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§ 102 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
 
Godkänner dagordning enligt utsänd kallelse. 

Sammanfattning 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Kommunfullmäktige kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort 
ärenden. 
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§ 103 
Kommunchefen informerar 

Diarienummer:   

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunchefen informerar om följande: 

 Kommunen har varit i stabsläge under en lång period men sedan den 6 oktober 

2021 har staben kommungemensamt gått ur stabsläget. 

 Befolkningsantalet i augusti var 10 780 invånare och var i jämförelse med juli en 

minskning med 14 invånare. 

 Svenljunga har tillsammans med Tranemo rekryterat en ny HR-chef som tillträder 
den 3 januari. 

 Ansökan om batterifabriken Northvolt och att de gick vidare med annan kandidat 
och kommer etablera sig på Hisingen, Göteborg. Däremot positivt att ansökan 

medfört att Lockryd har kunnat lyftas fram som ett intressant område samt ett 

bra samarbete med Boråsregionen. 
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§ 104 
Anmälan inkomna motioner, Svenljungaförslag och 
interpellationer 

Diarienummer: KSF-2021-215 537 

Beslut 

KSF-2021-215  537 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas och besvaras vid nästkommande 

kommunfullmäktige den 1 november av kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson 
(S). 

Sammanfattning 

Följande ärende anmäls: 

KSF-2021-215  537 

Interpellation ställd av Eva Johansson (C) till kommunstyrelsens ordförande, Stefan 

Carlsson (S) angående tågstopp i Hillared. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på om interpellationen ställd av Eva Johansson (C) till 

kommunstyrelsens ordförande, Stefan Carlsson (S) angående tågstopp i Hillared kan 
besvaras nästkommande kommunfullmäktige den 1 november och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Eva Johansson (C) 

Stefan Carlsson (S) 
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§ 105 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Stefan Carlsson (S) om ärendet bemanningsenheten 

Diarienummer: KSF-2021-176 101 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad. 

Sammanfattning 

Kjell Persson (M) har ställt en interpellation om varför ärendet bemanningsenheten ännu 
inte behandlats i kommunstyrelsen till kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson (S). 

Interpellationen besvaras muntligt vid dagens sammanträde och besvarats skriftligt i 

samband med utskick av handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation 2021-09-27 

Kommunfullmäktige 2021-09-06 § 93 

Interpellation från Kjell Persson (M) 2021-08-27 

Anförande 

Stefan Carlsson (S) 

Johan Björkman (M) 

Protokollsbilaga 

Svar på interpellation ställd av Kjell Persson (M) om ärendet bemanningsenheten ställd 

till kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson (S) 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
interpellationsdebatten avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 106 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Stefan Carlsson (S) om kommunens familjecentral 

Diarienummer: KSF-2021-178 756 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad. 

Sammanfattning 

Marianne Josefsson (MP) har ställt en interpellation om kommunens familjecentral till 
kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson (S). 

Interpellationen besvaras muntligt vid dagens sammanträde och besvarats skriftligt i 

samband med utskick av handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation 2021-10-04 

Kommunfullmäktige 2021-09-06 § 93 

Interpellation från Marianne Josefsson (MP) 2021-08-30 

Anförande  

Stefan Carlsson (S) 

Marianne Josefsson (MP) 

Protokollsbilaga 

Svar på interpellation ställd av Marianne Josefsson (MP) om kommunens familjecentral 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson (S) 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
interpellationsdebatten avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 107 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Stefan Carlsson (S) om kartläggning av ödehus i 
kommunen 

Diarienummer: KSF-2021-180 279 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten avslutad. 

Sammanfattning 

Marianne Josefsson (MP) har ställt en interpellation om kartläggning av ödehus i 

kommunen till kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson (S). 

Interpellationen besvaras muntligt vid dagens sammanträde och besvarats skriftligt i 
samband med utskick av handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation 2021-10-04 

Kommunfullmäktige 2021-09-06 § 93 
Interpellation från Marianne Josefsson (MP) 2021-08-30 

Anförande  

Stefan Carlsson (S) 

Marianne Josefsson (MP) 

Protokollsbilaga 

Svar på interpellation ställd av Marianne Josefsson (MP) om kartläggning av ödehus i 

kommunen ställd till kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson (S) 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 

interpellationsdebatten avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 108 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden  

Beslut 

Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 

Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden: 

AB Svenljunga Bostäder: 

 Protokoll extra styrelsemöte 2021-08-30 

 Bilaga 11 från styrelsemöte 2021-08-30 Svar beträffande Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 2020 över Svenljunga Bostäder, enligt beslut på 

kommunfullmäktiges möte 2021-04-19 § 39 

 Bilaga 12 från styrelsemöte 2021-08-30 Policy för uthyrning inom AB Svenljunga 

Bostäder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-13 § 152 Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt – möte med bolagens presidier 
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§ 109 
Svar från AB Svenljunga Bostäder beträffande 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 och 
kommunfullmäktigebeslut 2021-04-19 § 34 

Diarienummer: KSF-2021-57 003 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

 Godkänna AB Svenljunga Bostäders svar och besluta att kommunfullmäktige 

beslut 2021-04-19 § 39 anses besvarad. 
 

 Målet "I genomsnitt årligen från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar 

och finansiella poster om minst 4 % av hyresintäkterna" reduceras till 1 % under 

perioden 2021-2024. 
 

 AB Svenljunga Bostäder ska ta fram en handlingsplan för vilka åtgärder som 

planeras vidtas för de medel som frigörs i och med reduceringen av 
avkastningskravet. Handlingsplanen ska göras för ett år i taget, med start för år 

2022, och delges kommunstyrelsen den 13 december 2021. 

 
 Uppföljning av genomförda åtgärder ska göras i samband med årsredovisningen 

för att säkerställa att åtgärderna kommer detta syfte till gagn. 

 
 AB Svenljunga Bostäder undantas från uppfyllelse av målen avseende soliditeten 

och avkastningen på totalt kapital under samma period men ska sträva efter att 

komma så nära som möjligt. 
 

 Det fjärde målet avseende nyckeltal för driftkostnader lämnas oförändrat och ska 

uppfyllas. 

 
 Att med detta beslut anses motionen: Motion: Anpassade ägardirektiv (KSF-

2021-111) vara besvarad. 

Reservationer 
Robert Klerfors (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Skrivelse från AB Svenljunga Bostäder 
 

Styrelsen för AB Svenljunga Bostäder har anfört att det varit svårt att uppnå ägarens 
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avkastningskrav som lyder, "i genomsnitt årligen från 2017 generera ett resultat efter 
avskrivningar och finansiella poster om minst 4 % av hyresintäkterna". Utfallet har varit 

2020 1,5%, 2019 -3,6%, 2018 3,8% och 2017 1,1%. 
 

Underhållsbehovet är stort i lägenheterna och bolaget skulle gärna se att det även de 

kommande åren ges utrymme att underhålla fastigheterna något extra. 

Enligt redovisningen är besparingar möjliga på personal och driftkostnadssidan, främst 

konsumtionsavgifter. 

 
På personalsidan är nu de möjliga besparingarna genomförda. Gjorda besparingar på 

personalsidan ger ca 1 000 000 kronor per år. 
 

Bolaget anger att de arbetar löpande med energibesparingar. I budget 2021 är 250 000 

kronor avsatta för energiåtgärder i Bostadsbolaget. Under 2022 finns planer på 

förändringar där olja fasas ut och ersätts med pellets och detta genererar en ekonomisk 
besparing såväl som en miljöbesparing. 

 
I analysen som bolaget gjort har det tittats på de fasta kostnaderna utöver personal och 

om det skulle generera en lägre kostnad att köpa fler tjänster. På dessa områden ser 

bolaget inga möjliga besparingar. 
 

Utöver ovananförda ser bolaget att det finns stora underhållsbehov även på 
fastigheterna, vilket bolaget med ett sänkt avkastningskrav skulle kunna få ökade 

resurser till. 
 

Bolaget föreslår att ägarens avkastningskrav justeras från 4% till 0% under perioden 

2022 - 2024 för att använda till ökat underhåll. Med vidtagna åtgärder ser bolaget att 
avkastningskravet om 4 % åter är möjligt och lämpligt 2025. 

 

Förvaltningens bedömning 
Bolagets skrivelse är inte utformat som en handlingsplan för att uppnå de beslutade 

ekonomiska målen utan en begäran om att undantas från det enskilda målet: '1 
genomsnitt årligen från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella 

poster om minst 4 % av hyresintäkterna." Bolaget önskar att undantaget gäller 2021 
såväl som perioden 2022-2024, totalt 4 år. 

 

Enligt lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska verksamheten 
i dessa bolag bedrivas enligt affärsmässiga principer. Kravet på affärsmässighet innebär 

bland annat att kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget. 
 

Att sänka avkastningskravet till noll är problematiskt ur ovanstående aspekt. Det torde 
dock vara möjligt att göra avsteg från nuvarande ägardirektiv om detta görs under en 

begränsad tid samt villkoras med ett tydligt syfte. 

 
Med bakgrund av de utmaningar avseende eftersatt underhåll som finns i bolaget kan det 

vara rimligt att delvis tillmötesgå bolagets styrelse med en reducering av 
avkastningskravet under en begränsad period. Avkastningskravet bör sättas till minst 

1,0 % av de årliga hyresintäkterna under perioden 2021-2024. 

 
Detta bör dock villkoras till att en handlingsplan ska tas fram för vilka åtgärder som 

planeras vidtas för dessa medel. Det är rimligt att handlingsplanen görs för ett år i taget 
och delges Kommunstyrelsen före det aktuella årets början . 
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Uppföljning bör göras i samband med årsredovisningen för att säkerställa att åtgärderna 

kommer detta syfte till gagn. Ett sätt att tydliggöra plan och uppföljning är att dagens 
budget för underhållsåtgärder ökas minst med det frigjorda utrymmet och uppföljning 

görs mot budget. 

 
En reducering till 1,0 % frigör 1 138 000 kronor per år baserat på de budgeterade 

hyresintäkterna för 2021. Totalt under 4 år innebär detta en förstärkning till bolaget med 
ca 4 552 000 kronor att bedriva mer underhåll på. I och med att bolaget gör årliga 

höjningar av hyrorna ökar detta utrymme ytterligare något varje år.  
 

Övriga ekonomiska mål enligt ägardirektivet 
Målen avseende soliditeten och avkastningen på totalt kapital är beroende av 
resultatnivån. Om beslut tas att reducera avkastningskravet på hyresintäkterna bör 

bolaget också göra undantag i uppfyllelsen av dessa två mål. 
Dock är det viktigt att bolaget lever upp till det fjärde målet: 

 

"Bolaget bör uppnå de nyckeltal för driftskostnader per förvaltad yta som utgör 
genomsnittet för jämförbara bolag i Sverige. Uppföljning sker i samband med 

helårsbokslut."  

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 27 september. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att Godkänna AB Svenljunga Bostäders svar och besluta att 

kommunfullmäktige beslut 2021-04-19 § 39 anses besvarad. Målet "I genomsnitt årligen 
från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om minst 4 % 

av hyresintäkterna" reduceras till 1 % under perioden 2021-2024. AB Svenljunga 
Bostäder ska ta fram en handlingsplan för vilka åtgärder som planeras vidtas för de 

medel som frigörs i och med reduceringen av avkastningskravet. Handlingsplanen ska 
göras för ett år i taget, med start för år 2022, och delges kommunstyrelsen den 13 

december 2021. Uppföljning av genomförda åtgärder ska göras i samband med 

årsredovisningen för att säkerställa att åtgärderna kommer detta syfte till gagn. AB 
Svenljunga Bostäder undantas från uppfyllelse av målen avseende soliditeten och 

avkastningen på totalt kapital under samma period men ska sträva efter att komma så 
nära som möjligt. Det fjärde målet avseende nyckeltal för driftkostnader lämnas 

oförändrat och ska uppfyllas. Att med detta beslut anses motionen: Motion: Anpassade 

ägardirektiv (KSF-2021-111) vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 142 

Skrivelse från AB Svenljunga Bostäder beträffande kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2021-04-19 § 39, 2021-08-30 

Tjänsteutlåtande - framflyttande av ärendet 2021-07-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-19 § 39 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 Robert Klerfors (V): Ändringsyrkande: Att avseende Målet "I genomsnitt årligen 

från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om 
minst 4 % av hyresintäkterna" reduceras till istället för kommunstyrelsens förslag 
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på 1 % till 0 % under perioden 2022-2024 i enlighet med AB Svenljunga 
Bostäders ursprungsanförande. 

Beslutsgång 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer först kommunstyrelsens förslag mot Robert 
Klerfors (V) ändringsyrkande angående punkt två:”I genomsnitt årligen från 2017 
generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om minst 4 % av 
hyresintäkterna"  reduceras till 1 % som var kommunstyrelsens förslag mot Robert 
Klerfors (V) ändringsyrkande på 0 %. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner sedan att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och 
att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

AB Svenljunga Bostäder 

Ekonomienheten 
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§ 110 
Svar på motion om anpassade ägardirektiv 

Diarienummer: KSF-2021-122 107 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anpassade ägardirektiv är besvarad med 

hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-11 § 109, andra punkten: Målet "I 
genomsnitt årligen från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella 

poster om minst 4 % av hyresintäkterna" reduceras till 1 % under perioden 2021-2024. 

Sammanfattning 

Den 19 maj inkom Marianne Josefsson (MP), Eva Johansson (C) och Fredrik Skott (KD) 

med en motion om att avkastningsmålet i ägardirektivet sänkts till 2 % under en period 
av tre år, i syfte att åtgärda eftersatt underhållsbehov. 

 
I ärendet kommunstyrelsens uppsiktsplikt (KSF-2021-57-003) har AB Svenljunga 

Bostäder efter att kommunfullmäktige begärt en handlingsplan inkommit med en 

skrivelse. Bland annat har AB Svenljunga Bostäder anfört att det har varit svårt att uppnå 
ägarens avkastningskrav samtidigt som det finns stora underhållsbehov. Mot bakgrund av 

detta har AB Svenljunga Bostäder föreslagit att avkastningskraven sänkts från nuvarande 
4 % till 0 % under perioden 2022-2024. 

 
Ärendet behandlades sedermera på kommunstyrelsens sammanträde den 27 september. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige var att: Målet "I genomsnitt 

årligen från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster om minst 
4 % av hyresintäkterna" reduceras till 1 % under perioden 2021-2024. Vidare var också 

kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att med föregående beslutsformulering 
anse motionen Anpassade ägardirektiv vara besvarad. 

 
Att motionen kan anses vara besvarad villkoras sålunda med att kommunfullmäktige 
beslutar sänka avkastningskraven i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Skulle det 

inte vara fallet är förvaltningens förslag att motionen återremitteras till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 27 september i samband med ärendet § 142 

Svar från AB Svenljunga Bostäder beträffande kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 och 
kommunfullmäktigebeslut 2021-04-19 § 34. Förslag till beslut var bland annat Målet "I 

genomsnitt årligen från 2017 generera ett resultat efter avskrivningar och finansiella 
poster om minst 4 % av hyresintäkterna" reduceras till 1 % under perioden 2021-2024 

och med det beslutet förslogs motionen anpassade ägardirektiv vara besvarad. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 142 
Skrivelse från AB Svenljunga Bostäder beträffande kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 

beslut i kommunfullmäktige 2021-04-19 § 39, 2021-08-30 
Tjänsteutlåtande - framflyttande av ärendet 2021-07-01 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-19 § 39 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Marianne Josefsson (MP) 

Eva Johansson (C) 
Fredrik Skott (KD) 

 



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 111 
Stiftelser och donationsfonder som överstiger 1,5 
miljoner kronor: granskning och revisionsberättelser 
2020 

Diarienummer: KSF-2021-173 007 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revisionsrapporterna och beslutar bevilja ansvarsfrihet för 

Stiftelsen J M Johanssons Donationsfond och Stiftelsen för Charles M Svenssons och 
Emilia Anderssons donationer. 

 

Deltar inte i handläggningen 

På grund av jäv deltar inte Dag Forsström (S) och Barbro Johansson (-) i 

kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning 

Auktoriserad revisor har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt 

förvaltningarna i J M Johanssons donationsfond, vars tillgångar överstiger 1,5 mkr. 
Stiftelsen för Charles M Svanssons och Emilia Anderssons donationer har också granskats 

av auktoriserad revisor dock är tillgångarna lägre än 1,5 mkr. 

 
Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

rättvisande bild av stiftelsernas resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberättelserna är förenliga med årsredovisningarna övriga delar. 

 
Förvaltarna i ovanstående stiftelser har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 

stiftelseförordnandet. 

Beredning 

Ärendet har beretts kommunstyrelsen den 27 september. Förslag till beslut var att bevilja 
ansvarsfrihet för Stiftelsen J M Johanssons Donationsfond och Stiftelsen för Charles M 

Svanssons och Emilia Anderssons donationer. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 144 

Årsredovisningar och revisionsberättelser från ovanstående stiftelser 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
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Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Stiftelsen J M Johanssons Donationsfond  

Stiftelsen för Charles M Svanssons och Emilia Anderssons donationer  

Ekonomienheten 
 



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 112 
Stiftelser och donationsfonder som understiger 1,5 
miljoner kronor: granskning och revisionsberättelser 
2020 

Diarienummer: KSF-2021-115 046 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revisionsrapporten och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen 

för Donation för simhall drift 1, Donation för simhallens drift 2, A P Hedbergs 
donationsfond 1, A P Hedbergs donationsfond 2 Alma & Julia Brolins fond, 

Perslows donationsfond och Stiftelsen Samfonden Skolfonden för år 2020. 

Sammanfattning 

På uppdrag av valda revisorer i Svenljunga kommun har PWC granskat ovanstående 

stiftelser (fonder) som kommunen förvaltar. 
 

Granskningen omfattar de stiftelser vars tillgångar understiger 1 500 000 kronor. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen 27 september. förslag till beslut var att föreslå 

kommunfullmäktige godkänna revisionsrapporten och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 

för Donation för simhall drift 1, Donation för simhallens drift 21 A P Hedbergs 
donationsfond 1, A P Hedbergs donationsfond 21 Alma & Julia Brolins fond, Perslows 

donationsfond och Stiftelsen Samfonden Skolfonden för år 2020 . 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 143 
Tjänsteutlåtande 2021-05-03 

Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelser för de sju ovanstående stiftelserna. 

Revisionsrapport från PWC "Översiktlig granskning av stiftelser. Räkenskapsåret 
2020",daterad april 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 
 



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 113 
Regel för avgift för tillhandahållande av allmän handling 

Diarienummer: KSF-2021-183 040 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar styrdokumentet regel för avgift för tillhandahållande av allmän 

handling. Regeln innebär att avgift får tas ut för: 
 

 Papperskopior 

 Elektroniska handlingar 

 Potentiella handlingar 

 
Kommunfullmäktige upphäver nuvarande taxa för allmänna handlingar, beslut 2021-02-

08 § 6. 

Sammanfattning 

Enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 15 §ska den som begär ut en allmän 

handling, som får lämnas ut, genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del 
av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller 

uppfattas på annat sätt. I enlighet med 2 kap 16 §har den som begär ut en allmän 

handling rätt att få en avskrift eller kopia av handlingen, till den del handlingen får 
lämnas ut, enligt en fastställd avgift. 

 
Regeln för avgift för tillhandahållande av allmän handling gör det möjligt för kommunen 

att ta ut en avgift för både fysiska papperskopior och elektroniska kopior, samt även 
potentiella handlingar som exempelvis en sammanställning av utbetalningar. 

Justitieombudsmannen har i ärendet 1 149-201 5 tydliggjort att en kommun inte har 

rättslig grund att ta ut en avgift för elektroniska handlingar utan ett beslut hos 
kommunfullmäktige. Svenljunga kommun har idag en politiskt fastställd taxa för 

utlämnande av kopior av allmän handling som beslutades 2021-02-08 § 6. Taxan gäller 
för utlämnande av utskrifter eller papperskopior av allmän handling och ligger på 5,48 

kronor per sida där de första tio sidorna är gratis. 

 
Den nya regeln ändrar avgiften till en nivå som ligger i linje med andra 

Sjuhäradskommuner och som stödjer sig på Avgiftsförordningens 16 § där kostnaden för 
en allmän handling fastställts till 50 kronor för tio sidor (nio första gratis) och två kronor 

per efterföljande sida. Samt fastställer en avgift för potentiella handlingar. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 27 september. Förslag till beslut var att 

föreslå kommunfullmäktige anta regel för avgift för tillhandahållande av allmän handling. 

Regeln innebär att avgift får tas ut för: Papperskopior, Elektroniska handlingar, 
Potentiella handlingar.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva 
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nuvarande taxa för allmänna handlingar, beslut 2021-02-08 § 6. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 151 
Tjänsteutlåtande 2021-09-02 Regel för avgift för 

tillhandahållande av allmän handling 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 

Regel för avgift för tillhandahållande av allmän handling 

Beslutet expedieras till 

Kanslienheten 

Ekonomienheten 
Socialförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 114 
Kostnadssöverföring av bidrag till statlig infrastruktur - 
GC - led Överlida-Mjöbäck 

Diarienummer: SBF-2021-801 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

 Godkänna att medfinansiera Trafikverkets del av gång- och cykelleden mellan 

Överlida och Mjöbäck med 50 procent som uppskattas till 4,85 miljoner kronor. 
 

 Att kostnadsföra medfinansieringen som uppskattas till 4,85 miljoner kronor för 

Svenljunga kommun under innevarande år 2021. 

Sammanfattning 

Kommunen har tidigare färdigställt en del av en gång- och cykelled (GC-led) mellan 

Överlida och Mjöbäck. Trafikverket kommer att fortsätta anlägga GC-led längs denna 
stäcka med cirka 1 kilometer, förutsatt att kommunen finansierar projektet till 50 %. 

Kommunens medfinansiering av projektet uppskattas uppgå till 4,85 miljoner kronor. 
Kommunen har tidigare tagit upp detta belopp som investeringsutgift vilket vi nu kan 

konstatera är felaktigt då det egentligen utgör ett bidrag till statlig infrastruktur. 

Kommunen har också undertecknat avtal om medfinansiering för projektet. 
 

Huvud regeln för bidrag är att de kostnadsförs direkt. Kommunen har dock enligt 
avstegsmöjligheter rätt att periodisera upplösningen av bidrag till statlig infrastruktur 

under maximalt 25 år (6 kap. 9 § lag (2018:597) om kommunal redovisning). Skulle 

bidraget uppdelas på 25 år skulle kostnaden per år bli ca 0,2 miljoner kronor. 
 

Huvudregeln för utbetalning av bidrag gör gällande att bidraget ska kostnadsföras direkt. 
Dock finns det en avstegregel när det gäller bidrag till statlig infrastruktur, det vill säga 

sådana bidrag som avses i 2 kap. 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
Denna avstegsregel gör det möjligt för kommunen att ta upp bidraget i balansräkningen 

och sedan periodisera upplösningen bidraget med lika stora delar under maximalt 25 år 

(6 kap. 9 § lag (2018:597) om kommunal redovisning). Kommunen kan inte ändra vald 
upplösningstid, utan den tid som väljs vid fattat beslut kommer att ligga kvar till dess att 

bidraget är helt upplöst. 
 

Nu har kommunen ingått ett avtal om att medfinansiera en fortsättning på GC-leden 

mellan Överlida och Mjöbäck. GC-leden kommer att anläggas av Trafikverket utmed 
statlig väg. Kommunen behöver därför fatta ett beslut om huruvida bidraget ska 

kostnadsföras direkt eller periodiseras under en längre tid. 
 

Tidigare har kommunen hanterar dylika bidrag till statlig infrastruktur genom att ha med 

dem i investeringsplanen och sedan ta upp bidraget som en materiell anläggningstillgång 
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och sedan skrivit av denna under en lång tid. Bidraget som är föremål för denna 

Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om att finansiera GC-leden mellan Överlida 
och Mjöbäck men genom investeringsbudgeten och som en egen tillgång. 

Kommunfullmäktige behöver därför fatta ett nytt formellt beslut om att finansiera 
Trafikverkets tillgång genom ett bidrag samt hur lång tid detta bidrag ska kostnadsföras 

på, om periodisering av bidraget önskas.  

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 27 september. Förslag till beslut var att 

föreslå kommunfullmäktiga besluta: Godkänna att medfinansiera Trafikverkets del av 

gång- och cykelleden mellan Överlida och Mjöbäck med 50 procent som uppskattas till 
4,85 miljoner kronor. Att kostnadsföra medfinansieringen som uppskattas till 4,85 

miljoner kronor för Svenljunga kommun under innevarande år 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 147 

Tjänsteutlåtande 2021-08-24 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 

Ekonomichef 

Ekonom/controller samhällsbyggnadsnämnden 
Gatu- och park chef 
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  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 115 
Medfinansiering Boverket Holsljunga Byahus 

Diarienummer: KSF-2021-182 159 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar medfinansiera projektet Byahuset 

Tallhaga med 895 455 kronor under förutsättning att Boverket beviljar bidrag. 
 

Medfinansiering av projektet hänskjuts till budgetberedningen. 

Sammanfattning 

Byahuset Tallhaga har skickat in en ansökan om medfinansiering till sin bidragsansökan 

till Boverket för renovering av Byahuset i Holsljunga. En offentlig medfinansiering på 
minst 30 % är en förutsättning för att Boverket ska bevilja föreningens ansökan. 

Boverket finansierar, om ansökan bifalles, 50 % av projektet och de sista 20 % är egen 
finansiering. Föreningens önskar ett bidrag om 35 % av totalkostnaden. Huset är en 

gammal fabrik och kräver en totalrenovering för att kunna användas till föreningens 

tänkta syfte. Renoveringens totalkostnad uppgår till 2 984 850 kr. Det finns ett stort 
ideellt engagemang och driv bakom Byahuset och det saknas idag en neutral mötesplats i 

Holsljunga. Mötesplatser en mycket viktig faktor i en plats utveckling. Möten mellan 
människor stimulerar utveckling och har en god effekt på folkhälsan. Kommunstyrelsen 

har gått igenom tidigare ärenden av liknande karaktär och Svenljunga kommun har 
tidigare beviljat majoriteten av ansökningar för offentlig medfinansiering gällande bidrag 

från Boverket och Landsbygdsprogrammet på den offentliga medfinansieringsgraden som 

krävs. 

Ekonomi 

Kostnaderna uppgår till 895 455 kr och hänskjuts till budgetberedningen. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 27 september. Förslag till beslut var att 

Kommunfullmäktige medfinansierar projektet Byahuset Tallhaga med 895 455 kronor 
under förutsättning att Boverket beviljar bidrag. Medfinansiering av projektet hänskjuts 

till kommande budgetberedning. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 148 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-01 
Skrivelse från Byahuset Tallhaga, inkommen 2021-08-30. 
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Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Kommunutvecklare 

Ekonomienheten 
Kanslichef 

Byahuset Tallhaga 
 



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 116 
Samverkan eArkiv Boråsregionen 

Diarienummer: KSF-2021-171 106 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avsätta medel och medverka i föreslaget samverkansprojekt 

för att införa e-arkiv tillsammans med medlemskommuner och kommunalförbundet. 
Beslutar att upprätta en projektanställning på ett år enligt följande: 

 
 År 2022 avsätta 381 709 kronor för medverkan och projektanställning. 

 År 2023 avsätta 708 071 kronor för medverkan och projektanställning. 

 År 2024 avsätta 283 171 kronor för medverkan. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelseförvaltningen att anställa en projektansvarig 
i kommunen under ett år med start 2022. 

 

Finansiering av projektmedverkan och projektanställning hänskjuts till nästkommande 
budgetberedning. 

Sammanfattning 

E-arkiv är ett steg i digitaliseringen och möjliggör för kommunens verksamheter att 
hantera information i digital form. Syftet med e-arkiv är att kunna hantera den dagliga 

informationen som enligt lag ska arkiveras på ett effektivt vis samtidigt som möjligheter 
skapas för en långsiktig hållbar hantering av information. 

 
Kommunalförbundet har den 2 juli författat ett förslag om samverkan för införande av e - 

arkiv. I utredningen har tre tillvägagångssätt diskuterats där följande slutsatser tagits: 

 
1. Ett alternativ med e-arkiv är att kommunerna ingår i befintliga samarbeten, ett 

sådant är med exempel tagit på att bli medlemmar i Sydarkivera som är ett 
kommunalförbund som har hand om förbundsmedlemmarnas gemensamma 

slutarkiv. Fördelarna är att detta redan är ett färdigt koncept och medföljer en 

redan etablerad organisation och kompetens. Nackdelarna är att kommunen 
förlorar sitt självstyre, att det tillkommer kostnader både i medlemsavgift samt i 

anslutningsavgift. Vidare också att arkivmyndighetsskapet inte längre tillfaller den 
enskilda kommunen. 

 

2. Det andra alternativet är att varje enskild kommun upprättar ett eget e -arkiv. 
Fördelarna är självstyre, att kontextbundna lösningar kan upprättas, en snabbare 

införandeprocess och möjlighet till en lokal helhetslösning. Till nackdelarna som 
både förvaltningen och kommunalförbundet delar är att det i dagsläget inte finns 

resurser och kompetenser som krävs för att en enskild kommun i vår storlek ska 
kunna upprätta ett e-arkiv. Det gäller både vid själva införandet och i drift. 



Svenljunga kommun Paragraf Kommunfullmäktige 

 § 116 2021-10-11 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

28 (38) 

 

3. Det tredje och sista alternativet är ett samverkansprojekt tillsammans med 
kommunalförbundet. Fördelar som identifieras är bland annat möjligheten att 

påverka, samordningsvinster vid avställning och inleverans och kostnader som 
kommer att delas mellan medlemskommuner. Vidare kommer också kommunen 

under projekttiden att utöka sin kompetens och att ett samarbete mellan 

kommuner stärker alla parter. Till nackdelarna är att den enskilda kommunen 
inte kan styra processen själv och förutsätter att alla kommuner deltagande i 

projektet håller samma takt. 
 

Med ovannämnda alternativ bedömer förvaltningen att det mest sannolika och tilltalande 
alternativet är att medverka i ett samverkansprojekt tillsammans med 

kommunalförbundet och övriga förbundsmedlemmar. Detta med härrörande till både de 

finansiella och de praktiska faktorerna. 
 

I samverkansprojektet beräknas varje enskild kommun behöva cirka 10 % för arbetet i 
det gemensamma projektet. Utöver de medlen som ska avsättas till att medverka i 

projektet bedömer förvaltningen att det behövs insatser internt för att kunna delta i 

samverkansprojektet med hänvisning till vart kommunens arkivarbete befinner sig i 
dagsläget. Bland annat behövs informationshanteringsplaner upprättas inom varje 

förvaltning och någon som kan leda projektet internt under inledningsfasen. 

Ekonomi 
Samverkansprojektet inklusive en projektanställning ett år 

 År 1 År 2  År 3 

Projektkostnad 

 

132 146 kr 358 683 kr 283 171 kr 

Projektanställning 249 563 kr 

 

349 388 kr 

 

 

Totalt 

 

381 709 kr 

 

708 071 kr 

 

283 171 kr 

 

 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 27 september. Förslag till beslut var att 

Kommunfullmäktige beslutar avsätta medel och medverka i föreslaget samverkansprojekt 
för att införa e-arkiv tillsammans med medlemskommuner och kommunalförbundet. 

Beslutar att upprätta en projektanställning på ett år enligt följande: År 2022 avsätta 381 
709 kronor för medverkan och projektanställning. År 2023 avsätta 708 071 kronor för 

medverkan och projektanställning. År 2024 avsätta 283 171 kronor för medverkan. 

Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelseförvaltningen att anställa en projektansvarig 
i kommunen under ett år med start 2022. Finansiering av projektmedverkan och 

projektanställning hänskjuts till nästkommande 
budgetberedning. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 149 
Rapport – Samverkan eArkiv Boråsregionen 

Tjänsteutlåtande 2021-08-31 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Boråsregionen 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Barn-och utbildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 117 
Svar på motion om att införa ett elektroniskt närvaro- 
och voteringssystem till fullmäktiges sammanträden 

Diarienummer: KSF-2020-66 100 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Beviljar motionens yrkande om att uppdra Kommunstyrelsen att omgående 

införa ett elektroniskt närvaro-och voteringssystem 

 

 Uppdrar kommunstyrelseförvaltningen att teckna ett avtal med leverantör som 

kan tillgodose motionens yrkande om elektronisk närvaro-och voteringssystem i 
enlighet med lag om upphandling. Finansiering av installationskostnad sker 

genom investeringsprojektet modernisera Svenljungasalen. 
Abonnemangskostnaderna hanteras inom nuvarande ram för driftskostnader. 

 
 Kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar tecknat avtal till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 Avseende motionens yrkande om att införa system och programvara som 

möjliggör distansmöte tillgodosedd med hänvisning till användningen av 
Microsoft Teams. 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Elektronisk närvaro och voteringssystem innebär i praktiken att förfarandet hanteras 

digitalt och att ledamoten anger sin närvaro och röst själv på försedd platta. 

Leverantörerna för dessa system tillgodoser en applikation eller extern webbsida vilket 
möjliggör för ledamoten att under sammanträdet vid aktuell paragraf lägga in sin 

närvaro, begära ordet eller votera. Det är presidiet som avgör vilka alternativ som 
kommer att redovisas vid votering, precis som under ett vanligt sammanträde fast 

ordförande i det fallet tydliggör förslag till beslut i text. När ledamoten sedan röstat klart 
presenteras resultatet i realtid, både för alla närvarande samt för alla som tar del av 

sändningen. 

 
Metodik 

Utgångspunkten för att besvara denna motion har varit att utgå ifrån nuvarande 

leverantör samt en konkurrent för att möjliggöra en komparativ ansats. Den andra 
leverantören är lik vår nuvarande i termer av att de är en etablerad aktör på marknaden 

och att många kommuner utnyttjar deras tjänster. Vidare fungerar tekniken på liknande 
vis för ledamöterna i enlighet med vad som beskrivits under bakgrunden. Uträkningen på 

kostnaden kommer att vara ett 3-års perspektiv, med syfte att utgå ifrån 

livscykelkostnaden, det vill säga för utrustningen baserat på antagen livslängd. På grund 
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av sekretess gällande prissättning och teknik kommer priserna att redovisas på ett 
ackumulerat vis för att respektera sekretessen. För förtydligandes skull kommer inte 

heller oväntade kostnader såsom reparationer, konsulttimmar eller liknande att redovisas 
med hänvisning till att de är svårare att kvantifiera. 

Pris 

Tabell - Priser baserat på livscykelkostnad på 3 år 

Kategori 1,Nuvarande 
kostnad 

2, Elektronisk 
närvaro och 
votering med 
Nuvarande 
leverantör 

3, Elektronisk 
närvaro och 
votering med 
annan 
Leverantör 

Totalkostnad 210 000 400 000 240 000 

 

Om fullmäktige skulle besluta att avslå motionen och utgå ifrån nuvarande teknik 
kommer kostnaden inom 3 år att uppgå till över 210 000 kronor. Detta innefattar vad vi 

har i dagsläget med bland annat webbsändning av kommunfullmäktige. 
 

Om fullmäktige beslutar att bifalla motionen och förvaltningen utgår från nuvarande 

leverantör skulle kostnaderna uppgå till över 400 000 kronor, varav cirka 30 000 kronor 
är en engångskostnad för att möjliggöra implementering av tekniken. 

 
Om fullmäktige skulle besluta att bifalla motionen och förvaltningen väljer annan 

leverantör skulle kostnaden uppgå till strax 240 000 kronor varav över 60 000 kronor är 

en engångskostnad. Engångskostnaden inbegriper utbildning, installation och 
driftsättning av ny teknik. Med ny teknik innebär det också en teknisk möjlighet att fixera 

kamerorna vilket medför att kommunsekreteraren kan kontrollera kamerorna på egen 
hand. Följden blir att istället för att ha två It-tekniker på plats under ett 

kommunfullmäktige finns det möjlighet att ha en, vilket blir besparing i lön vilket har 
räknats in på totalpriset. 

 

Att ha i åtanke är att nuvarande avtal är konstruerat på så vis att tecknandet av en ny 
leverantör inte kan ske förrän i slutet av maj 2022. 

 
Digital möteshanteringen 

Kommunen började använda Microsoft Teams i slutet av 2020 och programmet har sedan 

dess varit plattformen för nämndsammanträden och fullmäktigesammanträden, med 
hänvisning till detta bedömer förvaltningen att den delen av yrkandet redan är 

tillgodosedd. 

Ekonomi 
Avslag, ingen ekonomisk förändring. 

 
Bifall och med nuvarande leverantör, En engångskostnad på cirka 30 000 kronor. 

Finansiering sker genom investeringsprojektet modernisera Svenljungasalen. 

Ackumulerad driftskostnad på uppskattningsvis 380 000 kronor på tre år, medför utökade 
kostnader som hänskjuts till budgetberedning. 
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Bifall och med en ny leverantör, En engångskostnad på 60 000 kronor, finansiering 

genom investeringsprojektet modernisera Svenljungasalen. En ackumulerad driftskostnad 
på uppskattningsvis 180 000 kronor på tre år, summan är på en lägre nivå än i dagsläget 

vilket innebär att medlen fortsatt går inom nuvarande ram för driftskostnader. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 27 september. Förslag till beslut var att 

Kommunfullmäktige beslutar: Angående motionens yrkande om att uppdra 

Kommunstyrelsen att omgående införa ett elektroniskt närvaro-och voteringssystem 
beslutar kommunfullmäktige bevilja motionen. Uppdrar kommunstyrelseförvaltningen att 

teckna ett avtal med leverantör som kan tillgodose motionens yrkande om elektronisk 
närvaro-och voteringssystem i enlighet med lag om upphandling. Finansiering av 

installationskostnad sker genom investeringsprojektet modernisera Svenljungasalen. 
Abonnemangskostnaderna hanteras inom nuvarande ram för driftskostnader. 

Kommunstyrelseförvaltningen ska återrapportera tecknat avtal till kommunfullmäktige för 

kännedom. Kommunfullmäktige beslutar avseende motionens yrkande om att införa 
system och programvara som möjliggör distansmöte tillgodosedd med hänvisning till 

användningen av Microsoft Teams. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll 2021-09-27 § 152 

Tjänsteutlåtande 2021-04-16 

Inkommen motion från Dan Franzén (S) 2020-03-19 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Dan Franzén (S) 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomienheten 



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

33 (38) 

 

§ 118 
Entledigande och begäran om ny röstsammanräkning 
för uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige  

Diarienummer: KSF-2021-1 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Mary-Ann Brimstedt (S) med omedelbar verkan från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ledamot efter 

Mary-Ann Brimstedt (S) utses genom ny röstsammanräkning. 

Sammanfattning 

Mary-Ann Brimstedt (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. Enligt 4 kap 6 § Kommunallagen ska 

kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde 

önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det. 
 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Mary-Ann Brimstedt (S) 2021-09-13 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan 

entlediga Mary-Ann Brimstedt (S) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige samt tillskriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ledamot 

efter Mary-Ann Brimstedt (S) utses genom ny röstsammanräkning och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Mary-Ann Brimstedt (S) 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
HR-funktionen 

 
 



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 119 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden  

Diarienummer: KSF-2021-1 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Mary-Ann Brimstedt (S) med omedelbar verkan från 

uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Eva Corovic (S) till uppdraget som ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Eva Corovic (S) till uppdraget som ersättare i valnämnden. 

Sammanfattning 

Mary-Ann Brimstedt (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från uppdraget 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden. Fyllnadsval för både 

samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden behöver sålunda ske.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Mary-Ann Brimstedt (S) 2021-09-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dan Franzén (S): Yrkar för att utse Eva Corovic (S) till uppdraget som ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på Dan Franzéns yrkande (S) och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Mary-Ann Brimstedt (S) 

Eva Corovic (S) 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Valnämnden 

 



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 120 
Entledigande och begäran om ny röstsammanräkning 
för uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Diarienummer: KSF-2021-1 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Boo (S) med omedelbar verkan från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ersättare efter 

Birgitta Boo (S) utses genom ny röstsammanräkning. 

Sammanfattning 

Birgitta Boo (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. Enligt 4 kap 6 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige 
befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det 

inte finns särskilda skäl mot det 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Birgitta Boo (S) 2021-09-14 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan 
entlediga Birgitta Boo (S) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige samt tillskriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ersättare 
efter Birgitta Boo (S) utses genom ny röstsammanräkning och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Birgitta Boo (S) 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
HR-funktionen 

   



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 121 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: KSF-2021-1 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Boo (S) med omedelbar verkan från uppdraget 

som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Elisabeth Rosander (S) till uppdraget som ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Birgitta Boo (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Ett fyllnadsval behöver sålunda ske. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Birgitta Boo (S) 2021-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dan Franzén (S): Yrkar för att utse Elisabeth Rosander (S) till uppdraget som ersättare till 
samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på Dan Franzéns (S) yrkande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Birgitta Boo (S) 
Elisabeth Rosander (S) 

Samhällsbyggnadsnämnden  

   



  Protokoll  

  2021-10-11  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 122 
Val av representant och ersättare till Närvårdssamverkan 

Diarienummer: KSF-2021-1 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Johan Björkman (M) till uppdraget som representant till 

Närvårdssamverkan och Kerstin Göss-Lindh (S) till uppdraget som ersättare till 
Närvårdssamverkan från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 

Direktionen i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 2021-06-04 § 44 beslutat 

att ge kommuner i uppdrag att utse till Närvårdssamverkan från och med 2022-01-
01.  
 
Närvårdssamverkan syftar i grunden till att förbättra och säkra vårdövergångarna 
mellan vårdgivarna. Invånarna ska ges tillgång till hälso- och sjukvård på lika 
villkor. Med en sammanhållen vårdkedja ska individen inte påverkas när ansvaret 
för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare till en annan. 
 
Enligt nu gällande inriktningsdokument är kommunerna i det delregionala politiska 

samrådet, DPS, representerade av ledamöterna i Boråsregionens politiska beredning 
Välfärd och Kompetens. Trots att samverkan idag upplevs som både effektiv och 

ändamålsenlig, följer inte den kommunala representationen utgångspunkten om att 

samverkan ska ske på lägsta effektiva nivå. För att följa intentionerna med 
Närvårdssamverkans syfte bör istället kommunerna utse egna representanter till det 

delregionala politiska samrådet.  
 

Förslaget är att inriktningsdokumntet revideras utifrån ovanstående samt att nuvarande 

val av kommunala politiska ledamöter avslutas 2021-12-31. Samtidigt ges kommunerna 
ett uppdrag att välja nya representanter till Närvårdssamverkan from 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 

Protokoll Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021-06-04 § 44 
Skrivelse från Boråsregionen 2021-09-17 

Skrivelse komplettering från Boråsregionen 2021-09-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Carlsson (S): Yrkar för att utse Johan Björkman (M) till uppdraget som 

representant i Närvårdssamverkan och Kerstin Göss-Lindh (S) till uppdraget som 
ersättare till Närvårdssamverkan. 
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Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på  Stefan Carlssons (S) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Johan Björkman (M) 

Kerstin Göss-Lindh (S) 

Boråsregionen 

 


