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§ 1 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Fullmäktige kan 
på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 2 
Kommunchefen informerar 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kommunchef Magnus Nilsson informerar om följande: 

: Beskattningsgrunden för invånarantalet i kommunen har inkommit och är 
baserad per den 1 november 2020 med 10 745 invånare.  

: Krisledningsnämnden har beslutat för fortsatt ersättning för skolmat till elever. 

: Tjänstepersoner har hittat olika möjligheter för att möjliggöra för 
sportlovsaktiviteter utifrån nuvarande förutsättningar. Bland annat utlåning av 
utrustning i form av skridskor och hjälmar.  

Uppvaktning 
Ledamoten Christer Schönander har fyllt jämna år och uppvaktas av kommunfullmäktiges 
ordförande med en blomsteruppsats.  
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§ 3 
Anmälan om inkomna motioner och Svenljungaförslag 

Beslut 
KSF-2020-248  319 
Svenljungaförslag om Cykel- och ridled längs med Pyttebanan remitteras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

KSF-2020-186  334 
Svenljungaförslag om Insektshotell remitteras till Samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning 

KSF-2020-190  312 
Svenljungaförslag om hundlatriner i Sexdrega remitteras till Samhällsbyggnadsnämnden 
för beredning 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls: 
 
KSF-2020-248- 319 
Svenljungaförslag från Jessica Westerholm om Cykel- och ridled längs med Pyttebanan 

KSF-2020-186- 334 
Svenljungaförslag från Kristina Magnusson om Insektshotell. Kristina Magnusson föredrog 
ärendet för kommunfullmäktige på plats i Svenljungasalen. 

 
KSF-2020-190-  312 
Svenljungaförslag från Christina Svenningsson om hundlatriner i Sexdrega 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Jessica Westerholm 
Kristina Magnusson 
Christina Svenningsson 
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§ 4 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förtroendevalda revisorer 
Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn- och ungas psykiska hälsa  

Barn och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämndens protokoll 2020-12-08, § 99 Ny förskola Sandsjön 
Barn och utbildningsnämndens protokoll 2020-12-08, § 90 Resursfördelningsmodell för 
grundskola och fritidshem  

Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämndens protokoll 2011-01-11, § 2 Aktivering av Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämndens protokoll 2011-01-11, § 4 Avaktivering av Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämndens protokoll 2011-01-11, § 6 Aktivering av Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämndens protokoll 2011-01-11, § 8 Avaktivering av Krisledningsnämnden 

Färingtofta Norra, Ideell förening och Föreningen Svenskt Landskapsskydd 
Skrivelse Upprop för det svenska landskapet  
Skrivelse Upprop för det svenska landskapet, ytterligare argument 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Information till fullmäktiges ledamöter och ersättare om möjlighet till digitala motioner 
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§ 5 
Motion: Bygg bostäder i hela kommunen 
Diarienummer: Diarienummer: KSF-2020-179 011 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 
Centerpartiet reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens förslag. 

Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens förslag. 

Miljöpartiet reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
Motionen föreslår: Att kommunfullmäktige ger AB Svenljunga Bostäder ett ägardirektiv 
med ett tydligt uppdrag att planera och projektera för lämpligt antal hyresrätter i södra 
kommundelen. 
 
Att genomföra byggnationen snarast under 2021-2023 med förväntad lågkonjunktur och 
därmed gynnsammare marknadsläge. 
 
Slutsats: 
Med nedanstående underlag blir slutsatsen att renovera och hyra ut vakanta lägenheter 
i första hand och parallellt göra en översyn för att aktualisera nuvarande riktlinjer för 
bostadsförsörjning och därmed kommande bostadsbehov. 
 
I utredningsarbetet har följande framkommit: 
Den nyligen antagna översiktsplanen utrycker mål om att alla utpekade kärnor ska ha 
lediga tomter för bostäder. De utpekade kärnorna i södra delen av kommunen är: 
 
Holsljunga, Håcksvik, Mårdaklev och Kalv (lokala kärnor) 
Mjöbäck, Östra Frölunda och Överlida (kommunal kärnor) 
 
I de kommunala kärnorna finns utpekad mark för ny tätort. De områdena är inte 
planerade ännu för tätortsändamål men kommunen avser att planera dem. 
I de lokala kärnorna finns ingen uttalad målsättning om att planera något nytt men om 
det finns marknadsförutsättningarna, så finns det möjlighet. Det är inte bestämt när 
efterföljande planering ska genomföras. 

Lediga tomter 
Med lediga tomter avses säljbara tomter som är avstyckade och har gata och VA 
framdraget. Detaljplanerad mark för bostäder - ej säljbara menas mark som är 
detaljplanerad för bostäder men inte är säljbara då de inte är avstyckade eller att gata 
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och/eller VA inte finns. De ingår i kommunens planberedskap. 
Se en sammanställning av kommunens lediga tomter: https://arcg.is/0z54j  

2 (3) 
 Antal lediga tomter 

(Säljbara) 
Detaljplanerad mark för 
bostäder (Ej säljbara) 
kvadratmeter 

Holsljunga 20 12 800 
Håcksvik 1 14 042 

Kalv 3 X 

Mjöbäck 5 X 

Mårdaklev 6 20 566 

Östra Frölunda 11 20 223 

Överlida 20 X 

 
Toftalyckans äldreboende i Överlida tillåter idag inte vanliga bostadslägenheter enligt 
detaljplanen. Svenbo har lämnat in en ansökan om att ändra detaljplanen så att 
bostäder tillåts. Toftalyckan har nu gått till försäljning och inväntar detaljplanen för 
övertagande. Detta skulle kunna möjliggöra ca 15 nya lägenheter i Överlida. 
 
Vårt lägenhetsbestånd i söder ser för närvarande ut så här: 
Holsljunga 22 lägenheter, Överlida 16 lägenheter, Mjöbäck 11 lägenheter och Östra 
Frölunda 16 lägenheter. 
 
Nu kända avflyttningar: 
Mjöbäck: Gårdsvägen 3C, Holsljunga: Gamla järnvägen 2, 3 st (Migrationsverket lämnar), 
Överlida: Fårhagsvägen 1A, 3B och 3C (Migrationsverket lämnar). 
Östra Frölunda: Hagavägen 6C (Migrationsverket lämnar). 
 
Utöver dessa nu kända avflyttningar tillkommer de lägenheter som Migrationsverket i 
skall vara ur senast 2021-12-31, men som ännu inte är uppsagda: 
Holsljunga 6 lägenheter, Överlida 3 lägenheter, Mjöbäck 2 lägenheter, Östra Frölunda 1 
lägenhet. 
 
I kommunens ägardirektiv framgår: 
Verksamhetsinriktning: ”Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och främja 
försörjningen av bostäder i kommunen där uthyrning av lägenheter bedöms vara 
förenligt med god ekonomi på lång sikt”. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 25 januari 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen till dess att Migrationsverkets utflyttning är klar 
2021, då det finns ett bättre underlag för bostadsbehovet. Sedan lyfts frågan för 
avstämning inom planau och med Svenbo. Fråga ska lyftas senast hösten 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-25, § 2 

https://arcg.is/0z54j
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Motion från Eva Johansson (C), Fredrik Skott (KD) och Marianne Josefsson (MP) 
inkommen 2020-09-01 
Ägardirektiv AB Svenljunga Bostäder 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-09-11 § 102 
E-post från Fredrik Wahlberg, VD AB Svenljunga Bostäder inkommen 2020-10-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Johansson (C): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Johan Björkman (M): Yrkar avslag till motionen. 

Robert Klerfors (V): Yrkar avslag till motionen. 

Stefan Carlsson (S): Yrkar avslag till motionen. 

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

Patrik Thorén (SD): Yrkar bifall till avslag på motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Johan Björkmans (M), Robert Klerfors 
(V), Stefan Carlssons (S) och Patrik Thoréns (SD) förslag om avslag till motionen och 
finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutet expedieras till 
Eva Johansson, Centerpartiet 
Fredrik Skott, Kristdemokraterna 
Marianne Josefsson, Miljöpartiet 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
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§ 6 
Taxor och avgifter Kommunstyrelsen 2021 
Diarienummer: KSF-2020-260 706 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde för 
2021. 
 
Upphäva tidigare beslut om taxor och avgifter för kommunstyrelsens ansvarsområde för 
2021 antaget i kommunfullmäktige 2020-11-23 § 160  

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde för 2021. 
 
Taxorna var en del i Verksamhetsplanen 2021-2023 som beslutades i Kommunfullmäktige 
2020-11-23 § 160.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 25 januari 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige godkänner taxor och avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde för 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-25, § 4 
Tjänsteutlåtande 2020-12-18 
Taxor och avgifter Kommunstyrelsen 2021 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 7 
Avgifter fixartjänst 
Diarienummer: SAMA-2020-027 706 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar höjning av taxan för Fixartjänst till 250 kronor inklusive moms, 
per tjänstetimma. Taxan kommer därefter att indexregleras varje år. 
 
Upphäva tidigare fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige 2012-10-08, § 132. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten har under längre tid sett ett behov av förändring av timavgifter 
för fixartjänst. Idag är det mellan 200-250 personer i respektive kommun som använder 
sig av fixartjänst. I Svenljunga kommuns kommunfullmäktige 2012-10-08, § 132 
fastställdes fixartjänsttaxan till 200 kronor inklusive moms, per tjänstetimma. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 25 januari 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige godkänner höjning av taxan för Fixartjänst till 250 kronor inklusive moms, 
per tjänstetimma. Taxan kommer därefter att indexregleras varje år. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11, § 5 
Tjänsteutlåtande 2020-11-03 
Samverkansnämnden Arbetsmarknads protokoll 2020-11-11, § 48 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Klerfors (V): Yrkar avslag på höjning av taxan och att den därefter indexregleras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Robert Klerfors (V) förslag om 
oförändrad taxa som därefter indexregleras och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige Tranemo 
Mary Andersson, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten 
Morgan Andersson, enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Ann-Marie Claesson, administratör arbetsmarknadsenheten  
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§ 8 
Taxor för barnomsorgs och fritidsverksamheter 2021 
Diarienummer: BUF-2020-117 008 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar taxor för barnomsorgs- och fritidsverksamheter 2021. 
 
Upphäver tidigare taxor för barnomsorgs- och fritidsverksamheter 2020 antagen i 
kommunfullmäktige 2020-05-25 § 63. 

Sammanfattning 
Skolverket har publicerat de slutgiltiga siffrorna för maxtaxan i december månad. Taxor 
för år 2021 antas generellt i samband med beslut om verksamhetsplan 2021-2023 under 
hösten 2020. Med hänvisning till skolverkets publicering av maxtaxan sker nu en 
revidering av taxor för barnomsorgs- och fritidsverksamheter 2021. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens 25 januari 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
fullmäktige att anta taxor för barnomsorgs- och fritidsverksamheter 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-25, § 9 
Förslag till taxor 2020-12-08 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-12-08 § 91 

Beslutet expedieras till 
Barn-och utbildningsnämnden 
Tommy Fock, Barn och utbildningschef 
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§ 9  
Avtalssamverkan mellan Sjuhäradskommunerna kring 
miljö, hälsoskydd och livsmedel 
Diarienummer: SBF-2020-313  010 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avtal för samverkan inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad. 

Sammanfattning 
Ärendet har tidigare lyfts till kommunfullmäktige för beslut 2020-05-25 § 67. Avtalet hade 
då ett villkor på att samtliga kommuner inom viss tid skulle anta avtalet. På grund av att 
samtliga kommuner inte hann anta avtalet inom föreskriven tid förklarades det avtalet 
som ogiltigt. Det avtal som nu lyfts för beslut har i stora drag samma lydelse som tidigare 
avtal, men sista datum för beslut i KF har tagits bort. De justeringar som gjorts är 
följande: 
 

: Datumet för ikraftträdande har ändrats till 1 februari 2021. (Fortfarande gäller att 
man måste ha godkänt och signerat avtalet). För de kommuner som antar avtalet 
i kommunfullmäktige efter 1 januari så träder avtalet ikraft det datum då det 
signeras. 

 
: Namn och datum på det tidigare avtalet som legat till grund för samverkan från 

2005 mellan sjuhäradskommunerna har skrivits in. Det avtalet upphävs nu i 
samband med att detta avtal träder ikraft. 

Ekonomi 
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi då uppdragstagaren har rätt till 
ersättning från den andra kommunen för sitt arbete. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 25 januari 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige godkänner avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-25, § 7 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-03 
Förslag på avtal 
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Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Pier Andersson, miljö – och byggchef. 
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§ 10 
Försäljning av fastigheten Lida 2:133, Toftalyckan 
Diarienummer: KSF-2019-275 253 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av fastigheten Toftalyckan (fastigheten Lida 
2:133) för 3 600 000 kronor. Utfallet av beslutet belastar kommunens ekonomiska drift 
det år fastigheten säljs och beräknas vara mellan 400 000 – 700 000 kronor.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet 
Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig skriftligt mot beslutet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2020-02-10 Svenljunga Verksamhetslokaler AB i 
uppdrag att sälja Toftalyckan dock lägst till bokfört värde. 

Efter Anbudstidens utgång fanns endast två anbud och det högsta var 
1 000 000 kronor. Fastighetens bokförda värde 2020-12-31 var 5 756 000 
kronor. 

Efter detta hade Svenljunga Verksamhetslokaler AB 's ledning och presidium 
överläggning med KSAU om försäljningen. Man enades om att budet på 
1 000 000 kronor var för lågt och att det inte skulle antas.  

Mäklaren fortsatte att arbeta med försäljningen och fick 2020-11-19 bud på 
3 500 000 kronor och 2020-11-24 ytterligare ett bud på 3 600 000 kronor. 
Bägge dessa buden gäller endast under förutsättning att en ny detaljplan tas 
fram av säljare som tillåter bland annat bostäder. Processen med en ny 
detaljplan pågår. 

Styrelsen i Svenljunga Verksamhetslokaler AB beslöt 2020-12-03 att 
godkänna försäljningen på 3 600 000 kronor och begära godkännande av 
kommunfullmäktige att sälja fastigheten under bokfört värde. Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB gör bedömningen att det inte är troligt att det går 
att få ut mer vid en senare försäljning även om detaljplanen först görs 
om. 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB gör en förlust på affären, samtidigt 
genomförs andra försäljningar i bolaget som ger ett överskott under 2021. 
Bolaget föreslår att det underskott som uppstår av olika försäljningar under 
2021 täcks genom att kommunen betalar en lösensumma på hyresavtalet för 
Toftalyckan. Genom detta förfarande blir det möjligt att upplösa 
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hyreskontraktet på Toftalyckan i förtid och sälja till under bokfört värde. 
Beloppet kan inte fastställas ännu då försäljningarna inte är fullbordade men 
bör ligga i spannet 400 000-700 000 kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 25 januari 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten Toftalyckan (fastigheten 
Lida 2:133) för 3 600 000 kronor. Utfallet av beslutet belastar kommunens ekonomiska 
drift det år fastigheten säljs och beräknas vara mellan 400 000 – 700 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-25, § 8 
Tjänsteutlåtande 2020-12-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-10 § 17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jarl Bill (LPo): Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Carlsson (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Marianne Josefsson (MP): Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Thorén (SD): Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  

Thomas Carlsson (LPo): Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Kerstin Göss-Lindh (S) Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Kjell Person (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jarl Bills (LPo), Marianne Josefssons 
(MP), Patrik Thoréns (SD) och Thomas Carlssons (LPo) förslag till beslut om avslag av 
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.  

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång.  
: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
: Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag 

 
Omröstningsresultat 
Med 22 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag, 10 Nej-röster för avslag till 
kommunstyrelsens förslag och 1 avstående-röst beslutar fullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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Protokollsbilaga 
Omröstningsresultat 
Skriftlig reservation ifrån Landsbygdspartiet oberoende 

 
Beslutet expedieras till 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
Fredrik Wahlberg, VD Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Socialnämnden 
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§ 11 
Nedläggning av Håcksviks förskola 
Diarienummer: BUF-2020-142 665 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar för nedläggning av nämndens verksamhet i fastigheten 
Håcksvik 1:38 och att barn- och utbildningsförvaltningen frånträder lokalerna snarast. 
 
Reservation 
Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag 
Centerpartiet reserverar sig i förmån för tilläggsyrkandet 
Sverigedemokraterna reserverar sig i förmån för tilläggsyrkandet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade (2012-02-13, § 22) om åtgärdsprogram för ekonomi i 
balans. I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2012-2014 ingick att 
Håcksviks skola skulle läggas ner fån och med läsåret 2012/2013 och eleverna skulle 
placeras i Östra Frölunda skola. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den (2012-05-08, § 44) att 
förvaltningen skulle planera för en stängning av Håcksviks skola vid årsskiftet 2012/2013. 

Skrivelser från föräldraföreningen i Håcksvik, byalag och Vision 500 samt Marita Claesson, 
Tommy Stensson och Ann-Magret Larsson inkom under augusti månad 2012. 
Skrivelserna innehöll önskemål att nedläggningen av Håcksviks skola inte skulle ske mitt 
under ett läsår. Barn- och utbildningsnämnden beslutade (2012-09-25, § 74) att beslutet 
om en planerad stängning av Håcksviks skola vid årsskiftet 2012/2013 skulle kvarstå. 

I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2020-2022 ingick att barnen 
flyttas tillfälligt från förskoleverksamheten i Håcksviks skola till förskoleverksamhet i 
Östra Frölunda. 

Förskoleverksamheten i Håcksvik tomställdes i februari 2020. Behovet att öppna upp 
Håcksviks skola/förskola har inte uppkommit då det finns ett för litet barn- och 
elevunderlag att bedriva en skolverksamhet på. 

Ekonomi 
Hyran för Håcksviks skola för barn- och utbildningsnämnden är cirka 120 000 kr och 
kommunen betalar återstående hyra på cirka 522 000 kr. 

Total hyra för Håcksviks skola är cirka 641 500 kr per år. Årshyresuppgift gäller för år 
2020. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 25 januari 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar för nedläggning av nämndens verksamhet i fastigheten 
Håcksvik 1:38 och att barn- och utbildningsförvaltningen frånträder lokalerna snarast. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11, § 10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-02-13, § 22 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-09-25, § 74 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-12-08, § 98 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022  
Ekonomiskt underlag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Skott (KD): Tilläggsyrkande: Att framtida användning av Håcksviks skola utreds 
så att eventuell försäljning eller annan åtgärd kan verkställas.  

Stefan Carlsson (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Eva Johansson (C): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Fredrik Skotts (KD) 
tilläggsyrkande. 

Johan Björkman (M) Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Patrik Thorén (SD): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Fredrik Skotts (KD) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och 
finner att fullmäktige gör det. Ordförande frågar sedan om bifall mot avslag till Fredrik 
Skotts (KD) tilläggsyrkandet och finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Beslutet expedieras till 
Barn-och utbildningsnämnden 
Tommy Fock, Barn och utbildningschef 
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§ 12 
Redovisning av obesvarade motioner och 
svenljungaförslag för andra halvåret 2020 
Diarienummer: KSF-2020-181 009 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade 
motioner och Svenljungaförslag - andra halvåret 2020.  

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagens 5 kap. 35 § bör en motion eller ett medborgarförslag 
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska 
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom 
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning. Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte är färdigberedda. 
 
Sammantaget har Svenljunga kommun per den 30 december 2020, sju obesvarade 
motioner och fyra obesvarade Svenljungaförslag. 
 
Av motionerna är sex av dessa remitterade till kommunstyrelsen för beredning medan 
fyra av motionerna är remitterade till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
Berörande Svenljungaförslagen är två av dessa remitterade till kommunstyrelsen för 
beredning medan två ska lyftas till nästkommande kommunfullmäktige den åttonde 
februari 2021. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 25 januari 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade 
motioner och Svenljungaförslag - andra halvåret 2020.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-25, § 11 
Korrigerat tjänsteutlåtande 2020-12-10 
Korrigerad rapport – obesvarade motioner 
Rapport – obesvarade Svenljungaförslag 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 13 
Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Diarienummer: KSF-2020-245 042 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport 
för perioden januari-augusti 2020. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten för perioden januari-augusti 2020, bifogat revisorernas utlåtande samt 
granskningsredogörelsen översänds till kommunfullmäktige för beslut. Nytt för 
förförandet gällande delårsrapporten för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är att 
den framgent kommer att skickas till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 
för bedömning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 25 januari 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport för perioden januari-augusti 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-25, § 12 
Delårsrapport januari-augusti 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-10-23 § 54 
Revisorernas utlåtanden delårsbokslut 2020-08-31 
Rapport revisorerna i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020-10-29 

Beslutet expedieras till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 14 
Val av ny revisorssuppleant i Stiftelsen Klevs Gästgiveri 
Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 
Frågan bordläggs till nästa sammanträde. 

Sammanfattning 
Anette Brinde Ljungqvist var tidigare revisorssuppleant för Stiftelesen Klevs Gästgiveri 
men entledigades 2020-11-23, § 163 fullmäktige behöver utse en ny revisorssuppleant. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-23, § 163 

Beslutet expedieras till 
Stiftelsen Klevs Gästgiveri 
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