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§ 1 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval läggs 

till under punkt nummer 20 i dagordningen, valärenden. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Kommunfullmäktige kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller 

ta bort ärenden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Hagström (LPo): Avsägelse från Ernest Gustafsson (S) från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden har inkommit efter att kallelsen till 

kommunfullmäktige skickats ut. Avsägelse samt fyllnadsval föreslås behandlas 

under dagens möte.   

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 2 
Information – Granskning av intern kontroll i 
hanteringen av anställdas bisysslor 
Diarienummer: KSF-2022-332 007 

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun har PwC  

genomfört en granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. 

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en 

tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.   

Till dagens sammanträde i kommunfullmäktige har Anna Hilmarsson bjudits in för 

att informera om resultatet från PwC:s granskning.   

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anna Hilmarsson, PwC. 
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§ 3 
Information – Granskning av bisysslor och 
styrelseledamöternas/ersättarnas 
engagemang  
Diarienummer: KSF-2022-333 007 

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

Sammanfattning 
På uppdrag av lekmannarevisorerna i AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB har PwC genomfört 

en granskning av anställdas bisysslor och styrelseledamöternas/ersättarnas 

engagemang. Granskningens syfte var att bedöma om bolagens styrelser har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av anställdas och 

styrelseledamöternas/ersättarnas bisysslor/engagemang.    

Till dagens sammanträde i kommunfullmäktige har Anna Hilmarsson bjudits in för 

att informera om resultatet från PwC:s granskning.   

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anna Hilmarsson, PwC. 
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§ 4 
Kommunchefen informerar  

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Kommunchef Sebastian Nydén informerar om följande: 

 Invigning av familjecentralen, kommunens nya mötesplats för familjer. 

Verksamheten är en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom 

att sprida kunskap och stödja blivande föräldrar, eller annan viktig vuxen, 

till barn 0-6 år. Familjecentralen är en samverkan mellan Svenljunga 

kommun, Närhälsan och Västra Götalandsregionen.  

 Studiebesök i Skellefteå. Delar av kommunledningsgruppen, båda 

kommunalråden samt representant från Svenljunga företagarförening 

reste förra veckan till Skellefteå för att lära av deras erfarenhet kring en 

stor etablering i orten.   

 

Uppvaktning 

Ledamoten Thomas Karlsson har fyllt jämna år och uppvaktas av 

kommunfullmäktige med en blomsteruppsats.  
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§ 5 
Anmälan om inkomna motioner, 
Svenljungaförslag och interpellationer 

Beslut 
KSF-2023-024 539 

Motion om busskort till ungdomar remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

KSF- 2023-025 003 

Motion om den nuvarande aktuella Miljöpolicy från 2010 och nuvarande 

styrdokument om miljö, energi- och klimat remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls: 

KSF-2023-024 539 

Motion om busskort till ungdomar från Patrik Harrysson (S).  

KSF- 2023-025 003 

Motion om den nuvarande aktuella miljöpolicyn från 2010 och nuvarande 

styrdokument om miljö, energi- och klimat från Lars Engström (MP).   

Beslutet skickas till 
Patrik Harrysson (S) 

Lars Engström (MP) 

Kommunstyrelsen  
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§ 6 
Svar på interpellation/enkla frågor 

Sammanfattning  
Inga svar på interpellationer eller enkla frågor behandlas på dagens sammanträde.  
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§ 7 
Inkomna beslut, skrivelser och  
meddelanden  

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden: 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-23, § 11, Val av representant i 

Funktionshinderrådet  

Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-23, § 12, Yttrande överklagat 

fullmäktigebeslut från 2022-12-19, § 212 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-13, § 144 Svenljungaförslag, Ny 

skatepark 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-12-06, § 126, Verksamhetsplan 

2023-2025 inklusive detaljbudget  

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-12-06, § 130, Namnbyte på 

skolenheter i skolorganisation söder 

 

Revisionen   

Missiv - Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor 

Rapport - Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor 

Missiv - Granskning  av bisysslor och styrelseledamöternas/ersättarnas 

engagemang 

Rapport - Granskning  av bisysslor och styrelseledamöternas/ersättarnas 

engagemang 
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§ 8 
Svar på motion: Bildande av ett ungdomsråd 
Diarienummer: KSF-2022-024  103 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till att det redan pågår ett arbete 

som följer intentionerna bakom förslagen i motionen, är den därmed 

färdigbehandlad.  

Sammanfattning 
Sedan motionens inkommande har mycket hänt. Ung i Svenljunga som tidigare 

tillhörde samhällsbyggnadsförvaltningen tillhör numera socialförvaltningen. Det 

har också skapats en ny enhet som jobbar främjande och förebyggande för barn 

och unga i Svenljunga (BUS). Där samlas funktioner och områden för att få en 

bättre helhetsbild över allt arbete som rör barn och unga, på så sätt kan en 

förbättring och utveckling i arbetet ske. Kommunövergripande har en utmaning 

identifierats i att det inte finns något befintligt forum för unga att påverka i. Med 

anledning av detta har en samverkan upprättats mellan folkhälsostrateg, 

samordnare för BUS, samt fritidsledare.  

Medel har avsatts för att jobba med samordningen och möjliggöra plattform och 

forum för unga att få inflytande i. Detta konkretiseras i fyra olika spår: 

1. Ungdomsenkäten LUPP – Som står för lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken. Denna syftar till att kartlägga våra ungdomars intressen 

och är ett verktyg till att undersöka våra ungdomars livssituation lokalt. 

Denna kommer att genomföras under hösten 2023 på Mogaskolan 7-9.   

2. Politikerlunch – Detta är ett forum som upprättas som är precis som det 

låter, det är lunch mellan våra förtroendevalda och elever. Eleverna får 

möjlighet till att ställa frågor som har tagits fram gemensamt i sina klasser. 

Detta har genomförts under hösten 2022 och planeras att fortsätta årligen. 

Detta togs emot väl av både elever och förtroendevalda och är ett forum 

som är under utveckling. 

3. Inflytandecafé – Detta är ett forum för ungdomar där diskussionerna utgår 

från hur ungdomar som grupp kan få inflytande. Tanken är regelbundna 

träffar för att initiera och skapa intresse för samhällsfrågor. 
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4. ESF- projektet SVUNG (Svenljungas unga) – SVUNG är ett treårigt projekt 

med fokus på barn och unga 13-24 år. Ett av delmålen i projektet är att 

arbeta med demokrati och framtidstro hos barn och unga. Projektet blir 

ytterligare en del av att skapa ett forum för ungas inflytande. 

Parallellt går också Navets projekt (Ungas delaktighet) igång där fokus kommer 

läggas på ungdomarnas delaktighet i Svenljunga, Borås samt Mark. 

Detta är en satsning som är långsiktig som i förstahand är en 2-årig period. 

Grundansatsen är att engagemang och intresse ska komma och initieras från 

ungdomarna själva, det är så vi över tid kan skapa en hållbarhet inom området.  

Bedömningen som gjorts är att ett ungdomsråd i sig inte är en garant för vad 

motionen tar sikte på. Därför bör vi först genomföra följande satsningar för att 

skapa en stabil grund innan det kan bli aktuellt med att inrätta ett ungdomsråd. 

Vad gäller motionens yrkande om att inrätta en samordningstjänst mellan 

kommunfullmäktige och ungdomsrådet har detta adresserats i form av att 

nuvarande fritidsledare från och med årsskiftet fått ett samordningsansvar för 

arbetet att öka ungdomars inflytande och delaktighet. 

Ekonomi 
Finansieras genom befintliga medel. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2023. Förslag till 

beslut blev att fatta beslut enligt förvaltningens förslag vilket innebar att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen, med 

hänvisning till att det redan pågår ett arbete som följer intentionerna bakom 

förslagen, anses färdigbehandlad. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 23 januari 2023. Förslag till beslut 

blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-23, § 4 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 3 

Tjänsteutlåtande 2022-12-21 

Motion om bildande av ungdomsråd från Marianne Josefsson (MP) 2022-01-24 
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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 
Marianne Josefsson (MP) 

Ulrika Hautala , enhetschef myndighetsutövning  

Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa 

Ida Ferger, fritidsledare 

Anna Pettersson, samordnare barn och unga i Svenljunga 

Erika Till, folkhälsostrateg  
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§ 9 
Skolor i skolområde söder 
Diarienummer: KSF-2023-008 665 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att riva Överlida skola och bygga en ny skola, framtida 

Högvadskolan.  

Reservationer 
Lars Engström (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Den 14 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en förändring av 

skolstrukturen i södra kommundelen genom att inrätta en F-6 skola i Östra 

Frölunda respektive Överlida. Därefter beslutade kommunfullmäktige att fastställa 

investeringsbudget för den förändrade skolstrukturen 29 november 2021. 

Vid projektstarten gjordes en okulär besiktning av fastigheten Överlida skola och 

bedömning att skolan skulle kunna renoveras och byggas till, med ett gott resultat, 

till en lägre kostnad än att riva och bygga nytt.  

Vid besiktning framkom att det finns asbestskivor i ytterväggar och även i 

takkonstruktionen. Konstruktionen står på en oisolerad betongplatta som förutom 

att den släpper igenom kyla även tillåter en fuktvandring upp i konstruktionen. 

Under projekteringen upptäcks att vatten står på det gamla yttertaket varvid taket 

öppnas upp och konstruktionen besiktigas. Då framkommer att konstruktören inte 

litar på takstolarnas förankring och hur laster tas ner genom byggnaden.  

1 december 2022 fattade Svenljunga Verksamhetslokaler AB beslutet att pausa 

om- och tillbyggnaden av Överlida skola.  

Svenljunga Verksamhetslokaler AB ser att kalkylen för en ombyggnad är rimlig men 

att flera osäkra faktorer finns såsom asbestsanering och hur mycket skadat 

material som finns i väggar och i takkonstruktion, takkonstruktion som ska 

förstärkas och byggas om så att vatten inte kommer in. Påbörjas en renovering och 

mer skadad material upptäcks under renoveringens gång måste det också ersättas. 

Sammantaget har detta gett att bolaget förespråkar en rivning och nyproduktion av 

Överlida skola.   
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Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna redovisas i skrivelse från Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB, 27 december 2022 och 23 januari 2023.  

Beredning 
Ärendet har beretts i ett extra möte i barn- och utbildningsnämnden 3 januari 2023 

för att bereda förslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att Överlida skola 

ska rivas och att en ny skola ska byggas.  

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 januari 2023. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

besluta riva Överlida skola och bygga en ny skola, framtida Högvadskolan. 

Ärendet har sedan beretts i kommunstyrelsen 23 januari 2023. Förslag till beslut 

blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-23, § 5 

Uppdaterad masterplan 2023-01-23 – kostnader 

Uppdaterad masterplan 2023-01-23 - tidsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-09 § 5 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-01-03, § 3 

Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2022-12-27 

Masterplan skolprojekt söder, 2022-12-27 

Styrelsemöte Svenljunga Verksamhetslokaler AB protokoll 2022-12-01 

Styrelsemöte Svenljunga Verksamhetslokaler AB protokoll 2022-11-24 

Skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-21  

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-14, § 88 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 141 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Klerfors (V): Ändringsyrkande: beslutsmeningen föreslås bli den framtida 

Högvadskolan istället för framtida Högvadskolan. 

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

kommunstyrelsens förslag samt Robert Klerfors (V) ändringsyrkande. 
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Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar först på Robert Klerfors (V) 

ändringsyrkande och finner att fullmäktige avslår det. 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) frågar därefter på kommunstyrelsens förslag till 

beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Barn- och utbildningsnämnden  

Fredrik Wahlberg, Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Tommy Fock, barn- och utbildningschef 

Monica Björsell, rektor  

Salman Chalhoub, ekonomichef 

Julija Kulneff, ekonom 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 10 
Handläggningsavgift för pedagogisk omsorg 
Diarienummer: KSF-2023-009 031  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar handläggningsavgift för pedagogisk omsorg enligt 

följande:  

 Vid ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg utgår en 

handläggningsavgift på 20 000 kronor. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av ny lagstiftning samt barn- och utbildningsförvaltningens 

omkostnader för handläggning av ansökningar föreslår barn- och 

utbildningsförvaltningen att en handläggningsavgift utgår. 

Kommunen får ta ut en avgift för en ansökan om godkännande enligt skollagens 

25:e kapitel, § 10 c. Lagändring gäller från den 1 januari 2023. 

En avgift gäller den så kallade självkostnadsprincipen som framgår av 

kommunallagen 2 kapitlet, § 6.  

Bestämmelsen ger inte utrymme för att ta ut någon avgift vid anmälningar av 

förändringar i personkretsen enligt skollagen 25 kapitlet, § 10 b. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2023. Förslag till 

beslut blev att fatta beslut enligt barn- och utbildningsnämndens förslag vilket 

innebär att kommunfullmäktige föreslås anta handläggningsavgift för pedagogisk 

omsorg som medför att vid ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg utgår 

en handläggningsavgift på 20 000 kronor. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 23 januari 2023. Förslag till beslut 

blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-23, § 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 4 

https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/ovriga-tillstand-och-regler/ansok-om-ratt-till-bidrag-for-enskild-pedagogisk-omsorg/
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/ovriga-tillstand-och-regler/ansok-om-ratt-till-bidrag-for-enskild-pedagogisk-omsorg/
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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-12-06, § 120 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Agneta Elverlind, planerings- och utredningssekreterare 

Julija Kulneff, ekonom  

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 11 
Inköpsgruppens årliga rapport till 
kommunfullmäktige 2022 
Diarienummer: KSF-2022-337 305 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner inköpsgruppens årliga rapport 2022. 

Sammanfattning 
Enligt styrdokumentet Policy för upphandling och inköp ska Inköpsgruppen årligen 

rapportera till kommunfullmäktige om kommunens inköpsarbete.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

inköpsgruppens årliga rapport 2022. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 23 januari 2023. Förslag till beslut 

blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-23, § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 6 

Tjänsteutlåtande 2022-12-20 

Inköpsgruppens rapport 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Inköpsgruppens rapport för 2022  
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Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 12 
Redovisning av obesvarade motioner och 
Svenljungaförslag 2022 
Diarienummer: KSF-2022-338 009 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och 

Svenljungaförslag – andra halvåret 2022. 

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. 

För det andra halvåret 2022 finns det sammanlagt sju obesvarade motioner samt 

två obesvarade Svenljungaförslag.  

Av de obesvarade motionerna finns det en eftersläpande motion från 2020. Det är 

motionen om klimatanpassade vattendomar. Motionen behandlades på 

kommunfullmäktige 6 april 2020 och remitterades till 

kommunstyrelseförvaltningen för beredning. Motionen har den 15 april 2020 

skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen för assistans i beredningen.  

Motionen om bildande av ett ungdomsråd är lyft för beslut i kommunfullmäktige  

6 februari 2023. 

De övriga motionerna har inkommit från maj 2022 eller senare varför de 

fortfarande är under utredning.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2023. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
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redovisningen av obesvarade motioner och Svenljungaförslag – andra halvåret 

2022. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 23 januari 2023. Förslag till beslut 

blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-23, § 9 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 8 

Sammanställning obesvarade motioner andra halvåret 2022 

Sammanställning obesvarade Svenljungaförslag andra halvåret 2022 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 13 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Diarienummer: KSF-2022-264 003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Arbetsordning för kommunfullmäktige med tillägg att 

ledamöter för kommunfullmäktiges fullmäktigeberedningar ska väljas bland 

fullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Kommunfullmäktige upphäver arbetsordning för kommunfullmäktige antagen  

14 oktober 2019, § 178 med revidering 7 september 2020, § 103. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras varje mandatperiod. Därav har 

ett förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige upprättats. 

Föreslagna ändringar har markerats med gult och överstrykning av text för det som 

föreslås tas bort. Text som förslås tillkomma/bytas ut till, är markerat med grönt.   

Av kommunallagen framgår vad arbetsordningen måste innehålla, detta innefattar:  

1. antalet ledamöter i fullmäktige  
2. när sammanträden ska hållas 
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden 
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring 
5. vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts  
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar  
7. förfarandet vid omröstningar 
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor 
9. formerna för justeringen av protokollet 
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

Utöver språkliga ändringar, tillägg av text som fallit bort vid tidigare revideringar 
och korrigering av § har ändringar gjorts i följande paragrafer: 

 33 § En motion som inkommer från motionärens politikermail accepteras 
utan egenhändig namnteckning. Förhoppningen är att, med detta tillägg, 
kunna underlätta för motionären att lämna in en motion. För att trygga att 
motionen lämnas in av rätt person ställs kravet att den ska vara inskickad 
via politikermailen som finns tillgänglig i den personliga politikerplattan.  
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 40 § Beredning av revisorernas budget har lagts till i arbetsordningen. I 
dagsläget finns detta angivet i revisionsreglementet men då uppgiften hör 
till fullmäktiges presidium bör det finnas med i arbetsordningen. 
 

 41 § Tillägg att ledamöter för valberedningen ska väljas bland fullmäktiges 
ledamöter och ersättare.   
 

 42 § Tillägg att digital justering får användas. Detta tillägg är under 
förutsättning att beslut om digital justering antas.  
 

 45 § Paragrafen har behövt tydliggöras med bland annat när allmänhetens 
frågestund ska infalla samt förhållningssätt.   

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022. Förslag 

till beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

arbetsordning för kommunfullmäktige samt upphäva arbetsordning för 

kommunfullmäktige antagen 14 oktober 2019, § 178 med revidering 7 september 

2020, § 103. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 12 december 2022. Dan Franzén 

(S) föreslog tilläggsyrkandet om att ledamöter för kommunfullmäktiges 

fullmäktigeberedningar ska väljas bland fullmäktiges ledamöter och ersättare vilket 

bifölls. Förslag till beslut från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige blev 

därmed att kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige med 

tillägg att ledamöter för kommunfullmäktiges fullmäktigeberedningar ska väljas 

bland fullmäktiges ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige upphäver 

arbetsordning för kommunfullmäktige antagen 14 oktober 2019, § 178 med 

revidering 7 september 2020, § 103. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-12, § 250 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 219 

Tjänsteutlåtande 2022-11-09 

Förslag – Regel kommunfullmäktiges arbetsordning  

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Protokollsbilaga 
Regel kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 14 
Kommunstyrelsens reglemente 
Diarienummer: KSF-2022-268 002 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige upphäver kommunstyrelsens reglemente antaget  

24 maj 2021, § 56. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod ska nämndernas reglemente gås igenom och vid 

behov revideras.  

Den revidering som sker av kommunstyrelsens reglemente vid detta tillfälle är 

redaktionella i stora drag där styrdokumentet bland annat skrivits in i den 

dokumentmall kommunen upprättat för att öka tillgängligheten på de dokument vi 

upprättar.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022. 

Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

fatta beslut i enlighet med förvaltningens förslag att anta Reglemente för 

kommunstyrelsen samt upphäva kommunstyrelsens reglemente antaget  

24 maj 2021, § 56. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 12 december 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-12, § 251 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 220 

Tjänsteutlåtande 2022-11-09 

Förslag – Reglemente för kommunstyrelsen  
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Beslutsgång 
Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen  



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 15 
Revidering av samverkansnämnd 
arbetsmarknads reglemente 
Diarienummer: SAMA-2022-018 003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för samverkansnämnd arbetsmarknad.  

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för samverkansnämnd arbetsmarknad 

antaget 17 december 2018, § 218.  

Sammanfattning 
Vid ny mandatperiod ska reglementen för nämnderna ses över och vid behov 

revideras.  

Följande ändringar har gjorts i revideringen: 

 2 § Samverkansnämnden arbetsmarknad har beredningsansvaret för 

övergripande arbetsmarknad frågor ändras till: 

Samverkansnämnden arbetsmarknad har beredningsansvaret för 

övergripande arbetsmarknad- och integrationsfrågor. 

 11 § Tillägg av meningen Protokollet ska, om alla justerare kan, justeras 

digitalt. 

Utöver följande föreslagna revideringar sker inte mer än redaktionella 

förändringar. Det innebär bland annat att styrdokumentet uppdateras i de nya 

dokumentmallar som Svenljunga kommun tagit fram för att öka tillgängligheten.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022. 

Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

fatta beslut i enlighet med samverkansnämnds arbetsmarknads förslag att anta 

reglemente för samverkansnämnd arbetsmarknad samt upphäver tidigare 

reglemente för samverkansnämnd arbetsmarknad antaget 17 december 2018, § 

218.  

  



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 15 

Kommunsfullmäktige  

2023-02-06 

 

Kommunstyrelsen 

2022-12-12 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

30 (60) 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 12 december 2022. Förslag till 

beslut blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-12, § 252 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-21 § 217 

Samverkansnämnd arbetsmarknads protokoll 2022-11-10, § 44 

Tjänsteutlåtande 2022-11-03 

Förslag - Reglemente för samverkansnämnd arbetsmarknad 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Reglemente för samverkansnämnd arbetsmarknad 

Beslutet expedieras till 
Samverkansnämnd arbetsmarknad 

Tranemo kommun   

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 16 
Revidering av krisledningsnämndens 
reglemente 
Diarienummer: KSF-2022-274  003 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för krisledningsnämnden.  

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022 

antaget 25 november 2019, § 211, reviderat 25 maj 2020, § 69. 

Sammanfattning 
Då kommunerna inte fått någon ny Överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap gäller den från 2019 och framåt. Vi ändrar det nuvarande 

reglementet till att gälla tillsvidare. 

5.3 Planering 

 Lagtext   

Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och 

arbetsformer (6 kap. 44 § kommunallag). 

 Kommunens uppgifter 

Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 

Reglementet uppdateras även i kommunens nya dokumentmall för högre 

tillgänglighet.  

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen 12 december 2022. Förslag till beslut blev 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antar Reglemente för 

krisledningsnämnden samt upphäva reglemente för krisledningsnämnden  

2019-2022 antaget 25 november 2019, § 211, reviderat 25 maj 2020, § 69. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-12, § 253 

Tjänsteutlåtande 2022-11-28 

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

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Reglemente för krisledningsnämnden  

Beslutet expedieras till 
Kerstin Johansson, säkerhetssamordnare  

Tomas Klug, kanslichef 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 17 
Delårsrapport Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund januari – augusti 
2022 
Diarienummer: KSF-2022-269 042 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 

delårsrapport för perioden januari – augusti 2022. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten för perioden januari-augusti 2022, bifogat revisorernas utlåtande 

och granskningsredogörelse har översänts till kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun för beslut. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 januari 2023. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport för perioden 

januari – augusti 2022. 

Ärendet har därefter beretts i kommunstyrelsen 23 januari 2023. Förslag till beslut 

blev att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-23, § 10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-01-09 § 7 

Protokollsutdrag Direktionen 2022-10-14, § 70 

Delårsrapport - Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport för 

perioden januari – augusti 2022 

Revisorernas utlåtande 2022-10-25 

Revisorernas granskningsredogörelse 
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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 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 18 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 
och begäran om en ny röstsammanräkning  
Diarienummer: KSF-2022-213 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Inge Salomonsson (M) 

från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ledamot 

efter Inge Salomonsson (M) utses genom ny röstsammanräkning.  

Sammanfattning 
Inge Salomonsson (M) har 10 januari 2023 inkommit med begäran om att 

entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Inge Salomonson (M), 2023-01-10 

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

kan entlediga Inge Salomonsson (M) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige samt tillskriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny 

ledamot efter Inge Salomonsson (M) utses genom ny röstsammanräkning och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Inge Salomonsson (M)  

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

 

Personalenheten 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

36 (60) 
 

§ 19 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 
och begäran om en ny röstsammanräkning  
Diarienummer: KSF-2022-213 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Eva Corovic (S) från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ledamot 

efter Eva Corovic (S) utses genom ny röstsammanräkning.  

Sammanfattning 
Eva Corovic (S) har 25 januari 2023 inkommit med begäran om att entledigas från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Eva Corovic (S), 2023-01-25 

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

kan entlediga Eva Corovic (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

samt tillskriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ledamot efter  

Eva Corovic (S) utses genom ny röstsammanräkning och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Eva Corovic (S)  

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Personalenheten 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

37 (60) 
 

§ 20 
Entledigande av ersättare i 
kommunfullmäktige och begäran om en ny 
röstsammanräkning  
Diarienummer: KSF-2022-262 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Lars-Göran Rudin (L) från 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ersättare 

efter Lars-Göran Rudin (L) utses genom ny röstsammanräkning.  

Sammanfattning 
Lars-Göran Rudin (L) har 26 januari 2023 inkommit med begäran om att entledigas 

från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lars-Göran Rudin (L), 2023-01-26 

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

kan entlediga Lars-Göran Rudin (L) från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige samt tillskriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny 

ersättare efter Lars-Göran Rudin (L) utses genom ny röstsammanräkning och finner 

att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Lars-Göran Rudin (L)  

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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Personalenheten 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

39 (60) 
 

§ 21 
Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen 
samt fyllnadsval   
Diarienummer: KSF-2022-262 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Lars-Göran Rudin (L) från 

uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Jari Palo-Oja (L) till ny ersättare 

i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Lars-Göran Rudin (L) har 26 januari 2023 inkommit med begäran om att entledigas 

från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lars-Göran Rudin (L), 2023-01-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jari Palo-Oja (L): Föreslår Jari Palo-Oja till ersättare i kommunstyrelsen. 

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

kan entlediga Lars-Göran Rudin (L) från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Jari Palo-Oja (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Lars-Göran Rudin (L) 

Jari Palo-Oja (L) 

Kommunstyrelsen  

Personalenheten  

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

41 (60) 
 

§ 22 
Entledigande av ledamot i socialnämnden 
samt fyllnadsval   
Diarienummer: KSF-2022-303 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Dag Forsström (S) från 

uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Per Bornefalk (S) till ny ledamot 

i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Mats Lundberg (S) till ny 

ersättare i socialnämnden.   

Sammanfattning 
Dag Forsström (S) har 9 januari 2023 inkommit med begäran om att entledigas från 

uppdraget som ledamot i socialnämnden .  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Dag Forsström (S), 2023-01-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Föreslår Per Bornefalk (S) som ny ledamot i socialnämnden.  

Dan Franzén (S): Föreslår Mats Lundberg (S) som ny ersättare i socialnämnden. 

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

kan entlediga Dag Forsström (S) från uppdraget som ledamot i socialnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Per Bornefalk (S) till ny ledamot i socialnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Mats Lundberg (S) till ny ersättare i socialnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Dag Forsström (S) 

Per Bornefalk (S) 

Mats Lundberg (S) 

Socialnämnden  

Personalenheten  



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

43 (60) 
 

§ 23 
Entledigande av ersättare i socialnämnden 
samt fyllnadsval   
Diarienummer: KSF-2022-303 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Per Hanson (SD) från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Göran Tjärnlund (SD) till ny 

ersättare i socialnämnden.   

Sammanfattning 
Per Hansson (SD) 25 januari 2023 inkommit med begäran om att entledigas från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden .  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Per Hanson (SD), 2023-01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Föreslår Göran Tjärnlund (SD) som ny ersättare i 

socialnämnden.  

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

kan entlediga Per Hanson (SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Göran Tjärnlund (SD) till ny ersättare i socialnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Per Hanson (SD) 

Göran Tjärnlund (SD) 

Socialnämnden  

Personalenheten  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

45 (60) 
 

§ 24 
Entledigande av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden samt fyllnadsval   
Diarienummer: KSF-2022-304 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Eva Corovic (S) från 

uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Ernest Gustafsson (S) till ny 

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Eva Corovic (S) har 25 januari 2023 inkommit med begäran om att entledigas från 

uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Eva Corovic (S), 2023-01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Föreslår Ernest Gustafsson (S) som ny ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden.  

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

kan entlediga Eva Corovic (S) från uppdraget som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Ernest Gustafsson (S) till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Eva Corovic (S)  

Ernest Gustafsson (S) 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Personalenheten  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

47 (60) 
 

§ 25 
Entledigande av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden samt fyllnadsval   
Diarienummer: KSF-2022-303 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Per-Michael Swedberg 

(SD) från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Leif Karlsson (SD) till ny 

ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.   

Sammanfattning 
Per-Michael Swedberg (SD) har 25 januari 2023 inkommit med begäran om att 

entledigas från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Per-Michael Swedberg (SD), 2023-01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Föreslår Leif Karlsson (SD) som ny ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden.  

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

kan entlediga Per-Michael Swedberg (SD) från uppdraget som ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Leif Karlsson (SD) till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och finner 

att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutet expedieras till 
Per-Michael Swedberg (SD) 

Leif Karlsson (SD)  

Samhällsbyggnadsnämnden   

Personalenheten  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 26 
Entledigande av ledamot i valnämnden samt 
fyllnadsval   
Diarienummer: KSF-2022-306 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Eva Corovic (S) från 

uppdraget som ledamot i valnämnden. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Dag Forsström (S) till ny 

ledamot i valnämnden. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Lisbeth Jakobsson (S) till ny 

ersättare i valnämnden.   

Sammanfattning 
Eva Corovic (S) har 25 januari 2023 inkommit med begäran om att entledigas från 

uppdraget som ledamot i valnämnden.  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Eva Corovic (S), 2023-01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Föreslår Dag Forsström (S) som ny ledamot i valnämnden.   

Dan Franzén (S): Föreslår Lisbeth Jakobsson (S) som ny ersättare i valnämnden. 

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

kan entlediga Eva Corovic (S) från uppdraget som ledamot i valnämnden och finner 

att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Dag Forsström (S) till ny ledamot i valnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Lisbeth Jakobsson (S) till ny ersättare i valnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Eva Corovic (S)  

Dag Forsström (S) 

Lisbeth Jakobsson (S) 

Valnämnden   

Personalenheten  

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 27 
Entledigande av ledamot i barn-och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval   
Diarienummer: KSF-2022-302 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Ernest Gustafsson (S) från 

uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Dag Forsström (S) till ny 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Ernest Gustafsson (S) har 4 februari 2023 inkommit med begäran om att entledigas 

från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ernest Gustafsson (S), 2023-02-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Franzén (S): Föreslår Dag Forsström (S) som ny ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden.   

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

kan entlediga Ernest Gustafsson (S) från uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Dag Forsström (S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Ernest Gustafsson (S) 

Dag Forsström (S)  

Barn- och utbildningsnämnden  

Personalenheten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 28 
Entledigande av ledamot i styrelsen för 
Charles M Swansson och Emilia Andersson 
donationsfond   
Diarienummer: KSF-2022-297 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar, med omedelbar verkan, Inge Salomonsson (M) 

från uppdraget som ledamot i styrelsen för Charles M Swansson och Emilia 

Anderssons donationsfond. 

Kommunfullmäktige utser, med omedelbar verkan, Leif Karlsson (SD) till ny 

ledamot i styrelsen för Charles M Swansson och Emilia Anderssons donationsfond.   

Sammanfattning 
Inge Salomonsson (M) har 10 januari inkommit med begäran om att entledigas från 

uppdraget som styrelsen för Charles M Swansson och Emilia Anderssons 

donationsfond.  

I enlighet med 4 kapitlet, 6 § i Kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 

förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte 

finns särskilda skäl mot det.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Inge Salomonsson (M), 2023-01-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Föreslår Leif Karlsson (SD) till ny ledamot i styrelsen för 

Charles M Swansson och Emilia Anderssons donationsfond. 

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

kan entlediga Inge Salomonsson (M) från uppdraget som ledamot i styrelsen för 

Charles M Swansson och Emilia Anderssons donationsfond och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på om kommunfullmäktige 

kan utse Leif Karlsson (SD) till ny ledamot i styrelsen för Charles M Swansson och 

Emilia Anderssons donationsfond och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Inge Salomonsson (M) 

Leif Karlsson (SD) 

Charles M Swansson och Emilia Anderssons donationsfond  

Personalenheten



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 29 
Val av ersättande revisor för Charles M 
Swansson och Emilia Anderssons 
donationsfond 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-287  101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Thomas Mellqvist (C) till ersättande revisor för  

Charles M Swanssons och Emilia Anderssons donationsfond 2023-2026.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse två ordinarie revisorer och två ersättare för Charles M 

Swanssons och Emilia Anderssons donationsfond 2023-2026.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2022 valdes  

Gunnar Bondesson (M) och Jan Paridon (Lpo) till ordinarie revisorer och  

Bertil Hagström (LPo) till ersättande revisor. Beslut kring ytterligare en ersättande 

revisor hänsköts till kommunfullmäktiges sammanträde 6 februari 2023.   

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19, § 217 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Wolgner (C): Föreslår Thomas Mellqvist (C) som ersättande revisor.  

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett namn på förslag till beslut 

på ersättande revisor, Thomas Mellqvist (C). Ordförande Bertil Hagström (LPo) 

frågar på namnet och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Thomas Mellqvist (C) 

Ekonomienheten  
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Personalenheten  

Charles M Swanssons och Emilia Anderssons donationsfond



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  
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§ 30 
Val av revisorer och ersättare för Stiftelsen 
Klevs Gästgiveri 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-285 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande revisorer och ersättare för Stiftelsen Klevs 

Gästgiveri 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Thomas Mellqvist (C) 

 Carina Gullander (LPo) 

 

Ersättare: 

 Vakant  

 Vakant  

 

Beslut taget i Kommunfullmäktige 19 december 2022, § 215 upphör i och med 

detta beslut.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse två ordinarie revisorer och två ersättare för Stiftelsen 

Klevs Gästgiveri 2023-2026. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2022 valdes två ordinarie 

revisorer och en ersättande revisor. Valet av ytterligare en ersättande revisor 

hänsköts till kommunfullmäktiges sammanträde 6 februari 2023.  

Efter genomförda val i december uppmärksammades att samtliga val av revisorer 

för Stiftelsen Klevs Gästgiveri 2023-2026 stred mot kommunallag och 

revisionsreglementet i kommunen. Därför behöver valen göras om.  

 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 30 

Kommunsfullmäktige  

2023-02-06 

 

Kommunstyrelsen 

2023-01-23 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

58 (60) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Wolgner (C): Föreslår Thomas Mellqvist (C) som ordinarie revisor. 

Ann Wallnedal (LPo): Föreslår Carina Gullander (LPo) som ordinarie revisor. 

Beslutsgång 
Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två namn på förslag till beslut 

på ordinarie revisorer. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på namnen och 

finner att kommunfullmäktige bifaller dem. 

Beslutet expedieras till 
Valda revisorer 

Ekonomienheten  

Personalenheten 

Stiftelsen Klevs Gästgiveri 



 

Kommunfullmäktige 

2023-02-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

59 (60) 
 

§ 31 
Val av revisorssuppleant för Svenljunga 
kommun förvaltning AB 2023-2026 
Diarienummer: KSF-2022-290 101 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommande sammanträde i kommunfullmäktige 13 mars 

2023.   

Deltar inte i beslutet  
På grund av jäv deltar inte Johan Björkman (M) i beslutet av detta ärende.  

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Svenljunga kommun förvaltning AB ska 

kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för granskning 

av Svenljunga kommun förvaltning AB 2023-2026.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2022 valdes två ordinarie 

revisorer och två revisorssuppleanter.  

Efter genomförda val i december uppmärksammades att ett av valen gällande 

revisorssuppleant för Svenljunga kommun förvaltning AB stred mot kommunallag 

och revisionsreglementet i kommunen. Därför behöver valet av revisorssuppleant 

göras om.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Hagström (LPo): Ärendet bordläggs till kommande sammanträde i 

kommunfullmäktige 13 mars 2023. 

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

ärendet bordläggs till kommande sammanträde i kommunfullmäktige 13 mars 

2023. Ordförande Bertil Hagström (LPo) frågar på förslaget finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 
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2023-02-06 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

60 (60) 

Beslutet expedieras till 
Svenljunga kommun förvaltning AB 

 

 

 

 

 


