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§ 185  
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

: Ärende 4, riktlinje för kontinuitetsplanering, bordläggs till 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 

Omdisponering av ärendeordning:  

: Ärende 1 – Närvaro och anmälan om Jäv 

: Ärende 2 – Val av justerare och tid för justering 

: Ärende 3 – Godkännande av dagordningen 

: Ärende 4 – Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 

: Ärende 5 – Svar på remiss om program för räddningstjänst med tillhörande 
delplaner 

: Ärende 6 – Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal 

: Ärende 7 – Fråga från Västtrafik om tillköp av närtrafik 

: Ärende 8 – Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram 
med anledning av utemiljön på Mogaskolan F-6 

: Ärende 9 – Försäljning av Holsljunga skola 1:18 

: Ärende 10 –Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2023 

: Ärende 11 – Utdebitering 2023, preliminär 

: Ärende 12 – Delårsbokslut 2022 för Svenljunga kommun 

: Ärende 13 – Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen 

: Ärende 14 – Sammanträdestider 2023 

: Ärende 15 – Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

: Ärende 16 – anmälan av delegationsbeslut 

: Ärende 17 – Information från kommunstyrelsens ordförande – informella 
uppsiktsplikten 
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Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden 
kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut, lägga till eller ta bort ärenden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Föreslår att punkt nummer 4, Riktlinje för kontinuitetsplaner, 
bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den 14 november 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 186  
Verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2023 
Diarienummer: KSF-2022-200 003 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för det 
gemensamma folkhälsoarbetet 2023. 

Sammanfattning 
Folkhälsorådet föreslår årligen en verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet med budget, mål, planerade insatser och uppföljning som 
kommunstyrelsen beslutar om. Folkhälsorådets styrgrupp beslutar, efter förslag 
från folkhälsostrategen, om utformning av arbetsgrupper och omfattning av 
insatser samt ansvarar för att pengarna förvaltas enligt verksamhetsplanen. 
Folkhälsorådet beslutar även om kriterier för ansökan om folkhälsomedel.  

Förslaget är i linje med det övergripande nationella folkhälsomålet samt Västra 
Götalandsregionens utgångspunkter och mål för folkhälsoinsatser.  

Ett av de prioriterade områdena i förslaget är en satsning kring inflytande och 
delaktighet, riktad till barn och unga. Att arbeta för en ökad inkludering är en 
förutsättning för en ökad tillit, till både människor och samhället.  

Förslaget baseras även på Svenljunga kommuns målområde 1: Förbättrad och 
kvalitetssäkrad vård/omsorg skola och service och målområde 2: Förbättrade 
möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 oktober. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-03 § 162 

Tjänsteutlåtande 2022-09-21 

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Svenljunga kommun 
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Budget och ekonomisk redovisning för lokalt folkhälsoarbete   

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Erika Till, folkhälsostrateg. 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag. Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden 
bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Svenljunga kommun 2023 

Beslutet expedieras till 
Folkhälsorådet 

Folkhälsostrateg 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 187  
Svar på remiss - Program för räddningstjänst 
med tillhörande delplaner 
Diarienummer: KSF-2022-193  167 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande kommentarer på remiss för Program för 
räddningstjänst med tillhörande delplaner:  

Gällande inledningen i första häftet ”Program för räddningstjänst vid kärnteknisk 
olycka” bör kommunernas roll i arbetet i samband med en händelse beskrivas. 
Genom att ange kommunernas roll i ett tidigt skede i materialet så visar man på att 
materialet inte enbart är för Länsstyrelsen, räddningstjänsten och dylikt utan även 
för kommunen.   

Sammanfattning 
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO),  
4 kapitlet, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med 
länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen, Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kapitlet 6 §.  

För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade 
beredskapszonerna och tillkommande planeringszon kring svenska kärnkraftverk 
har Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört en revidering av Programmet för 
räddningstjänst vid kärnteknisk olycka samt tagit fram delplaner enligt följande:  

: Huvudplan - Program för räddningstjänst   
: Delplan - Utrymning 
: Delplan - Sanering 
: Delplan - Strålningsmätning 
: Delplan - Inomhusvistelse och jodtabletter 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 oktober. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-03 § 160 

Tjänsteutlåtande 2022-09-07 

Missiv, 2022-06-28 

Remiss - Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tomas Klug, Kansli/IT-chef 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag. Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden 
bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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§ 188  
Riktlinje för markanvisning och 
exploateringsavtal 
Diarienummer: KSF-2022-154 711  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna och anta riktlinje för 
markanvisning och exploateringsavtal. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun har genom ägande av mark möjlighet att genom 
markanvisning tilldela kommunalägd mark till en byggherre som vill bygga. Enligt 
lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som 
anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. Genom detta styrdokument för 
markanvisning och exploatering kan kommunen utforma villkoren. 

Genom att träffa avtal om markanvisning och exploatering i ett tidigt skede 
möjliggör det för att få in exploatörens kompetens och delaktighet i planprocessen. 
Detta ökar sannolikheten för ett projekts genomförbarhet. 

I närtid utgör detta styrdokument en viktig del av etableringen i Lockryd med 
hänvisning till ”letter of intent”, avsiktsförklaringen, som träffats mellan 
kommunen, Logistea AB samt Holdingaktiebolaget Knut Hansson. I 
avsiktsförklaringen är markanvisning eller köp av kommunens mark en stipulation. 
Detta styrdokument gör det genomförbart att gå vidare i den processen. 

Riktlinjen ger också tjänstepersoner möjlighet att arbeta efter ett nytt arbetssätt. 
Försäljning av kommunal mark har präglats av ’’först till kvarn’’ principen. Den 
potentiella etableringen av en batterifabrik har förändrat omständigheterna i form 
av att fler intressenter efterfrågar mark. Detta har inneburit en utmaning för 
tjänstepersonerna som arbetat med detta, främst för att det varit en avsaknad av 
en objektiv process. Riktlinjen skapar sålunda en tydlighet, det blir ett objektivt 
tillvägagångssätt som tjänstepersonerna kan utgå från likväl som det också blir en 
förutsägbarhet för exploatörer som är intresserade av att köpa kommunal mark.  

Likt de flesta nya processer kommer detta innebära en utmaning för berörd 
förvaltning, inte minst gällande det juridiska och det operativa. Samtidigt bör detta 
belysas ur ett långsiktigt perspektiv och ses som ett stöd till förvaltningen. 
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Riktlinjen har översänts till samhällsbyggnadsnämnden för möjlighet till 
inkommande av yttrande då det berör nämndens verksamhetsområde. 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 30 augusti inkommit med ett yttrande. 
Innehållet i yttrandet har också förutsättningslöst lagts till i styrdokumentet. Den 
del av yttrandet som varit mest betydande från ett substantiellt plan har varit 
tillägget av ’’3. Markförsörjning och politiska mål’’. Det är också den del av 
styrdokumentet som är av mer subjektiv karaktär. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 oktober. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-03 § 164 

Tjänsteutlåtande 2022-09-09 

Förslag till riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-30, § 87 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Quang Nguyen, digitaliseringsstrateg, Magnus Nilsson, 
projektledare, Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag. Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden 
bifaller det. 
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§ 189  
Tillköp av närtrafik 
Diarienummer: KSF-2022-210 500 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra tillköp av närtrafikintervall utöver 
det grundutbud som Västtrafik erbjuder 

Protokollsanteckning 
Jarl Bill (LPo) antecknar följande till protokollet: Utredning av behov och kostnader 
för ett tillägg till grundutbudet med en extra tur 06.30-07.30 på vardagar. Samt en 
redogörelse på hur nyttjandet ser ut och vad kostnaderna är idag.  

Sammanfattning 
Närtrafik är allmän kollektivtrafik utan fast linjedragning eller fast tidtabell. Resor i 
närtrafiken görs mellan adress utanför kollektivtrafikstråk eller tätort och 
närtrafikhållplats i tätort inom samma kommun. Resorna görs i bestämda 
tidsintervall och samordnas med särskild anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor och 
färdtjänst.  

Västtrafik som har uppdraget från regionen att bedriva kollektivtrafik i Västra 
Götaland genomför ändringar i utbudet av närtrafik från och med tidtabellskifte 
2022-12-11.  

Ändringarna innebär:  

• Integrerat biljettsortiment 

• Synliggöra närtrafik i reseplaneringsverktyg 

• Utökning av antalet tidsintervall 

• Närtrafikhållplatser tillåts i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort 

• Regional likriktning gällande finansiering av utbud utöver grundutbud 

Svenljunga kommun har tillsammans med 7 andra kommuner haft ett utbud av 
resor med närtrafik som varit mycket större än övriga kommuner. Svenljunga har 
framförallt haft ett större utbud av avgångar på helger och kvällar. 
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Förändringen om regional likriktning gällande finansiering av utbud utöver 
grundutbud innebär för Svenljunga att utbudet av resor på kvällar och helger 
minskar. 

Kommunerna i Västra Götaland som så önskar erbjuds att göra ett tillköp av fler 
avgångar inom vissa förutbestämda intervall. Beställning av tillköp ska vara 
Västtrafik tillhanda senast 30 oktober 2022 för att gälla från tidtabellbytet  
11 december.   

Svenljunga kommun har begärt in pris på tillköp av två olika alternativ av avgångar.  

Alternativ 1  
Tillköp av närtrafikintervall lördagar och söndagar klockan: 

09:00-10:00 

17:30-18:30 

Av Västtrafik beräknad nettokostnad, 131 500 kronor. 

Alternativ 2 
Tillköp av närtrafikintervall lördagar och söndagar klockan: 

09:00-10:00 

12:00-13:00 

17:30-18:30 

Samt natt mot lördag och natt mot söndag klockan: 

00:30-01:30 

Av Västtrafik beräknad nettokostnad 251 980 kronor 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 oktober. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2022-10-03 § 170 

Tjänsteutlåtande 2022-09-27 

Informationsbrev från Västtrafik, 2022-04-21 

Kalkyler för tillköp av närtrafik, Västtrafik 2022-06-30 

Presentation – Utveckling av närtrafik inom befintligt koncept  
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef. 

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

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

Petra Ojala (C): Yrkar på bifall till alternativ 1.  

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och Petra Ojalas (C) yrkande. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 190  
Barn-och utbildningsnämndens begäran om 
utökad budgetram med anledning av 
utemiljön på Mogaskolan F-6 
Diarienummer: BUF-2022-077 667 

Beslut 
Kommunstyrelsen hänskjuter beslutet till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
På planeringsdagarna för barn- och utbildningsnämnden lyftes frågan om behovet 
att förbättra utemiljön för eleverna på Mogaskolan F-6. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 7 juni 2022 att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på förbättrad utemiljö på Mogaskolan F-6. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB haft dialog med personalen på Mogaskolan F-6 och 
inhämtat förslag på förbättringar av utemiljön. Investeringskostnaden för 
förändringarna beräknas uppgå till cirka 2 000 000 kronor. Enligt Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB beräknas investeringen innebära en årlig hyresökning på 
130 000 -140 000 kronor.  

Utöver beslutsunderlaget, förslag från Svenbo/Kompan Sverige, ingår två stycken 
kompisgungor i investeringen samt staket som kan avgränsa skolgården mot Star  

Beredning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 6 september 2022, § 77 att godkänna 
förslag att genomföra förändringar av utemiljön på Mogaskolan F-6 förutsatt att 
kommunfullmäktige utökar nämndens budgetram motsvarande den årliga 
kostnadsökningen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att begära utökad 
budgetram med 140 000 kronor hos kommunfullmäktige.  

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 oktober 2022 § 163. Arbetsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag där barn- och 
utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram hänskjuts till 
budgetberedningen inför 2023.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-03 § 163 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-06, § 77 

Tjänsteutlåtande 2022-08-08 

Plan Mogaskolan F-6 

Förslag Svenbo/Kompan Sverige, 2022-06-03 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden 
bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomienheten  

Svenljunga verksamhetslokaler AB 
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§ 191  
Försäljning av Holsljunga skola 1:18 
Diarienummer: KSF-2022-104  253 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Uppdra Svenljunga Verksamhetslokaler AB att sälja fastigheten Holsljunga 
1:18 till Holsljunga Friskola AB, organisationsnummer 559234-6471, till 
priset 1 551 000 kronor.  

2. Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska kompenseras för reaförlusten som 
uppstår i samband med denna försäljning, men först efter avräkning mot 
eventuella reavinster från andra fastighetsförsäljningar som kan uppstå 
under 2022. Avräkning sker senast per 2022-12-31.  

3. Godkänner hyresavtalet för kommunal förskola. 

4. Om Ljungahaga Friskola startar förskole- och fritidsverksamhet i Holsljunga 
anses beslutet från kommunfullmäktige 2021-06-14, § 88 uppfyllt för 
Holsljunga gällande att förskola- och fritidsverksamhet ska vara kvar på 
samtliga nuvarande orter där det finns skolverksamhet idag. 

Deltar inte i handläggningen 
På grund av jäv deltar inte Jarl Bill (LPo) i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning 
Den 13 juni beslutade kommunfullmäktige att Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
(SVLAB) ska ta fram underlag för försäljning av fastigheten Holsljunga 1:18 till 
högsta budgivaren. Underlaget bör innehålla behov av underskottstäckning, förslag 
på hyresavtal för kommunal förskola och förslag på hyresavtal för allmänhetens 
tillgång av idrottshallen i Holsljunga.  

Svenljunga Verksamhetslokaler AB har inkommit med efterfrågade handlingar. 
Kommunen vill hyra en del av den aktuella fastigheten till att bedriva kommunal 
förskola i. Ett förslag till hyreskontrakt är upprättat och delgivits köparen.   

Angående idrottshallen har Holsljunga Friskola AB meddelat att de ämnar ge 
Holsljunga byalag i uppdrag att hyra ut den till allmänheten när skolan inte nyttjar 
den.  
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Ekonomi 
Försäljningssumman uppgår till 1 551 000 kronor. Bokfört värde kommer vid 2022 
12-31 uppgå till 3 727 500 kronor, vilket resulterar i en reaförlust för Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB på 2 176 500 kronor.  

Det är rimligt att Svenljunga Verksamhetslokaler AB kompenseras för reaförlusten. 
Kompensationen sker genom ovillkorat aktieägartillskott till moderbolaget 
Svenljunga Kommunförvaltning AB som i sin tur genomför ett koncernbidrag till 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB.  

Dock bör det först göras en avräkning mot eventuella reavinster som kan uppstå 
vid andra fastighetsförsäljningar. En avräkning görs i samband med årsbokslutet för 
2022. Avräkningsdatum blir därmed senast 2022-12-31.  

I samband med försäljningen uppstår en momsskuld om 398 100 kronor som 
överförs från Svenljunga Verksamhetslokaler AB till köparen. Köparen har 
kännedom om detta. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september 2022.  
I arbetsutskottet tillkommer tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut att 
arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen är förutsatt att det finns ett signerat 
avtal innan kommunstyrelsens sammanträde den 26 september 2022. 
Arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet.  
26 september 2022 stryks ärendet från dagordningen och läggs till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 3 oktober 2022. På 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 3 oktober 2022 flyttas ärendet 
återigen till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 4 oktober 2022 för att 
invänta signerade handlingar. Efterfrågade signerade handlingar inkommer  
4 oktober 2022. Ärendet bereds på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 4 oktober 2022, på mötet görs ett tilläggsyrkande om att 
kommunfullmäktige beslutar om ett undantag från kommunfullmäktiges beslut 
2021-06-14 § 88 om att förskola och fritidsverksamhet ska finnas i Holsljunga. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-04 § 176 

Hyresavtal, 2022-10-04 

Indexavtal till hyresavtal, 2022-10-14 

Köpekontrakt, 2022-09-19 

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-12, § 149 
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Kommunfullmäktige 2022-06-13, § 106 

Tjänsteutlåtande 2022-09-09 

Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2022-09-12 

Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2022-09-08 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef och Fredrik Wahlberg, VD 
Svenljunga verksamhetslokaler AB. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Jansson (C): Ändringsyrkande punkt 4: Om Ljungahaga Friskola startar 
förskole- och fritidsverksamhet i Holsljunga anses beslutet från kommunfullmäktige 
2021-06-14, § 88 uppfyllt för Holsljunga gällande att förskola och fritidsverksamhet 
ska vara kvar på samtliga nuvarande orter där det finns skolverksamhet idag.  

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till Helene Janssons (C) ändringsyrkande.  

Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till Helene Janssons (C) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag, med Helene Janssons ändringsyrkande av förslagstexten 
på punkt 4 och finner att nämnden bifaller det.  



 

Kommunstyrelsen 
2022-10-17 
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§ 192  
Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2023 
Diarienummer: KSF-2022-208 041 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till taxor och 
avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2023 och att de träder i 
kraft 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förslag på taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2023 som behöver antas. 

Taxorna och avgifterna för kommunstyrelsens verksamhetsområde innefattar 
bland annat taxa för kopiering och för tillhandahållande av allmänna handlingar när 
de överstiger sida 9. Färdtjänst som innehar en grundtaxa på 50 kronor för de 
första 10 km och därefter 3 kronor per km. Vidare även fixartjänst som till förslag 
år 2023 inklusive moms kommer att kosta 270,05 kronor per timme.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 oktober . Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll 2022-10-03 § 167 

Tjänsteutlåtande 2022-09-26 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2023 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tomas Klug, kansli/IT-chef. 
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Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag. Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden 
bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-10-17 
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§ 193  
Utdebitering 2023, preliminär 
Diarienummer: KSF-2022-149 041  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den preliminära skattesatsen för år 2023 fastställs 
till 22,05 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunen ska besluta om förslag på preliminär skattesats för år 2023 före 
oktober månads utgång. Skattesatsen för år 2022 uppgår till 22,05 kronor. 

I kommunallagen står att kommunfullmäktige senast, i november månad, ska 
besluta om kommande års skattesats. Nytt beslut om skattesats fattas varje år. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 oktober. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-03 § 165 

Tjänsteutlåtande 2022-09-23 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef.  

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag. Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden 
bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

 



 

Kommunstyrelsen 
2022-10-17 
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§ 194  
Delårsbokslut 2022 för Svenljunga kommun 
Diarienummer: KSF-2022-140  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2022 
för Svenljunga kommun. 

Sammanfattning 
Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden januari till och med augusti. I 
delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska resultatet lika precist som i årsbokslutet, 
beroende på att periodisering av kostnader och intäkter inte sker lika noggrant som 
i bokslutet för helåret. Ambitionen i delårsrapporterna är dock att betydande 
kostnads- och intäktsposter ska redovisas på rätt redovisningsperiod. 

Nämnder och bolag rapporterar hur man arbetar för att nå uppställda mål, både 
kvalitativa och ekonomiska. De av kommunfullmäktige beslutade målen 
presenteras och utvärderas. Rapporten innehåller även förvaltningsövergripande 
information. De ekonomiska delarna av rapporten presenteras både för 
kommunen totalt och för respektive nämnd och bolag för sig. 

Rapportering sker till kommunfullmäktige. 

Beredning 
Respektive nämnd har behandlat och godkänt sina delårsbokslut den 26, 27 och 28 
september. De olika delårsboksluten utformar delårsbokslutet för Svenljunga 
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 4 oktober och 
föreslår att den ska gå vidare till kommunfullmäktige för godkännande.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-04, § 174 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-27, § 92 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27, § 98 

Socialnämndens protokoll 2022-09-28, § 72 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-26, § 172 
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Delårsbokslut för Svenljunga kommun 2022-08-31 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden 
bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 
2022-10-17 
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§ 195  
Verksamhetsplan 2023-2025 för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KSF-2022-218 041 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättad verksamhetsplan 2023-2025 för 
kommunstyrelsen och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande ledning, styrning, 
samordning, planering, utveckling och uppföljning av de kommunala 
verksamheterna/bolag. Till sin hjälp har styrelsen kommunstyrelseförvaltningen 
bestående av stöd inom ekonomi, IT/kansli, personal, arbetsmarknad/integration. 
Under styrelsen sorterar även räddningstjänst och kollektivtrafik. 

Ekonomienheten administrerar budget- och redovisningsprocessen i respektive 
nämnd och kommungemensamt samt svarar för att kommunens flöde av in- och 
utbetalningar genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Ekonomienheten 
ansvarar för rapporteringen av ekonomisk information i form av månads- och 
delårsrapporter samt årsredovisning. 

Ekonomienheten ansvarar även för den kommunövergripande 
inköpsorganisationen. Här sker också en samverkan med flera kommuner i 
Sjuhärad och en del upphandlingstjänster köps vid behov av Borås stad, dock driver 
vi de flesta frågorna med egen personal. 

Kansli/IT enhetens uppdrag är att stödja verksamheten att nå framgång med 
digitaliseringens möjligheter så att det skapas en smartare, effektivare och säker 
välfärd i medborgarens tjänst. Enheten har som mål att hjälpa verksamheterna att 
ge kommunens medborgare god service. 

Enhetens arbete med det strategiska benet är framåtsyftande med funktioner 
inom kommunutveckling, näringsliv, folkhälsa, strategisk kommunikation, mål- och 
resultatstyrning, krishantering och civilt försvar. Det administrativa benet verkar för 
god registervård och ger stöd inom det politiskt administrativa arbetet. 
Kontaktcenter är en kanaliserande yta gentemot våra kommuninnevånare och tar 
emot inkommande frågor i flera kanaler såsom telefon, sociala medier och e-post. 
Områden som färdtjänst och gemensam fordonshantering har utökat den breda 
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bas på vilket vårt Kontaktcenter vilar. Ledord inom alla dessa verksamheter är 
lösningsfokus med både medarbetare och kommuninvånare i främsta rummet. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 4 oktober. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-04 § 175 

Utkast till Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, kommunchef, Lena Lövgren, 
utvecklingsstrateg och Ulrica Engblom, redovisningsansvarig. 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag. Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden 
bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomienheten 



 

Kommunstyrelsen 
2022-10-17 
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§ 196  
Sammanträdestider 2023 
Diarienummer: KSF-2022-206 006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

: Fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

: Fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 
: Fastställa tider för beredning av planering och uppföljning 2023 

Sammanfattning 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2023 ska fastställas. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 oktober. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-03, § 168 

Förslag på sammanträdestider för år 2023 

Förslag på tider för beredning av planering och uppföljning 2023 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, nämndsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag. Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden 
bifaller det. 
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Protokollsbilaga 
Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Socialnämnden  

Interna myndighetsnämnden 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 

Samverkansnämnd personal



 

Kommunstyrelsen 
2022-10-17 
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§ 197  
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Beslut från övriga nämnder i kommunen 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27 § 93 

: Rapport: Behovsutredning för tillsyn av livsmedel, alkohol och tobak, 2023-
2025 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27 § 94 

: Rapport: Behovsutredning för miljö- och hälsoskyddstillsynen 2023-2025 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27 § 96 

: Planprioritering av befintliga planuppdrag 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-27 § 98 

: Rapport: Delårsbokslut 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut från myndighet 
Trafikverket ärende TVR 2020/131663 

: Beslut om riksintressen för trafikslagens anläggningar 2022 

: Underrättelse om Trafikverkets beslut om riksintressen för 
kommunikationer 

: Samrådsredogörelse: översyn av riksintresseanspråk 

: Funktionsbeskrivningar för trafikslagens anläggningar 

: Förteckning över trafikverkets riksintresseanspråk 

Protokoll och protokollsutdrag 
Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-09-16 

Boråsregionen protokollsutdrag 2022-09-16 § 64  

Boråsregionen protokollsutdrag 2022-09-16 § 68 
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: Rapport Kunskapsnod fullföljda studier 

Boråsregionen protokollsutdrag 2022-06-16 § 69 

: Boråsregionen – Gemensamt yttrande trafikförsörjningsprogrammet 

Boråsregionen protokollsutdrag 2022-09-16 § 70 

Protokoll funktionshinderrådet 2022-09-22 

Protokoll Samverkansnämnd personal 2022-09-14 

Protokoll Sjuhärads samordningsförbund 

: Delårsrapport Sjuhärads samordningsförbund 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
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§ 198  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Anmälda delegationsbeslut



 

Kommunstyrelsen 
2022-10-17 
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§ 199 Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S) informerar om följande: 

: Kommunen väntar på uppgifter från Freyr för att få reda på vilken typ av 
verksamhet de tänker bedriva för att kunna gå vidare i arbetet med 
detaljplanen. Arbetet går enligt plan för övrigt.  

: Middag på Villa Strömsfors för de som jobbat inom kommunen i 25 år. 
Testar ett nytt koncept då närvaro inte varit så hög när de blivit inbjudna 
till de politiska sammanträdena.  
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