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Urban Nylén (M) för Margaretha Bjälkemo (M) 

Alain Waern (LPo) för Susanna Johansson Ny (LPo) 

 

Övriga närvarande  
Ersättare Stig Nilsson (KD) 
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§ 15 
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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§ 16 
Kommunchefen informerar 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Fredrik Ekberg är tillförordnande kommunchef tills Magnus Nilsson åter är i 

tjänst. 

Uppvaktning 
Ledamoten Jonas Alm (M) ska fylla jämna år och uppvaktas av kommunfullmäktiges 
ordförande med en blomsteruppsats.  
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§ 17 Årets kommunanställd 

Sammanfattning 
Årets kommunanställd år 2020 är Ulla Lundberg, administratör på 
arbetsmarknadsenheten. Ulla uppvaktas med diplom, present och blomsterbukett av 
tillförordnad kommunchef Fredrik Ekberg, personalchef Anna Hedlund samt enhetschef 
Ann Järphag.  
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§ 18 
Anmälan om inkomna motioner och Svenljungaförslag 

Beslut 
KSF-2021-008  330 
Svenljungaförslag: Gör iordning ön (ävjan) till en utflyktsplats remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

KSF-2021-016  826 
Svenljungaförslag: Isbana under vintern remitteras till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

KSF-2021-036  310 
Svenljungaförslag: Hälsansstig remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls: 
 
KSF-2021-008- 330 
Svenljungaförslag om att göra iordning ön (ävjan) till en utflyktsplats 

KSF-2021-016- 826 
Svenljungaförslag om att göra Isbana under vintern 

 
KSF-2021-036- 310 
Svenljungaförslag om hälsans stig 

Förslagsställaren föredrog sitt Svenljungaförslag för kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Johansson (C): Ordningsfråga, sakupplysning om att Svenljungaförslagen skickas till 
nämnderna för beredning och beslut. 

Patrik Harrysson (S): Ordningsfråga, sakupplysning om att Svenljungaförslaget om 
hälsans stig KSF-2021-036 310 skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) betraktar ordningsfrågorna som yrkanden och ställer 
proposition på Eva Johanssons (C) förslag till beslut på Svenljungaförslagen om att göra i 
iordning ön (ävjan) till en utflyktsplats (KSF-2021-008-330) samt Isbana under vintern 
(KSF-2021-016-826) och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner två förslag till beslut angående 
Svenljungaförslaget om hälsans stig (KSF-2021-036-310). Eva Johanssons (C) förslag om 
att Svenljungaförslagen ska skickas till nämnderna för beredning och beslut och Patrik 
Harryssons (S) förslag om att Svenljungaförslaget skickas till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Ordförande ställer proposition på Eva Johanssons förslag mot Patrik Harryssons förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller att Svenljungaförslaget om hälsans stig (KSF-
2021-036-310) skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställare 
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§ 19 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämndens protokoll 2021-03-03, § 10 Aktivering av Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämndens protokoll 2021-03-03, § 13 Avaktivering av Krisledningsnämnden 
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§ 20 
Intern kontrollplan 2021 Arbetsmarknadsenheten 
Diarienummer: SAMA-2020-33   003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Arbetsmarknadsenhetens Interna kontrollplan för 2021. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen § 6 (2017:725) ska nämnden säkerställa att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer 
samt de bestämmelser som i övrigt gäller för verksamheten. Det är med denna bakgrund 
som Arbetsmarknadsenheten har tagit fram en internkontrollplan för att tydliggöra hur 
nämndens verksamheter har riskbedömts och kontrollerats med fokus på att utföra de 
uppdrag nämnden ansvarar för. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 1 mars 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta Arbetsmarknadsenhetens Interna kontrollplan för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-18 
Intern kontrollplan Arbetsmarknadsenheten 
Beslut SAMA 2021-01-13 § 5 
 
Protokollsbilaga 
Protokollsbilaga 1 - Intern kontrollplan 2021 Arbetsmarknadsenheten 

Beslutet expedieras till 
Samverkansnämnd Arbetsmarknad 
Kommunfullmäktige Tranemo 
Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten 
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 
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§ 21 
Reglemente Samverkansnämnd personal 
Diarienummer: KSF-2021-15   003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglementet för Samverkansnämnd Personal. 
 
Upphäver tidigare kommunfullmäktige beslut 2014-12-15, § 150 angående antagande av 
reglemente för Samverkansnämnd personal. 

Sammanfattning 
I Kommunallagen står att kommunfullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. 
Reglementet för Samverkansnämnd personal behöver uppdateras och revideras. 
Föreslagen revidering innehåller ändringar enligt nedan: 

: § 8 p2 ändras från nämndens sekretariat till nämndens sekreterare 
 

: § 8 p 4 – ändrats från ”En ledamot som inställer sig under pågående 
Sammanträde har rätt att tjänstgöra även om ersättare trätt in i ledamotens ställe” till 
”En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
under nästkommande sammanträdespunkt. Ersättaren utgår. ” 
 

: § 10 p 2 Då endast kallelse med föredragningspunkter skickas ut idag, ändras 
punkten till Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla föredragningspunkter, uppgift om tid 
och plats för sammanträdet. 
 

: § 10 p 4 - Tas bort. Punkten finns tillagd i p 2. 
 

: § 11 p 4 – tillägg att anslag görs på digital anslagstavla/fysisk anslagstavla 
 

: § 11 p 5 - Protokollet i sin helhet ska finnas på respektive kommuns kansli tas 
bort och ersätts med Protokollet ska finnas i sin helhet på värdkommunens 
kansli. 

: §14 p 1 Skrivelser och andra handlingar som beslutas av samverkansnämnden 
personal ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer ändras till 
”Skrivelser och andra handlingar som beslutas av samverkansnämnden personal 
Ska undertecknas av ordföranden. Som ersättare ska vice ordförande 
underteckna och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer”  
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 1 mars 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta reglementet för Samverkansnämnd Personal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-29 
Protokollsutdrag Samverkansnämnd Personal 2021-01-13, § 1 
Förslag på reviderat reglemente Samverkansnämnd Personal 
Nuvarande reglemente Samverkansnämnd Personal 
 
Protokollsbilaga 
Protokollsbilaga 2 - Reglemente Samverkansnämnd personal 

Beslutet expedieras till 
Samverkansnämnd Personal 
Kommunfullmäktige i Tranemo 
Processekreterare i Tranemo 
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§ 22 
Reviderad budget 2021-2023 Svenljunga 
Industrifastigheter AB 
Diarienummer: KSF-2021-032 041 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Svenljunga Industrifastigheter ABs reviderade budget för 2021. 

Upphäver tidigare antaget beslut i kommunfullmäktige för Svenljunga Industrifastigheters 
AB budget 2021 taget 2020-11-23, § 160. 

Sammanfattning 
Efter att budgeten för Svenljunga Industrifastigheter AB gjordes så såldes i december 
fastigheten Lockryd 2:73. I och med detta försvann den stora volymen i bolaget och 
därför vill vi lägga fram en ny budget för 2021. 

Kvar i bolaget finns fastigheten Svenljunga 5:493. Intäkterna är budgeterade till 362 000 
kronor för 2021 och kostnaderna till 343 000 kronor. Resultatet är då beräknat till 
ägardirektivets vinstkrav på 4% av intäkterna vilket motsvarar 14 000 kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 1 mars 2021. Kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige att anta Svenljunga Industrifastigheter ABs reviderade budget för 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-02-15 
Protokoll ifrån Svenbo 
Bilaga reviderad budget för Svenljunga Industrifastigheter AB för 2021 
 
Protokollsbilaga 
Protokollsbilaga 3 - Svenljunga Industrifastigheter ABs reviderade budget för 2021 
 
Beslutet expedieras till 
Svenljunga Industrifastigheter AB 
Ekonomienheten  
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§ 23 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: KSF-2021-003  106 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Budget och 
verksamhetsplan 2021. 

Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har vid sitt sammanträde 
2020-12-11 antagit sin budget och verksamhetsplan och översänder densamma till 
medlemskommunerna för godkännande. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens 1 mars 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Budget 
och verksamhetsplan 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-29 
Protokollsutdrag § 93 2020-12-11 Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Brev Budget och verksamhetsplan 2021 
Budget och verksamhetsplan 2021 - slutversion 
 
Beslutet expedieras till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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§ 24 
Skolor i södra kommundelen 
Diarienummer: BUF-2020-55  694 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med den tänkta flytten av elever från Holsljunga 
skola till Överlida och Mjöbäcks tills beslut om långsiktig skolorganisation för de södra 
kommundelarna fattats. Samt att äska tilläggsanslag på 700 000 kronor för drift av 
Holsljunga skola under höstterminen 2021. Finansiering sker igenom reviderad budget för 
Barn och utbildnings nämnden. 
 
Finansiering av framtida verksamhet hänskjuts till budgetberedning 2022 och ett uppdrag 
ges till Barn och utbildningsnämnden att inkomma med underlag till budgetberedningen 

Sammanfattning 
Med anledning av de senaste inläggen i debatten kring skolorganisationen i söder, samt 
det som kommit fram hittills gällande förutsättningar för en gemensam mellanstadieskola 
för Kindaholm och Högvad, föreslår barn- och utbildningsnämnden att utredningen 
behöver utökas till att omfatta möjligheten till en F-6 skola i Högvad och en F-6 skola i 
Kindaholm. 
 
Utifrån den politiska oenighet som funnits angående en gemensam mellanstadieskola för 
Kindaholm och Högvad ser barn- och utbildningsnämnden att det vore lämpligt att se 
över en organisation med två F-6 skolor i de södra delarna av kommunen, en i Kindaholm 
och en i Högvad. Detta stärks av den skrivelse som inkommit i form av ett 
Svenljungaförslag  från byalagen i söder där detta ses som ett tänkbart alternativ. Barn- 
och utbildningsnämndens ordförande anser att om man kan hitta en långsiktigt hållbar 
skolorganisation med bred politisk samsyn och god förankring i byarna så är blir det bäst 
för våra barn, vilket måste vara vårt mål i alla lägen. 
 
Utifrån ovanstående anser barn- och utbildningsnämnden att man bör avvakta med den 
planerade flytten av elever från Holsljunga skola till höstterminen 2021. Om man kan 
fatta beslut om en långsiktig skolorganisation där Holsljungas elever ingår så ska vi inte 
flytta dem nu för att eventuellt behöva flytta dem igen. Det är inte barnens bästa. 

Ekonomi 
Tilläggsanslag på 700 000 kronor för drift av Holsljunga skola under höstterminen 2021 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 1 mars 2021. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avvakta med den tänkta flytten av elever från Holsljunga skola till 
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Överlida och Mjöbäcks tills beslut om långsiktig skolorganisation för de södra 
kommundelarna fattats. Samt att äska tilläggsanslag på 700 000 kronor för drift av 
Holsljunga skola under höstterminen 2021. Finansiering sker igenom reviderad budget för 
Barn och utbildnings nämnden. 
 
Finansiering av framtida verksamhet hänskjuts till budgetberedning 2022 och ett uppdrag 
ges till Barn och utbildningsnämnden att inkomma med underlag till budgetberedningen. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-25, § 7 
Barn och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-02, § 4 
Skrivelse från Byalag i södra kommundelen 
Initiativärende skolor i södra kommundelen 2020-03-10 
Utredning om en ny skola i Högvad 

Beslutet expedieras till 
Barn och utbildningsnämnden  
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§ 25 
Val av ny revisorssuppleant i Stiftelsen Klevs Gästgiveri 
Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Christian Bengtsson (Lpo) till uppdraget som revisorssuppleant 
för Stiftelsen Klevs Gästgiveri. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jarl Bill (LPo): Föreslår Christian Bengtsson (LPo) som revisorssuppleant. 

Patrik Thorén (SD): Föreslår Christer Schönander (SD) som revisorssuppleant. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, Jarl Bills (LPo) 
förslag och Patrik Thoréns (SD) förslag.  

Ordförande ställer proposition på Jarl Bills förslag och Patrik Thoréns förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller Jarl Bills (LPo) förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-23, § 163 

Beslutet expedieras till 
Stiftelsen Klevs Gästgiveri 
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§ 26 
Entledigande av huvudman Mjöbäcks Sparbank 
Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Per-Anders Kristensson med omedelbar verkan från 
uppdraget som huvudman i Mjöbäcks Sparbank. 

Sammanfattning 
Per-Anders Kristenson har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som huvudman i 
Mjöbäcks Sparbank. Ett fyllnadsval behöver ske. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse ifrån Per-Anders Kristensson 2021-02-08 

Beslutet expedieras till 
Per-Anders Kristenson 
Mjöbäcks sparbank 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 27 
Val av huvudman Mjöbäcks Sparbank 
Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Magnus Kristensson, Anfastorp 2, 512 63 Östra Frölunda, till 
uppdraget som huvudman i Mjöbäcks Sparbank under mandatperioden 2021-2023. 

Sammanfattning 
Per-Anders Kristenson har blivit entledigad från sitt uppdrag som huvudman i Mjöbäcks 
Sparbank. Ett fyllnadsval behöver därför ske. Per-Anders Kristensson var blev utsedd som 
huvudman i Mjöbäcks Sparbank kommunfullmäktige 2019-11-25 § 216 för 
mandatperioden 2020-2023. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ifrån Eva Andersson 2021-03-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Johansson (C): Föreslår Magnus Kristensson, Anfastorp 2, 512 63 Östra Frölunda. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (Lpo) finner att det finns ett förslag till beslut vilket är Eva 
Johanssons (C) förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på Eva Johanssons (C) förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Magnus Kristensson 
Mjöbäcks sparbank 
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§ 28 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 
Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Anna-Karin Örni (SD) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ledamot efter 
Anna-Karin Örni (SD) utses genom ny röstsammanräkning. 

Sammanfattning 
Anna-Karin Örni (SD) har inkommit med en begäran om att entledigas från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. Enligt 4 kap 6 § Kommunallagen ska 
kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde 
önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse ifrån Anna-Karin Örni (SD) 2021-03-04 

Beslutet expedieras till 
Anna-Karin Örni (SD) 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten 
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§ 29 
Val av vice ordförande samverkansnämnd 
Arbetsmarknad 
Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Brolin (S) till uppdraget som vice ordförande i 
samverkansnämnd Arbetsmarknad. 

Sammanfattning 
Enligt samverkansnämndens reglemente § 5 ska nämnden bestå av fyra ledamöter och 
fyra ersättare varav kommunerna vardera utser två ledamöter och två ersättare. 

Samverkansnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande som enligt 
kommunallagen värdkommunens kommunfullmäktige ska utse. Respektive kommun äger 
rätt att lämna förslag på namn till uppdragen. 

2021-11-23 beslutade kommunfullmäktige i Tranemo att Tony Hansen (S) ska entledigas 
från sittuppdrag i samverkansnämnden from 2021-01-01 och Anders Brolin (S) utsågs till 
ledamot i samverkansnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag ifrån kommunfullmäktige Tranemo 2021-02-08 § 15 

Beslutet expedieras till 
Anders Brolin (S) 
Samverkansnämnd Arbetsmarknad 
Kommunfullmäktige Tranemo 
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