet

52110 Arbetsmarknad, personal 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52130 Extratjänster 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52131 Arbetsmarknadsåtgärder 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52132 Fixartjänst 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52133 Vintagebutik 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52134 Feriearbete Svenljunga 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52135 Aktiv hälsa 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52136 Snickeriet 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52137 Garaget 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52139 Skogslaget 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52152 Frukt 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52153 Hantverkshuset 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 300.000

52154 Praktikplats.se 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52160 Ny kraft Tranemo 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52161 Kommunservice Tranemo 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52162 Feriearbete Tranemo 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52163 Café Gudarpsgården 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52170 Personligt ombud 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52180 Nytänk 2026000 Mary Andersson Morgan Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000

52220 Etabl.insats integration 2025000 Mary Andersson Madde Lind Ann Järphag 200.000



Övrigt

05892 Oförutsett 2010000 Tomas Klug 200.000

05893 Oförutsett KSF 2010000 Tomas Klug 200.000

76783 Färdtjänst 2010000 Tomas Klug 200.000

23882 Räddningstjänst 2300000 Salman Chalhoub *

* Kommunchef Sebastian Nydén Har attesträtt för alla ansvar och verksamheter, 9 mkr

* Kommunstyrelsens Ordförande Patrik Harrysson samt för pensionskostnader 16 mkr

* Ekonomichef Salman Chalhoub
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§ 79 Inkomna beslut, meddelanden och 
skrivelse  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen  

 Inbjudan till folkhälsokonferens den 13 maj 2022 

Brottsförebyggande rådet  

 Inbjudan till digital session för lokalpolitiker – omförslaget till ny 

kommunlagstiftning inom det brottsförebyggande arbetet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Protokollsutdrag 2022-03-07 § 64 Anställning av projektledare för 

industrietableringen i Lockryd 

 Protokollsutdrag 2022-03-17 § 75 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – möte 

med bolagens presidier  

Ätrans vattenråd 

 Inbjudan till kommunal vattendag den 13 maj 

Byalaget Håcksvik 

 Skrivelse om bland annat Kindaholms skolbarn och Håcksviks skola 

Svenljunga Kommun Förvaltning AB 

 Protokoll – Styrelsemöte 2022-03-07 §§ 1-9 

 VD instruktioner för Svenljunga Kommun Förvaltning AB 

 Arbetsordning för styrelsen och VD för Svenljunga Kommun Förvaltning AB 

 Årsredovisning Svenljunga Kommun Förvaltning AB 

Krisledningsnämnd  

 Protokollsutdrag 2022-03-14 § 2 Aktivering av Krisledningsnämnd 

 Protokollsutdrag 2022-03-14 § 3 Medel för flyktingmottagande från 

Ukraina  
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 Protokollsutdrag 2022-03-14 § 4 Avaktivering av Krisledningsnämnd   
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§ 80 Delegationsbeslut 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående sammanträde: 

Diarienummer  Beslutsdatum  Ärendemening  

KSF-2022-46-212 2022-03-07 Inkomna meddelanden, 
remisser och enkäter 

KSF-2022-12-253 2022-03-07 Försäljning av fastighet 
Hallingsnäs 1:7 

KSF-2022-28-029 2022-02-28 Rapportering av 
nyanställda februari 
2022 

KSF-2022-80 2022-03-11 Avropsanmälan: 
Stationstankning 2021 

KSF-2022-82-002 2022-03-15 Delegationsbeslut: 
Tillförordnad 
kommunchef 
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§ 81 Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S) informerar om följande: 

 Boråsregionen har nu avsatt 1,5 miljoner kronor för bland annat en 

projektledare för den kommande etableringen i Lockryds industriområde. 

 Holsljunga skola ligger ute på försäljning och i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om att sälja den till lägst bokfört värde. 

 Information om flyktingsituationen från Ukraina. Än så länge har inte 
någon anvisats till kommunen från Migrationsverket. Kommunen har 
berett evakueringsplatser, 24 till antalet. Aspekterna kring kostnaderna är 
fortfarande oklara. Arbetsmarknadsenheten börjar rusta och förbereda för 

flyktingsmottagande.  
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§ 82 Övrig fråga  

Beslut 
Ingen övrig fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


