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§ 91 
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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§ 92 
Kommunchefen informerar 

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Det årliga kräftfisket har ställts in i år på grund av pandemin men 
förhoppningsvis kan den genomföras nästa år. 

 En ny förskola har byggts, Svedjans förskola och öppnas officiellt den 14 
september. På vår webbsida kan ni ta del av den officiella invigningen. 

Verksamheten har varit igång sedan i slutet av sommaren. 

 Svenljunga kommun deltar i ansökan om etablerande av en batterifabrik med en 

tilltänkt plats på Lockryds industriområde. Detta kan likställas med en OS-
ansökan med att det är svårt att just kommunens ansökan godkänns, oaktat 

detta är det en lärdom för kommunen att få ta del av en sådan process och att 
Boråsregionen går samman och visar att vi har en stor kraft tillsammans. Internt 

har förvaltningarna gjort ett jättebra jobb med ansökan. 
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§ 93 
Anmälan inkomna motioner, Svenljungaförslag, 
interpellationer och enkla frågor 

Beslut 

KSF-2021-91  824 
Svenljungaförslag: Fritidsgård remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

och beslut. 

KSF-2021-168  332 

Svenljungaförslag: Mer grejer till lekplatsen i Mjöbäck remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

KSF-2021-176  101 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande kommunfullmäktige den 11 oktober av kommunstyrelsens ordförande 

Stefan Carlsson (S).  

KSF-2021-178  756 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 

nästkommande kommunfullmäktige den 11 oktober av kommunstyrelsens ordförande 

Stefan Carlsson (S). 
 

KSF-2021-180  279 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 

nästkommande kommunfullmäktige den 11 oktober av kommunstyrelsens ordförande 
Stefan Carlsson (S). 

KSF-2021-181  779 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid dagens 

kommunfullmäktige av socialnämndens ordförande Kerstin Göss-Lindh (S). 

Sammanfattning 

Följande ärenden anmäls: 

KSF-2021-91  824 
Svenljungaförslag: Fritidsgård 

KSF-2021-168  332 

Svenljungaförslag: Mer grejer till lekplatsen i Mjöbäck 

KSF-2021-176  176 
Interpellation ställd av Kjell Persson (M) till kommunstyrelsens ordförande, Stefan 

Carlsson (S) angående varför socialnämndens beslut om bemanningsenheten ännu inte 

behandlas i kommunstyrelsen. 
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KSF-2021-178  756 
Interpellation ställd av Marianne Josefsson (MP) till kommunstyrelsens ordförande, Stefan 

Carlsson (S) om kommunens familjecentral. 

KSF-2021-180  279 
Interpellation ställd av Marianne Josefsson (MP) till kommunstyrelsens ordförande, Stefan 

Carlsson (S) angående kartläggning av ödehus i kommunen. 

KSF-2021-181  779 
Interpellation ställd av Marianne Josefsson (MP) till socialnämndens ordförande, Kerstin 

Göss-Lindh (S) angående ekonomin och anställning av undersköterskor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Johansson (-): Yrkar för att interpellationen KSF-2021-181-779 ” Interpellation 

ställd av Marianne Josefsson (MP) till socialnämndens ordförande, Kerstin Göss-Lindh (S) 
angående ekonomin och anställning av undersköterskor” besvaras idag. 

Beslutsgång 

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

interpellationen KSF-2021-181-779 ställd av Marianne Josefsson (MP) till Kerstin Göss-
Lindh (S) besvaras idag i enlighet med Barbro Johanssons (-) yrkande, eller till 

nästkommande sammanträde den 11 oktober. 

Ordförande ställer proposition på om interpellationen ska besvaras idag eller kommande 
sammanträde den 11 oktober, och finner att kommunfullmäktige beslutar att 

interpellationen besvaras idag. 

Beslutet expedieras till 

Tina Erixon Salafranca 

Linus Börjesson 
Kjell Persson (M) 

Marianne Josefsson (MP) 
Stefan Carlsson (S) 

Kerstin Göss-Lindh (S) 
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§ 94 
Svar på interpellationer 

Beslut 

KSF-2021-181  779 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att interpellationen KSF-2021-
181-779 ställd av Marianne Josefsson (MP) till Kerstin Göss-Lindh (S) ska besvaras vid 

dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation från Kerstin Göss-Lindh (S) 

Beslutsgång 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer efter interpellationsdebatten proposition på om 
den kan förklaras avslutad och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 

Svar på interpellation från Kerstin Göss-Lindh (S) 

Beslutet expedieras till 

Marianne Josefsson (MP) 

Kerstin Göss-Lindh (S) 
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§ 95 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 

Boråsregionen  

Boråsregionen direktionens sammanträdesprotokoll från 2021-06-04 § 35 inklusive 
protokollsbilaga 

Boråsregionen direktionens sammanträdesprotokoll från 2021-06-04 § 37 inklusive 

protokollsbilaga 

Boråsregionen direktionens sammanträdesprotokoll från 2021-06-04 § 43 inklusive 
protokollsbilaga 

Västra götalandsregionen  

 
Protokoll från regionfullmäktige 2021-06-07 § 130  inklusive bilagor 

Protokoll från regionfullmäktige 2021-06-07 § 137  

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Beslut i målnummer 3487-21 2021-06-30 

Föreläggande om att komplettera underlag till beslutet 2021-06-30 

Beslut i målnummer 3487-21 2021-07-08 

Föreläggande om att lämna in ett skriftligt yrkande 2021-07-21 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Beslut om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 2021-06-22 
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§ 96 
Begäran om investeringsmedel - Detaljprojektering av 
kommunalt VA i Fäxhults stugområde 

Diarienummer: SBF-2021-644 041 

Beslut 

Kommunfullmäktige anslår 1,0 miljon kronor i investeringsmedel för detaljprojektering av 

VA-utbyggnaden i Fäxhults stugområde samt överföringsledningen mellan Fäxhult och 

Holsljunga avloppsreningsverk. Eventuell kapitaltjänst kostnad ramjusteras till nämnden 
då det inte finns något beslutat verksamhetsområde för kommunalt VA i Fäxhult. Att 

principärendet lyfts för diskussion av kommunens representant i Småkom samt med 
Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

För att få en bättre kostnadsbild och ett tydligare beslutsunderlag vill kommunstyrelsens 
arbetsutskott att VA-enheten med hjälp av upphandlad konsult utreder och 

detaljprojekterar ledningsdragningen med tillhörande pumpstationer både i Fäxhults 
stugområde och för överföringsledningen till Holsljunga avloppsreningsverk. Resultatet 

kommer sen att ligga till grund för politiken att kunna ta beslut om investeringsbudgeten 

för införande av kommunalt VA i Fäxhult stugområde. 
 

Om kommunfullmäktige anslår investeringsmedel har samhällsbyggnadsnämnden 2021-
06-15 § 59 beslutat att ge VA-enheten i uppdrag att detaljprojektera VA-utbyggnaden i 

Fäxhults stugområde samt överföringsledningen mellan Fäxhult och Holsljunga 

avloppsreningsverk. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 23 augusti. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige anslå 1,0 miljon kronor 
i investeringsmedel för detaljprojektering av VA-utbyggnaden i Fäxhults stugområde samt 

överföringsledningen mellan Fäxhult och Holsljunga avloppsreningsverk. Eventuell 
kapitaltjänstkostnad ramjusteras till nämnden då det inte finns något beslutat 

verksamhetsområde för kommunalt VA i Fäxhult. Att principärendet lyfts för diskussion av 

kommunens representant i Småkom samt med Länsstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 126 

Tjänsteutlåtande, 2021-06-09 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-15 § 59 
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Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Salman Chalhoub, Ekonomichef  

Anders Kjellberg, VA-chef 

Kommunens representant i Småkom 
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§ 97 
Upphäva riktlinjer för byalagsbidrag 

Diarienummer: KSF-2021-153 805 

Beslut 

Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för byalagbidrag, KSF-2018-115 150, 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 150. Upphäver tidigare regler för föreningsbidrag, 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-04, § 81 samt upphäva regler för anläggningsbidrag 

i enlighet med beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-14 § 107. 

Sammanfattning 

2020 flyttades arbetet för administration av föreningsbidrag från 

samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen enligt beslut SBF-2019-
1035, KF 2019-10-21 § 170. Därför måste nya regler för föreningsbidrag antas i 

kommunstyrelsen. I samband med att de nya reglerna ska antas ska också gamla 
riktlinjer och regler upphävas. Den 23 augusti § 128 antog kommunstyrelsen regler för 

föreningsbidrag men kommunstyrelsen kan inte upphäva styrdokument som antagits i 

kommunfullmäktige. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 23 augusti. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för byalagbidrag, KSF-2018-115 
150, KF 2018-06-18 § 150. Upphäva tidigare regler för föreningsbidrag, SBN 2018-09-04, 

§ 81 samt upphäva regler för anläggningsbidrag i enlighet med beslut SBN 2017-11-14 § 
107. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 128 

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Emelie Romland, kommunutvecklare landsbygd och turism 
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§ 98 
Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för 
Tolkförmedlingen väst 2022-2024 

Diarienummer: KSF-2021-137 106 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Tolkförmedling Västs förslag till budget och 

verksamhetsplan 2022-2024. 

Sammanfattning 

Direktionen för Tolkförmedlingen Väst har den 28 maj 2021 § 439 godkänt förslag till 

budget och verksamhetsplan 2022-2024 och översänt förslaget till 

förbundsmedlemmarna för samråd. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 23 augusti. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att Kommunfullmäktige godkänner Tolkförmedling Västs förslag till budget och 
verksamhetsplan 2022-2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 128 
Tjänsteutlåtande, 2021-05-28 

Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 § 439 

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2022-2024 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Tolkförmedlingen väst 
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§ 99 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
årsredovisning 2020 och revisionsberättelse 

Diarienummer: KSF-2021-100 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 

årsredovisning för 2020 samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda 

ledamöterna i densamma. 

Sammanfattning 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt 

sammanträde 2021-02-12 att godkänna årsredovisning för 2020 samt att översända 
densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för 

godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 23 augusti. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att Kommunfullmäktige beslutar godkänna Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 132 
Granskning av Boråsregionens årsredovisning 2020, 2021-04-20 

Boråsregionens årsredovisn ing 2020, 2021-04-20 
Boråsregionen protokoll, 2021-02-12 § 8 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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§ 100 
Redovisning av obesvarade motioner och 
Svenljungaförslag 2021 - första halvåret 

Diarienummer: KSF-2021-162 009 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och 

Svenljungaförslag – första halvåret 2021. 

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.  
 

Svenljunga kommun har sammanlagt tre obesvarade motioner och fem obesvarade 

Svenljungaförslag.  
 

Motionerna är remitterade till kommunstyrelsen för beredning varav den avseende att 
införa ett elektroniskt närvaro- och voteringssystem till fullmäktiges sammanträden 

kommer att lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 september.  

 
Gällande Svenljungaförslagen är två remitterade till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut, den gällande badplats Storasjön är remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. Förslaget om Isbana under vintern kommer att behandlas i 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 augusti medan förslaget om fritidsgård fick sin 

sista underskrift den 18 juni och kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 9 
september om var förslaget ska beredas och beslutas. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 23 augusti. Kommunstyrelsens förslag till 
beslut var att Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och 

Svenljungaförslag – första halvåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 134 

Tjänsteutlåtande 2021-07-29  

Rapport – obesvarade motioner första halvåret 2021  
Rapport – obesvarade Svenljungaförslag första halvåret 2021 
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Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Kommunsekreterare 

 



  Protokoll  

  2021-09-06  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 101 
Valärenden 

Diarienummer: KSF-2021-1 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Solveig Ivarsson (LPo) till uppdraget som ersättare i Barn-och 

utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Den 14 juni entledigade kommunfullmäktige Anne-Helene Cederholm (LPo) från 
uppdraget som ersättare i Barn-och utbildningsnämnden. Fyllnadsvalet bordlades den 14 

juni för ett beslut till dagens kommunfullmäktige den 6 september. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Alain Waern (LPo): Yrkar för att utse Solveig Ivarsson (LPo) till uppdraget som ersättare i 

Barn-och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

utse Solveig Ivarsson (LPo) till uppdraget som ersättare i Barn-och utbildningsnämnden 

och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Barn-och utbildningsnämnden 

Solveig Ivarsson (LPo) 

 


