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§ 77 
Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 

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

ett ärende. 
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§ 78 
Kommunchefen informerar  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Sommarlovsaktiviteter i kommunen för barn och ungdomar. Det är kostnadsfria 
lovaktiviteter för barn och ungdomar mellan 6-18 år. 

 I Östra Frölunda hade de en speciell skolavslutning med Piratleken. Detta var 
uppskattat av både elever och lärare. 

 Carolina Carlsson, undersköterska i kommunens hemtjänst har blivit prisad som 
årets handledare inom Vård- och omsorgscollege i MUST området, ett stort 

grattis till henne.  
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§ 79 
Anmälan inkomna motioner och Svenljungaförslag 

Beslut 

KSF-2021-120  811 

Svenljungaförslag: Badplats Storasjön remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 

beredning och beslut. 

KSF-2021-122  107 

Motion: Anpassade ägardirektiv remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

KSF-2021-127  003 

Motion om uppförandekod för Svenljunga kommunpolitiker remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Följande ärenden anmäls: 

KSF-2021-120  811 

Svenljungaförslag: Badplats Storasjön 

KSF-2021-122  107 
Motion: Anpassade ägardirektiv 

KSF-2021-127  003 

Motion om uppförandekod för Svenljunga kommunpolitiker 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Förslagsställare 

Motionärer  
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§ 80 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Lägger nedanstående skrivelse till handlingarna. 

Sammanfattning 

Skrivelse 
Från Ann Wallnedal (LPo) och Marianne Josefsson (MP) anmälan om oönskat beteende 



  Protokoll  

  2021-06-14  

    

    

 
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

8 (25) 

 

§ 81 
Investeringsbudget VP 2022-2024 

Diarienummer: KSF-2021-119 041 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget VP 2022- 2024 med ändringen att 

söderdragningen från Billeberga skjuts fram till 2028 och beslut om Fäxhult tas till hösten 
2021. 

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och meddelar att före justeringen 
komma in med en skriftlig reservation.  

Sammanfattning 

Svenljunga kommun har upprättat en investeringsbudget för 2022 inklusive en plan för 
åren 2023-2024. Investeringsbudgeten innehåller även investeringar som genomförs i 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB. 
 

Investeringsbudgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Mindre justeringar kan 

komma att genomföras i samband budgetprocessen för driftbudgeten på hösten, vilket 
innebär att det krävs nytt beslut i kommunfullmäktige. Investeringsbudgeten ingår i 

Verksamhetsplan 2022-2024. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 31 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige: Godkänna 

investeringsbudget VP 2022-2024 med ändringen att söderdragningen från Billeberga 
skjuts fram till 2028 och beslut om Fäxhult tas till hösten 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-31 § 109 
Investeringsbudget VP 2022-2024 

Svar på budgetberedningens frågor angående VA-investeringarnas effekter på taxan 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 50 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-30 § 33 

Socialnämndens protokoll 2021-04-07 § 27 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-06 § 36 

Svenljunga Verksamhetslokaler ABs investeringsbudget 2022-2024 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Thorén (SD): Yrkar för att investeringen för Bro över Ätran, Klockaregårdsparken 

utgår ifrån Investeringsbudget VP 2022-2024. 

Beslutsgång 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och Patrik Thoréns (SD) ändringsyrkande.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Patrik Thoréns (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsbilaga 
Investeringsbudget VP 2022-2024  
Skriftlig reservation från Sverigedemokraterna 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Barn-och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 82 
Delårsrapport 2021-04-30  

Diarienummer: KSF-2021-121 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

 
 Godkänner tilläggsanslag enbart under 2021 om 2 000 000 kronor till Barn- och 

utbildningsnämnden med anledning av oförutsedda kostnader inom 

interkommunal ersättning (IKE). Finansiering sker genom minskning av det 
budgeterade resultatet för kommunen. 

 Uppdrar Barn- och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige den 11 oktober 

inkomma med förslag på handlingsplan inklusive konsekvensbeskrivning för att få 
budget i balans. 

 Godkänner Delårsrapport 2021-04-30 för Svenljunga kommun. 

Sammanfattning 

Svenljunga kommun har sammanställt delårsrapport per 2021-04-30. 
Förvaltningscheferna och bolagens VD gör en bedömning av förväntat ekonomiskt 

resultat för 2021. Bedömningen görs utifrån senast beslutade budgetramar. Nämnderna 

visar avvikelser jämfört med budget med -3,1 mkr, vilket fördelar sig enligt följande: 
 

Barn- och utbildningsnämnden   -4,0 mkr 
Socialnämnden    +0,9 mkr 

Samhällsbyggnadsnämnden    -0,3 mkr 
Kommunstyrelsen    +0,3 mkr 

 

Nämnderna har föredragit sina delårsrapporter den 18 maj. Totalt visar kommunen ett 
prognostiserat resultat med ett överskott på 18,2 mkr, vilket innebär en avvikelse 

gentemot budget med ca +8,9 mkr. 
 

Kommunens finansiella mål avseende resultatnivån är att resultatet ska uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det motsvarar 10,2 mkr för 2021, 
vilket innebär att målet beräknas uppfyllas. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 31 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige: Godkänna tilläggsanslag enbart 
under 2021 om 2 000 000 kronor till Barn- och utbildningsnämnden med anledning av 

oförutsedda kostnader inom interkommunal ersättning (IKE). Finansiering sker genom 
minskning av det budgeterade resultatet för kommunen. Uppdra till Barn- och 

utbildningsnämnden att till kommunfullmäktige den 11 oktober inkomma med förslag på 

handlingsplan inklusive konsekvensbeskrivning för att få budget i balans. 
Godkänna Delårsrapport 2021-04-30 för Svenljunga kommun 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-31 § 110 
Tjänsteutlåtande 2021-05-18 

Delårsrapport för Svenljunga kommun 2021-04-30 
Kommunstyrelsens beslut, 2021-05-10 § 74 

Socialnämndens beslut, 2021-05-12 § 36 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-05-11 § 44 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2021-05-11 § 47 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Protokollsbilaga 

Delårsrapport 2021-04-30 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
Svenljunga Kommunförvaltning AB 

AB Svenljunga Bostäder 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Svenljunga Industrifastigheter AB 
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§ 83 
Rättelse kommunsstyrelsebeslut - 2021-05-10 § 93 - 
Utveckla discgolfbanan vid Moga fritid 

Diarienummer: SBF-2021-214 829 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden kompenseras för ökade 

kapitalkostnader genom ramjustering från avsatta medel för ramjusterande 

("stjärnmarkerade") investeringar. 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-10 togs beslut att kommunstyrelsen skulle 

avsätta 300 000 kr genom oförutsedda investeringar för att utveckla discgolfbanan vid 
Moga Fritid. 

 
I beslutstexten ingick även formuleringen att kapitalkostnaderna ramjusteras i nämnden 

vilket är ett beslut som kommunfullmäktige rätteligen ska fatta varav denna rättelse av 
beslut 2021-05-10 § 93 genomförs. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 31 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

samhällsbyggnadsnämnden kompenseras för ökade kapitalkostnader genom ramjustering 
från avsatta medel för ramjusterande ("stjärnmarkerade") investeringar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-31 § 111 
Tjänsteutlåtande 2021-05-14 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 93 

Initiativärende från Dan Franzen, 2021-03-01 
 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 84 
Besöksnäringsstrategi 2025 

Diarienummer: KSF-2021-110 810 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025. 

Sammanfattning 

Förslaget till besöksnäringsstrategin är framtaget av ansvariga tjänstepersoner i 

respektive kommun. Kairos Future har varit processledare och även gjort djupintervjuer 
med nyckelpersoner samt lett workshops där näringsliv, politiker och tjänstepersoner 

deltagit. Förslaget är framarbetat utifrån identifierade möjligheter, utmaningar, 

förutsättningar, styrkor och trender och innehåller ett antal byggstenar; vision (vart vi 
vill), mission (varför vi gör detta), positionsteman (där vi kan ta en position i konkurrens 

med andra), strategier(vad vi ska göra) och förutsättningar. 
 

Vision: Boråsregionen/Sjuhärad - det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare 
 

Mission: Utveckla besöksnäringens utbud och stärka kommunikationen mot potentiella 
och befintliga besökare och invånare. 

 
Positionsteman: 

• Koppla av och på i naturen 

• Lära och uppleva design, konst, textil 
• Träna och tävla för bättre hälsa 

 
Strategier 

 

• Utveckla digitala och fysiska tillgängligheten 
• Omvärldsbevakning och analys 

• Produkt- affärs- och destinationsutveckling (behålla småskaligheten) 
• Lyfta matupplevelserna 

• Paketera mera (bo, äta, göra) 

• Göra invånare till stolta ambassadörer 

Förutsättningar 

• Tillsammans är vi starka! Samling runt destination Boråsreg ionen Sjuhärad 

• Hållbar utveckling - 1 så lite onödig mil 
 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 31 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige anta Besöksnäringsstrategi 
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Boråsregionen Sjuhärad 2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-31 § 112 

Boråsregionen protokoll 2021-04-16 § 20 
Besöksnäringsstrategi 2025 

 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Boråsregionen 

Kommunutvecklare turism och landsbygd 
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§ 85 
Motionssvar: Träbyggnadsstrategi. 

Diarienummer: KSF-2019-104 018 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen: Svenljunga kommun bör ta fram en 

träbyggnadsstrategi och satsa mer på byggande i trä. 

Sammanfattning 

Patrik Harrysson (S), Dan Franzen (S) och Torsten Lindh (S) har den 15 april 2019 
lämnat in en motion om träbyggnadsstrategi för att satsa mer på byggande i trä. De 

föreslår att kommunen arbetar fram en träbyggnadsstrategi där frågor om 

markanvändning, arkitektur, byggherrar och lokala entreprenörer tas upp för diskussion 
för att öka kommunens byggande i trä. De menar att en satsning på ökad träbyggnation 

skulle innebära fler och tryggare jobb, en ökad population och att byggande i trä har 
både miljömässiga och tidsmässiga fördelar. 

 

Ärendet har efter beslut i kommunfullmäktige 2019-05-27 §100 remitterats till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 31 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige bifalla Motion: Svenljunga kommun 
bör ta fram en träbyggnadsstrategi och satsa mer på byggande i trä. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-31 § 114 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-21 
Motion: Svenljunga kommun bör ta fram en träbyggnadsstrategi och satsa mer på 

byggande i trä, inkommen 2019-04-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jarl Bill (LPo): Yrkar avslag till motionen. 

Johan Björkman (M): Yrkar avslag till motionen. 

Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till motionen (kommunstyrelsens förslag). 

Fredrik Skott (KD): Yrkar avslag till motionen. 

Stefan Carlsson (S): Yrkar bifall till motionen.  
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Patrik Thorén (SD): Yrkar bifall till motionen. 

Marianne Josefsson (MP): Yrkar bifall till motionen.  

Eva Johansson (C): Yrkar bifall till motionen och kommunstyrelsens förslag. 

Dan Franzén (S): Yrkar bifall till motionen. 

Owe Lundin (L): Yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, bifall till 
motionen tillika kommunstyrelsens förslag och Jarl Bills (LPo) med fleras yrkanden om 

avslag till motionen.  

Ordföranden ställer proposition på bifall till motionen och kommunstyrelsens förslag mot 

avslag till motionen, och finner att kommunfullmäktige bifaller motionen och 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet expedieras till 

Patrik Harrysson (S) 

Dan Franzén (S) 

Torsten Lindh (S) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 86 
Initiativärende: Intressent i Lockryd. 

Diarienummer: KSF-2021-75 140 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut, kommunstyrelsen 2021-

05-31 § 115. 
 

Deltar inte i handläggningen 

På grund av jäv deltar inte Stefan Carlsson (S) i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning 

I kommunallagen 2 Kap § 8. framkommer att kommuner och regionen får genomföra 

åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. Vidare 
framkommer det att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas 

om det finns synnerliga skäl för det. Svenljunga Kommun bedömer att företagshotell som 
på affärsmässiga grunder hyrs ut till företag inte är att betrakta som stöd till enskild 

näringsidkare. 

 
Med syftet att vägleda Svenljunga Industrifastigheter AB föreslås ovanstående 

beslutsformulering. Vägledningen möjliggör för Svenljunga industrilokaler att aktivt och 
systematiskt utveckla förutsättningarna för företag att etablera sig i Svenljunga Kommun 

inom beslutad ram för borgen. Affärsmässighet bedöms med beaktande av 
avkastningskrav, ränta, avskrivning drift och underhåll. 

 

Förtydligat affärskoncept vilket är förankrat i Svenljunga Industrifastigheter AB biläggs till 
Kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Svenljunga Industrifastigheter AB och Näringslivsstrateg har löpande dialoger vilket tyder 

på att intresse för att etablera sig i Svenljunga kommun finns. Omvärldsbevakning faller 

inom näringslivsstrategens normala arbetsuppgifter. 

Ekonomi 

Den ekonomiska ramen för Svenljunga Industrifastigheter AB utgörs av den senaste 

ramen för borgensåtaganden. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 31 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige besluta Uppmana Svenljunga 

Industrifastigheter AB att möjliggöra etablering av företag i Svenljunga Kommun med 
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stöd av affärskoncept för företagshotell inom vid varje tid givenförutsättning för 
borgengasåtaganden. Affärskoncept skall ta hänsyn till Kommunallagen 2 Kap. § 8. 

Unika förfrågningar skall bedömas på affärsmässiga grunder i och av Svenljunga 
Industrifastigheter AB samt i enlighet med Svenljunga Industrifastigheters AB:s 

hyresupplägg 2021-05-28. Med detta anses kommunfullmäktiges beslut från 2021-05-24 

§ 68 vara besvarat 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-31 § 115 

Tjänsteutlåtande 2021-05-26 
Skrivelse - Hyresupplägg Svenljunga Industrifastigheter AB vid nyproduktion 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24 § 68 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 68 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Robert Klerfors (V): Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Jarl Bill (LPo): Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och att Svenljunga 

Industrifastigheter AB likvideras. 

Eva Johansson (C): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Thomas Carlsson (LPo): Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och att Svenljunga 
Industrifastigheter AB likvideras.  

Beslutsgång 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Robert Klerfors (V) med fleras yrkanden om avslag till 

kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Robert Klerfors (V) 
med fleras yrkanden om avslag till kommunstyrelsens förslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

 Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

 Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 13 Ja-röster, 18 Nej-röster, 1 avstår och 1 
frånvarande beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsbilaga 

Omröstningsresultat § 86 
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Beslutet expedieras till 

Svenljunga Industrifastigheter AB 

Kommunstyrelsen 
Eva Johansson (C) 

Näringslivsstrateg 
 



  Protokoll  

  2021-06-14  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 87 
Årsredovisning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 2020 

Diarienummer: KSF-2021-112 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen för 2020 

samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund år 2020 har upprättats och 

översänts till medlemskommuner för godkännande och beviljandet av direktionens 

ansvarsfrihet år 2020. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 31 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna årsredovisningen 

och verksamhetsuppföljningen för 2020 samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-31 § 116 

Protokollsutdrag Direktionen SÄRF 2021-03-26 § 14 
Årsredovisning år 2020 SÄRF 

Granskning av SÄRFs årsredovisning 2020, Borås stad 2021-03-30 
Revisionsberättelse SÄRF 2020 

 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 



  Protokoll  

  2021-06-14  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 88 
Skolor i södra kommundelen 

Diarienummer: BUF-2020-55 694 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Godkänner remissvar avseende återremiss, kommunfullmäktige 2021-05-24 § 69. 

 Återremissen anses vara besvarad enligt remissvar. 

 Kommunfullmäktige genomför förändring av skolstrukturen i södra kommundelen 
enligt utredningens förslag alternativ nummer 2 vilket innebär att inrätta en F-6-

skola i Östra Frölunda respektive Överlida. Förslaget innebär också att en ny 
idrottshall uppförs i Östra Frölunda. Vi är emot att eleverna bussas bort från 

Östra Frölunda och Överlida under byggtiden, uppdrar till förvaltningen att lösa 
det på bästa sätt. Förskola och fritidsverksamhet skall vara kvar på samtliga 

nuvarande orter där det finns skolverksamhet i dag. 

 
Svaren på återremissen redovisas i bilagt remissvar. 

Reservationer 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet och meddelar att före justeringen komma in med 
en skriftlig reservation.  

Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot beslutet och meddelar att före 

justeringen komma in med en skriftlig reservation.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 24 maj 2021 att Barn-och utbildningsnämnden ska utreda 

och återkomma med remissvar gällande Skolor i södra delen av kommunen. Barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag att svara på följande: 

 Ta fram kostnaderna för allt extra som kan tillkomma såsom skolskjuts, moduler 
m.m. som kan komma behövas vid ombyggnation. 

 Kostnader för nya förskolor, rivning om så behövs etc. 

 Utreda en fullständig kostnadskalkyl för alternativ nummer 2 i utredningen, 

inklusive förskolor, fritidsverksamhet samt tillfälliga lokaler under byggt iden. 

 Konkretisera/kvantifiera vad nyttan medför för kommunen och dess invånare. 
Utreda samverkan mellan Mårdaklev och Östra Frölunda och då utnyttja 

Mårdaklevs idrottshall. 

 Utreda förslag från Göran Nergården.  

 Utreda investeringsbehov för Barn- och utbildningsnämnden under 
nästkommande femårsperiod. 

 Utredningen skall ske i samråd med byalagen 
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Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 31 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige besluta: Godkänna remissvar 

avseende återremiss. Föreslå kommunfullmäktige anse återremissen vara besvarad enligt 
remissvar. Föreslå kommunfullmäktige genomföra förändring av skolstrukturen i södra 

kommundelen enligt utredningens förslag alternativ nummer 2 vilket innebär att inrätta 

en F-6-skola i Östra Frölunda respektive Överlida. Förslaget innebär också att en ny 
idrottshall uppförs i Östra Frölunda. Vi är emot att eleverna bussas bort från Östra 

Frölunda och Överlida under byggtiden, uppdrar till förvaltningen att lösa det på bästa 
sätt. Förskola och fritidsverksamhet skall vara kvar på samtliga nuvarande orter där det 

finns skolverksamhet i dag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07 § 123 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-01 § 55 

Tjänsteutlåtande 2021-05-26 
Bilaga till tjänsteutlåtande - Remissvar på återremiss i ärendet Skolor i södra delen av 

kommunen 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24 § 69 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 80 

Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-30 § 37 
Tjänsteutlåtande 2021-03-05 

Utredning - Om skolor i södra kommundelen 
Elevprognoser Södra kommundelen läsår 2021-2027 

Avståndstabell södra kommundelen 
Ekonomiska kalkyler för ny- och ombyggnationer 2021-03-05 

Fördelning barn 0-12 år södra kommundelen 

Tidaxel skolplan 
Beräkningar förändringar för kostverksamheten 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Jarl Bill (LPo): Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Petra Ojala (C): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Owe Lundin (L): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

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

Thomas Carlsson (LPo): Yrkar bifall till Jarl Bills (LPo) yrkande om avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och Jarl 
Bills (LPo) med fleras yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jarl Bills (LPo) med 

fleras yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsbilaga 

Remissvar i ärendet Skolor i södra delen av kommunen, 2021-05-26 
Skriftlig reservation från Miljöpartiet  

Skriftlig reservation från Landsbygdspartiet oberoende 

Beslutet expedieras till 

Barn- och utbildningsnämnden 

 



  Protokoll  

  2021-06-14  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 89 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden 

Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anne-Helene Cederholm (LPo) med omedelbar verkan 

från uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om att utse en ersättare till Barn- och 

utbildningsnämnden till nästkommande kommunfullmäktige den 6 september 2021.  

Sammanfattning 

Anne-Helene Cederholm (LPo) har inkommit med en begäran om att entledigas från 
uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Ett fyllnadsval behöver sålunda 

ske. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Anne-Helene Cederholm (LPo) 2021-06-02 
 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan 
entlediga Anne-Helene Cederholm (LPo) med omedelbar verkan från uppdraget som 

ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  
 

Ordförande ställer proposition på om valet till uppdraget som ersättare till Barn-och 

utbildningsnämnden kan bordläggas till nästa kommunfullmäktige den 6 september 2021 
och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Anne-Helene Cederholm (LPo) 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

25 (25) 

 

§ 90 
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 

Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anne-Helene Cederholm (LPo) med omedelbar verkan 

från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ersättare efter 
Anne-Helene Cederholm (LPo) utses genom ny röstsammanräkning. 

Sammanfattning 

Anne-Helene Cederholm (LPo) har inkommit med en begäran om att entledigas från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Enligt 4 kap 6 § Kommunallagen ska 

kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde 
önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Anne-Helene Cederholm (LPo) 2021-06-02 

 

Beslutsgång 

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

entlediga Anne-Helene Cederholm (LPo) med omedelbar verkan från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige, och tillskriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län att utse 

ny ledamot genom ny röstsammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Anne-Helene Cederholm (LPo) 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
HR-funktionen 

 


