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§ 165  
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

: Punkt nummer 9, Försäljning av Holsljunga skola 1:18, stryks från 
dagordningen. Ärendet läggs till på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 3 oktober 2022.  

Omdisponering av ärendeordning: 

: Ärende 1 – Närvaro och anmälan om jäv 

: Ärende 2 – Val av justerare och tid för justering 

: Ärende 3 – Godkännande av dagordning 

: Ärende 4 – Information om föreningarnas elpriser 

: Ärende 5 – Medfinansiering av Leader 2023-2027 

: Ärende 6 – Information om Lockryds industriområde 

: Ärende 7 – Information om skolstrukturen i söder 

: Ärende 8 – Försäljning av fastigheten Svenljunga 1:13 

: Ärende 9 – Presentation av kommunkompassen 

: Ärende 10 – Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2022-08-31 

: Ärende 11 – Socialnämndens begäran om tilläggsanslag till budget 2022 

: Ärende 12 – Svar på motion om att ta fram en äldrestrategi 

: Ärende 13 – Huvudmannaskap för bidragsansökan till Naturvårdsverket för 
utredningsfasen på fastighet Åhaga 1:7 

: Ärende 14 – Nämndinitiativ från Jarl Bill (LPo) om fritids-/ungdomsgård 

: Ärende 15 – Riktlinjer om krav på alkohol- och drogpolicy för föreningar med 
ungdomsverksamhet 

: Ärende 16 – Godkänna årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet för Stiftelsen 
JM Johanssons donationsfond år 2021 

: Ärende 17 – Stiftelser och donationsfonder: granskning och 
revisionsberättelser 2021 
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: Ärende 18 – Årsredovisning och ansvarsfrihet för Sociala Samfonden år 2020 
samt 2021 

: Ärende 19 – Årsredovisning och ansvarsfrihet för Stiftelsen Klevs Gästgiveri 
2020 samt 2021 

: Ärende 20 – Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

: Ärende 21 – Delegationsbeslut 

: Ärende 22 – Information från kommunstyrelsens ordförande – informella 
uppsiktsplikten 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 
Kommunstyrelsen kan på sammanträdet, med majoritetsbeslut lägga till eller ta 
bort ärenden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Föreslår att punkt nummer 9, Försäljning av Holsljunga skola 
1:18, stryks från dagordningen och läggs till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 3 oktober 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 166 
Information - Föreningarnas elpriser 
Diarienummer: KSF-2022-201 800 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Kommunutvecklare för turism och landsbygd informerar om hur de ökade 
elpriserna påverkar föreningslivet i kommunen.  

En enkät har skickats ut till samtliga föreningar som finns registrerade i 
kommunens föreningsregister. Totalt 20 svar har kommit in.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Emelie Romland, kommunutvecklare turism och landsbygd. 
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§ 167 
Medfinansiering Leader 2023-2027 
Diarienummer: KSF-2022-159 106 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Medfinansiera Leader Sjuhärad med 213 945 kr/år mellan år 2023-2027. 

Finansieringen av ökad rambudget med totalt 50 000 kronor från och med 
verksamhetsår 2023 till 2027 hänskjuts till budgetberedningen för VP 2023-2025. 

Utse Kommunutvecklare turism och landsbygd som kommunal kontaktperson. 

Sammanfattning 
Leadermetoden introducerades redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och 
inflytande. Metoden utgår från ett underifrån perspektiv och ett trepartnerskap 
mellan den offentliga, ideella och privata sektorn. Finansieringen sker gemensamt 
från EU, staten och Sjuhärads kommuner. Leader Sjuhärad besökte i maj 2022 
Kommunstyrelsen och presenterade sitt arbete och en del av resultatet som 
samarbetet har gett under den nuvarande programperioden (2014-2021). Bland 
annat har metoden resulterat i 235 satsningar, 92 nya fritids- och 
kulturverksamheter, 86 nya mötesplatser, 22 nya besöksmål och 60 nya företag i 
Sjuhärad. Den totala finansieringen var under åren 2014-2022, 52,5 miljoner varav 
67 % finansierades av EU och staten och 33 % av Sjuhärads kommuner. Den totala 
finansieringen för Svenljunga kommun under denna nio års period var 1 367 325 
kronor (151 925 kr/år). Det har beviljats Leaderstöd och övriga resurser i projekt till 
Svenljunga kommun på 8 662 838 kr. Exempel på Leaderprojekt är bland annat 
Gräne Gruva, projektet Frukt och flera företag som tagit del av företagscheckar för 
utveckling av hemsidor, glamping, naturturism med mera.  

Under år 2020 startade arbetet inför den nya programperioden. Kommunstyrelsen 
lämnade under hösten 2020 en avsiktsförklaring att fortsätta medverka i 
Leadersamarbetet under 2021-2027. Under kommande programperiod kommer 
den kommunala medfinansieringen öka med 62 020 kr/år. Detta beror på att 
området har blivit tilldelad en högre budget från EU och staten och att man gjort 
en ekonomisk uppräkning för att täcka ökade kostnader över tid.        
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Ekonomi 
213 945 kr/år. Idag finns 164 000 kr avsatt i KSFs budget. Resterande kostnad, 
50 000 kr hänskjuts till budget beredningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-19, § 155 

Presentation från Leader 2022-05-30 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Emelie Romland, kommunutvecklare turism och landsbygd. 

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

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Leader Sjuhärad 

Emelie Romland, kommunutvecklare turism och landsbygd 

Tomas Klug, kanslichef 

Mary Andersson, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten 
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§ 168 
Information – Lockryds industriområde 
Diarienummer: KSF-2022-202 010 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Projektledare för Lockryds industriområde ger en nulägesrapport.  

Arbetet med att ta fram flertalet detaljplaner är pågående. Förväntas bli klara 
under hösten. Målet är att samrådshandlingar ska vara klara till årsskiftet 
2022/2023.  

Under augusti har kommunen haft besök av Freyr och Logistea.   

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, projektledare. 
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§ 169 
Information – Skolstrukturen i söder 
Diarienummer: KSF-2022-203 012 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschefen informerar om hur arbetet med skolorna i södra delen 
av kommunen fortskrider.  

Projektet håller tidsplanen och verksamheterna meddelar att det fungerar bra.   

Eleverna från Holsljunga skola har flyttat till Överlida skola. Förskolans del i 
Överlida skola kommer under november flyttas till Toftalyckans lokaler eftersom 
renovering av förskolans lokaler i Överlida startar i november.   

Efter januari 2023 kommer samtliga barn från Överlida flyttas till Mjöbäck.  

Under hösten 2023 planeras barnen från Östra Frölunda flyttas till Mårdaklev.   

Bolaget har signalerat att kostnaderna för ombyggnationen av förskolan i Överlida 
kommer överskrida planerade kostnader. Projektet i helhet förväntas dock inte bli 
dyrare.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 
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§ 170 
Försäljning av fastigheten Svenljunga 13:1 (f.d. 
Tingshuset, Gallerian och 
Vaktmästarbostaden) 
Diarienummer: KSF-2020-100  253 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB att sälja ”Tingshuset”, fastigheten Svenljunga 13:1 genom 
ett öppet anbudsförfarande. Svenljunga Verksamhetslokaler AB återrapporterar 
genomförandet av försäljningen till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva beslutet taget i 
kommunfullmäktige den 7 februari 2022, § 12. 

Sammanfattning 
Den 7 februari 2022, § 12 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
om försäljning av ”Tingshuset” fastigheten Svenljunga 13:1 till kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige remitterade ärendet med anledning av att ansökan om 
medfinansiering skulle kunna inkomma till kommunen eller att svar från den 
Allmänna Arvsfonden skulle hinna komma på projektansökan. Frågan skulle vara 
utredd för beslut senast 2023-01-31. 

Kulturföreningen Skomakaren har den 24 maj inkommit med handlingar där de 
tydliggjort ett intresse av att förvärva fastigheten och att det även ur 
projektansökans perspektiv är fördelaktigt att äga fastigheten. Således finns det 
inte längre någon grund till att inte ta beslut i ärendet. 

Vad gäller försäljning av fastigheten ska det föregås av ett objektivt 
tillvägagångssätt, detta inbegriper att fastigheten konkurrensutsätts och att 
värderingen av fastigheten baseras på en objektiv grund. Detta för att inte strida 
mot kommunallagen 2 kap. 8 § Stöd till andra näringsverksamheter samt EU:s 
statsstödsregler. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september 2022. Förslag 
till beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra Svenljunga 
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Verksamhetslokaler AB att sälja ”Tingshuset”, fastigheten Svenljunga 13:1 genom 
ett öppet anbudsförfarande. Svenljunga Verksamhetslokaler AB återrapporterar 
genomförandet av försäljningen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige upphäva beslutet taget i kommunfullmäktige den 7 februari 
2022, § 12. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-12, § 148 

Kommunfullmäktige 2022-02-07, § 12 

Tjänsteutlåtande 2022-09-01 

Meddelande från Kulturföreningen Skomakaren 2022-05-24 

Skrivelse till kommunfullmäktige från Kulturföreningen Skomakaren 2022-05-24 

 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef och Fredrik Wahlberg, VD 
Svenbo. 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  
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§ 171 
Komunkompassen – Analys av Svenljunga 
kommun 
Diarienummer: KSF-2022-156  781 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Utvecklingsstrateg informerar kring resultatet från genomförd utvärdering och 
analys av kommunkompassen.  

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen leder 
organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika 
verksamheterna fungerar.  

Kommunkompassen utvärderar hur en kommun arbetar för att kunna fungera som 
en framgångsrik 

: Demokratiaktör (transparens, medborgardialog, politisk styrning, m.m.) 

: Samhällsbyggare 

: Välfärdsredaktör (kundens/brukarens fokus, effektivitet, 
styrning/uppföljning m.m.) 

: Arbetsgivare (ledar-/medarbetarskap, kreativitet, kultur, kompetens m.m.) 

Utvärderingen av Svenljunga kommun genomfördes i mars 2022 och var 
kommunens första utvärdering. Utvärderingsteamet har studerat dokument, 
granskat kommunens hemsida, sociala medier och genomfört intervjuer med ett 
30-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande 
tjänstepersoner och fackliga representanter.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Lena Lövgren, utvecklingsstrateg.  
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§ 172 
Delårsbokslut för kommunstyrelsen  
augusti 2022 
Diarienummer: KSF-2022-099 042 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut 2022-08-31. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsbokslut där året inleddes med 
fortsatt stabsarbete runt pandemin. Detta övergick sedan över till stabsarbete runt 
flyktingsituationen som är kopplat till kriget i Ukraina.  

Kommunstyrelseförvaltningen håller samman samordningsgruppen runt eventuell 
etablering i Lockryds industriområde. I övrigt går arbetet på enligt plan.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september 2022. 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat  
delårsbokslut 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-12, § 155  

Delårsbokslut 2022-08-31 

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

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  
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Protokollsbilaga 
Delårsbokslut 2022-08-31 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  
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§ 173 
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag till 
budget 2022 
Diarienummer: SOF-2021-109 042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja socialnämnden 1 000 000 
kronor i tilläggsanslag till 2022 års budget samt uppmana socialnämnden att få 
budgeten i balans.  

Reservationer 
Patrik Thorén (SD) reserverar sig mot avslaget av tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning 
Socialnämnden rapporterar att efter sju månader visar helårsprognosen på minus  
5 miljoner kronor. Det största underskottet noteras inom äldreomsorgens 
verksamheter. Underskottet kan också härledas till uteblivna statliga ersättningar,  

Ett intensivt arbete pågår med att kartlägga och göra de anpassningar som är 
nödvändiga men socialnämnden kommer inte att nå en budget i balans till 
årsskiftet. En handlingsplan är upprättad av förvaltningen.  

Beredning 

Socialnämnden beslutar 2022-08-31 att ansöka om tilläggsanslag till 2022 års 
budget för socialnämnden hos kommunfullmäktige med 3 000 000 kronor.  

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september 2022.  
I arbetsutskottet antas ändringsyrkandet att socialnämnden beviljas 1 000 000 
kronor i tilläggsanslag till 2022 års budget och uppmanar socialnämnden att få 
budgeten i balans. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-12, § 156 

Socialnämndens protokoll 2022-08-31, § 60 

Månadsrapport socialnämnden juli 2022 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Thorén (SD): Tilläggsyrkande: Att socialnämnden inkommer med 
återrapportering till årsskiftet på hur socialnämnden arbetat för att få en budget i 
balans. 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag samt ett tilläggsyrkande från Patrik Thorén (SD) till 
arbetsutskottets förslag.  

Ordföranden frågar först på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Ordföranden frågar därefter på tilläggsyrkandet från Patrik Thorén (SD) och finner 
att kommunstyrelsen avslår det. 
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§ 174 
Svar på motion om att ta fram en äldrestrategi  
Diarienummer: KSF-2022-137 711 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

Kommunfullmäktige noterar att det pågår ett arbete som uppfyller de 
intentionerna som finns bakom yrkandet i motionen. Med den noteringen är 
motionen besvarad. 

Motivering 
Socialnämnden har beslutat att ta fram en vision där en strategi för äldreomsorgen 
kommer att ingå. 

Sammanfattning 
En motion från Marianne Josefsson (MP) har inkommit till kommunfullmäktige och 
har remitterats till socialnämnden för beredning.  

I motionen anges att det blir allt fler äldre det vill säga äldre än 65 år i Sverige och 
så även i vår egen kommun. Det ökande antalet äldre ställer högre krav på att 
kommunen tänker långsiktigt. Det behövs en strategi där underlag tagits fram för 
hur vi kan skapa ett meningsfullt och värdigt liv, där de äldre kan känna 
välbefinnande och att ofrivillig ensamhet motverkas. En äldrestrategi där boende, 
kompetensförsörjning, trygghet och välfärdsteknologi mm. finns med för att 
underlätta för politikerna i kommunens nämnder att ta de bästa besluten inför 
framtiden. 

Den 31 augusti beslutade socialnämnden att ta fram en vision, i den ingår även en 
strategi för äldreomsorgen. 

Beredning 

Ärendet har beretts i socialnämndens arbetsutskott 17 augusti 2022, § 1025. 
Socialnämnden beslutade 31 augusti 2022 att lämna följande svar på motionen: 
Socialnämnden har tagit fram en vision för socialnämnden där en strategi för 
äldreomsorgen kommer att ingå. 
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Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september 
2022. Arbetsutskottets förslag till beslut är ”Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige notera att det pågår ett arbete som uppfyller de intentionerna 
som finns bakom yrkandet i motionen. Med den noteringen är motionen besvarad”  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-12, § 157 

Socialnämndens protokoll 2022-08-31, § 61 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-23, § 67 

Motion från Marianne Josefsson (MP) om att en äldrestrategi ska arbetas fram 
2022-05-16 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef. 

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



 

Kommunstyrelsen  
2022-09-26 
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§ 175 
Huvudmannaskap för bidragsansökan till 
Naturvårdsverket för utredningsfasen på 
fastighet Åhaga 1:7 
Diarienummer: SBF-2022-840 423 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen står för 
huvudmannaskapet för bidragsansökan till Naturvårdsverket för utredningsfasen 
på fastighet Åhaga 1:7. 

Sammanfattning 
På berörd fastighet har det sedan 1960 till år 2000 bedrivits sågverksverksamhet 
och impregnering av trävirke. År 1988 tog dåvarande verksamhetsutövare 
markprover som visade på mycket förhöjda halter av arsenik. Ytterligare 
provtagningar har inte utförts men på grund av att man har bedrivit impregnering 
av virke under 40 år är det sannolikt att fastigheten är förorenad. Fastigheten 
Åhaga 1:7 har fått riskklass 1 av länsstyrelsen, vilket är den högsta riskklassningen 
för ett förorenat område då man har ansett att det finns misstanke om 
dioxinföroreningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden skickade ut det första föreläggandet år 2009 där man 
tog beslut om krav på markundersökning på fastigheten Åhaga 1:7. Föreläggandet 
riktade sig då mot Ingvar Dannegrens sågverk AB (verksamhet under åren 1960-
1976) som en av de med solidariskt ansvarig. De med solidariskt ansvar var 
verksamheterna Bark & Warburg AB (verksamhet under åren 1977-1994) samt 
Södra Sveriges AB (verksamhet under åren 1994-2000) som fick till sig beslutet för 
kännedom. Beslutet överklagades i flera led. Ärendet har efter detta tagit många 
olika vägar vilket kan läsas i sammanställningen i Bilaga 1.  

År 2021 bestämde tillsynsmyndigheten sig för att anlita en jurist för att få till en 
aktuell ansvarsutredning. Ansvarsutredningen visar att det rör sig om samma tre 
verksamheter som tidigare. Därpå anlitades ytterligare en advokatfirma som 
specialiserat sig på obeståndsjuridik för att utreda vilka möjligheter 
tillsynsmyndigheten har att ställa krav på ett eller flera av de nämnda 
verksamheterna. Resultatet från utredningarna är att det idag inte finns en juridisk 
person som har ekonomiska möjligheter att vidta åtgärder.  
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Nästa steg är att ansöka om pengar hos Naturvårdsverket för att få till en 
utredning, som har efterfrågats sedan 2009. För att möjliggöra bidragsansökan 
krävs att kommunen går in med huvudmannaskapet.  

Huvudmannaskap 
För att kunna ansöka hos Naturvårdsverket för att få bidrag till undersökningar på 
fastigheten Åhaga 1:7 krävs att en kommun, länsstyrelse eller annan myndighet 
står som huvudman, detta enligt bidragsförordningen (SFS 2004:100).  

Följande uppgifter får kommunen som huvudman:  

• Söka bidrag hos länsstyrelsen  

• Acceptera villkor enligt bidragsbeslut från länsstyrelsen  

• Ansvara för projektets ekonomi (innefattar budgetering, planering, uppföljning 
och redovisning)  

• Upphandla eventuella konsulter som hjälper till med projektet (projektledare)  

• Upphandla utredningskonsulter/entreprenörer (kan även vara projektledaren 
som gör det)  

• Slutredovisa projektet till länsstyrelsen. 

När kommunen väljer att ta huvudmannaskapet för fastigheten innebär det att en 
ansökan om bidrag för undersökning kan lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götaland 
av tillsynsmyndigheten. Den ansökan lämnas därefter vidare till Naturvårdsverket 
som tar beslut om bidraget. Med bidraget kan kommunen få fastigheten undersökt 
och därmed kan man fastställa föroreningsgrad samt spridningsrisken av 
föroreningar från området. (Därefter kan det aktuellt med en ny ansökningsprocess 
där kommunen har möjlighet att ansöka om bidrag för sanering).  

Genom att kommunen står för huvudmannaskapet bidrar vi till att nå regionens 
miljömål Giftfri miljö samt etapp målet om att länets förorenade områden med 
riskklass 1 och 2 ska vara åtgärdade till 25 % år 2030 samt att 50 % ska vara 
åtgärdade till år 2050.  

Kommunen har antagit åtta åtgärder ur åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett 
hållbart Västra Götaland 2017–2021”, där åtgärd ”V4 Genomföra kommunala 
handlingsplaner för förorenade områden” går i linje med angivet förslag, att 
kommunen gör vad man kan för att få områden som är riskklassade med 1 och 2 
åtgärdade. Tillsynsmyndigheten har tagit fram en intern handlingsplan som är 
kopplad till tillsynsplanen där fastigheten Åhaga 1:7 ingår som ett av de objekt som 
ska prioriteras under de kommande åren, 2022-2024.  

Slutligen går detta arbete i linje med kommunens fullmäktigemål och målområde 4 
”Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation”.   
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Beredning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-08-30, § 84 att överlämna förslaget att 
kommunen står för huvudmannaskapet för bidragsansökan till Naturvårdsverket 
för utredningsfasen på fastighet Åhaga 1:7 till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september 
2022. Förslag till beslut var att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att kommunen står för huvudmannaskapet för bidragsansökan till 
Naturvårdsverket för utredningsfasen på fastighet Åhaga 1:7. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-12, § 152 

Tjänsteutlåtande 2022-08-12 

PM – tillägg till tjänsteutlåtande 2022-08-12 

Bilaga 1 - ärendets gång med start 2009 

Bilaga 2 – utdrag ur Naturvårdsverkets kvalitetsmanual 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Andersson, miljöhandläggare och Therese Silow,  
1:e miljöhandläggare. 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  
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2022-09-26 
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§ 176 
Nämndsinitiativ från Jarl Bill (LPo) om fritids-
/ungdomsgård 
Diarienummer: KSF-2022-198 816 

Beslut 
Kommunstyrelsen sänder initiativärendet som ett inspel till pågående planering av 
förvaltningsgemensamma enheten för främjande av barn och ungdomsfrågor. 
Kommunstyrelsen anser därmed att initiativärendet är färdigbehandlat. 

Motivering 
Ungdomars möjlighet till en samlingsplats ingår i pågående planering kring 
förvaltningsgemensamma enheten för främjande av barn och ungdomsfrågor.   

Sammanfattning 
Jarl Bill (LPo) har den 19 september 2022 inkommit med initiativärende till 
kommunstyrelsens sammanträde 26 september 2022.  

Initiativärendet behandlar frågan om en fritids-/ungdomsgård för kommunens 
ungdomar och om Hammarlindska Aktivitetshuset skulle kunna inhysa ett 
samlingsställe för ungdomar mellan 12-18 år.  

Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ från Jarl Bill (LPo) 2022-09-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Harrysson (S): Kommunstyrelsen skickar initiativärendet som ett inspel till 
pågående planering av förvaltningsgemensamma enheten för främjande av barn 
och ungdomsfrågor. Kommunstyrelsen anser därmed att initiativärendet är 
färdigbehandlat. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Initiativärende från Jarl Bill (LPo) 2022-09-18 

Beslutet expedieras till 
Socialförvaltningen  

Socialnämnden 
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2022-09-26 
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§ 177 
Riktlinjer om krav på alkohol- och drogpolicy 
för föreningar med ungdomsverksamhet 
Diarienummer: KSF-2022-189  711 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för krav på alkohol- och drogpolicy för föreningar 
med ungdomsverksamhet. 

Sammanfattning 
I samband med att kommunstyrelseförvaltningen tog över Regler för 
föreningsbidrag behöver nya riktlinjer för alkohol- och drogpolicy för föreningar 
som bedriver ungdomsverksamhet antas. Tidigare riktlinjer var antagna av 
samhällsbyggnadsnämnden och upphävdes under våren. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september 2022. 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 
förvaltningens förslag. Förslag till beslut var att kommunstyrelsen antar riktlinjer 
för alkohol- och drogpolicy för föreningar och ungdomsverksamhet.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-12, § 153 

Förslag till riktlinje för krav på alkohol- och drogpolicy för föreningar med 
ungdomsverksamhet. 

Tjänsteutlåtande 2022-08-31 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Patrik Harrysson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  
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Protokollsbilaga 
Riktlinje för krav på alkohol- och drogpolicy för föreningar med 
ungdomsverksamhet 

Beslutet expedieras till 
Elinore Carlén, aktivitet/föreningssamordnare 

Emelie Romland, kommunutvecklare turism och landsbygd 

Erika Till, folkhälsostrateg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen  
2022-09-26 

 

 
 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

27 (36) 
 

§ 178 
Revisionsberättelser och ansvarsfrihet för 
Stiftelsen J M Johanssons donationsfond år 
2021 
Diarienummer: KSF-2022-182  042 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för Stiftelsen  
J M Johanssons Donationsfond.  

Sammanfattning 
Auktoriserad revisor har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt 
förvaltningarna i J M Johanssons donationsfond, vars tillgångar överstiger  
1,5 miljoner kronor. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av stiftelsernas resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningarnas övriga delar. 

Förvaltarna i ovanstående stiftelse har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-15 

Årsredovisning och revisionsberättelse från J M Johanssons Donationsfond.  

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



 

Kommunstyrelsen  
2022-09-26 
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§ 179 
Stiftelser och donationsfonder: granskning och 
revisionsberättelser 2021 
Diarienummer: KSF-2022-191 046  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

Godkänner årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet för följande stiftelser: 

• A P Hedbergs donationsfond 1 

• A P Hedbergs donationsfond 2 

• Alma och Julia Brolins donation 

• Perslows donation 

• Donanation för simhallens drift 1 

• Donation för simhallens drift 2 

• Stiftelsen Samfonden skolfond för Svenljunga kommun 

Uppdrar kommunstyrelsen att fullfölja revisorernas rekommendation om att 
arbeta aktivt med att snarast nyttja tillhandahållna medel från stiftelserna genom 
utbetalning till stiftelsernas ändamål. Därutöver att följa Länsstyrelsen Västra 
Götalandsregionens beslut angående upplösning av stiftelserna. 

Sammanfattning 
Auktoriserad revisor har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer 
gjort en översiktlig granskning av de sju stiftelser som kommunen förvaltar. 
Granskningen omfattar de stiftelser vars tillgångar understiger 1,5 miljoner kronor. 

Stiftelserna har granskats genom en genomgång av årsbokslut samt underliggande 
verifikat. Årets in-och utbetalningar har kontrollerats. Bedömningen är att 
stiftelsernas räkenskaper år 2021 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat 
och ställning. Revisorerna har inte noterat något som tyder på att stiftelserna inte 
följer gällande stadgar och stiftelseurkunder. 

Under 2020 gjordes permutationer i form av att stiftelserna har avslutats och 
kvarvarande medel om cirka 970 627 kronor i stiftelserna fördes över till 
Svenljunga kommun för vidare förvaltning utifrån stiftelsernas ändamål. Under 
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2021 avslog Länsstyrelsen permutationerna med motivation att kvarvarande medel 
ska förbrukas i enlighet med stiftelsens ändamål eller till ändamål som är så nära 
som möjligt motsvarar detta innan permutation görs. Kvarvarande medel får inte 
betalas ut till gemensamt konto för olika stiftelser för att senare betalas ut. 
Stiftelserna har kvar sina medel på kommunens gemensamma bankkonto. 

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 

Rapport – översiktlig granskning av stiftelser, räkenskapsåret 2021 

Revisionsberättelse A P Hedbergs donationsfond 1 

Revisionsberättelse A P Hedbergs donationsfond 2 

Revisionsberättelse Alma och Julia Brolins donation 

Revisionsberättelse Perslows donation 

Revisionsberättelse Donanation för simhallens drift 1 

Revisionsberättelse Donation för simhallens drift 2 

Revisionsberättelse Stiftelsen Samfonden skolfond för Svenljunga kommun 

Beslutsgång 
Ordföranden Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.  
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§ 180 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 
Stiftelsen Sociala Samfonden år 2020 samt 
2021 
Diarienummer: KSF-2022-132 042 

Diarienummer: KSF-2021-085 042   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Sociala Samfonden för åren 2020 samt 2021. 

Sammanfattning 
Auktoriserad revisor har granskat årsredovisningarna och räkenskaperna samt 
förvaltningarna i Stiftelsen Sociala Samfonden, vars tillgångar överstiger  
1,5 miljoner kronor. 

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 
årsredovisningarnas övriga delar. 

Förvaltarna i ovanstående stiftelse har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. 

Förvaltningen har noterat att kommunfullmäktige inte har beviljat ansvarsfrihet för 
Stiftelsen Sociala Samfonden för år 2020 varför ansvarsfrihet behöver beviljas för 
det året också. 

Gällande jävsfrågan i dessa ärenden stipulerar kommunallagen 6.kap. 31 § 
följande: Ett ställföreträdarjäv eller delikatessjäv gäller inte enbart på grund av att 
en ledamot är det i nämnd och en stiftelse i fall där kommunen utser minst hälften 
av styrelseledamöterna. Däremot finns det andra jävsgrundande omständigheter. 
Exempel på detta är om ledamoten engagerat sig i frågan eller om saken berör 
ledamoten eller någon närstående på ett sätt som föranleder att opartiskheten 
ifrågasätts. 

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 

Årsredovisning och revisionsberättelse från Stiftelsen Sociala Samfonden år 2021. 

Årsredovisning och revisionsberättelse från Stiftelsen Sociala Samfonden år 2020. 

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



 

Kommunstyrelsen  
2022-09-26 
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§ 181 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 
Stiftelsen Klevs Gästgiveri 2020 samt 2021 
Diarienummer: KSF-2022-131 042 

Diarienummer: KSF-2021-086 042   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Klevs Gästgiveri för åren 2020 samt 2021. 

Sammanfattning 
Auktoriserad revisor har granskat årsredovisningarna och räkenskaperna samt 
förvaltningarna i Stiftelsen Klevs Gästgiveri, vars tillgångar överstiger 1,5 miljoner 
kronor. 

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 
årsredovisningarnas övriga delar. 

Förvaltarna i ovanstående stiftelse har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. 

Förvaltningen har noterat att kommunfullmäktige inte har beviljat ansvarsfrihet för 
Stiftelsen Klevs Gästgiveri för år 2020 varför ansvarsfrihet behöver beviljas för det 
året också. 

Gällande jävsfrågan i dessa ärenden stipulerar kommunallagen 6.kap. 31 § 
följande: Ett ställföreträdarjäv eller delikatessjäv gäller inte enbart på grund av att 
en ledamot är det i nämnd och en stiftelse i fall där kommunen utser minst hälften 
av styrelseledamöterna. Däremot finns det andra jävsgrundande omständigheter. 
Exempel på detta är om ledamoten engagerat sig i frågan eller om saken berör 
ledamoten eller någon närstående på ett sätt som föranleder att opartiskheten 
ifrågasätts. 

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 

Årsredovisning och revisionsberättelse från Stiftelsen Klevs Gästgiveri år 2021. 

Årsredovisning och revisionsberättelse från Stiftelsen Klevs Gästgiveri år 2020. 

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



 

Kommunstyrelsen  
2022-09-26 
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§ 182 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 

: Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-12, § 150 – 
Månadsrapport augusti 

: Ekonomisk månadsrapport augusti 2022 

Beslut från övriga nämnder i kommunen 
: Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-06, § 79  

– Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 

: Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-06, § 80 – Förlängning 
av samverkansavtal ungdomsmottagning mellan Svenljunga kommun och 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Beslut från Länsstyrelsen  
: Beslut från Länsstyrelsen 2022-09-06 – Överklagande om beslut om att 

inte fastställa ansökan om vattenskyddsområdet i Nedre Ätrans sekundära 
skyddszon inom Svenljunga kommuns gränser 

Övrigt 
: Protokoll från styrelsemöte Svenljunga Verksamhetslokaler 2022-08-15 

: Missiv - Granskning av vuxenutbildningen 

: Revisionsrapport granskning av vuxenutbildningen Svenljunga kommun 

: Save the date - Nationell samling för delaktighet 2022 
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§ 183 
Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har 
fattats med stöd av delegation 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående sammanträde: 

Diarienummer  Beslutsdatum  Ärendemening  

KSF-2022-028-029 2022-08-31 Rapportering av nyanställda 
augusti 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen  
2022-09-26 

 

 
 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 184 
Information från kommunstyrelsens 
ordförande – informella uppsiktsplikten 

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

: Genomfört val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

: Alla välkomnas att delta i Mogaskolans Pridetåg tisdag 4 oktober klockan 
12.00. Med anledning av detta ändras tid för sammanträde kring 
delårsbokslut 4 oktober (kommunkoncern) till klockan 08.15 - 11.45. 

: Extern aktör som hört av sig med förfrågan om att arrendera mark för 
storskalig solcellsproduktion.   
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