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Per-Olof Ekelund (M) för Kjell Persson (M) 

Christer Wolgner (C) för Bernt Andersson (C)  

Owe Lundin (L) för Jari Palo-Oja (L) 

Birgitta Boo (S) för Dag Forsström (S) 

Torsten Lindh (S) för Mary-Ann Brimstedt (S) 

Alain Waern (LPo) för Susanna Johansson Ny (LPo) 
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Ersättare Eva Johansson (L) 

Stig Nilsson (KD) 

Gerth Månsson (SD) 

Ernest Gustafsson (-) 

Anita Ottosson (C) 

 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande  

Tjänstemän Quang Nguyen, Kommunsekreterare 

Magnus Nilsson, Kommunchef 

 

Utomstående sakkunniga Fredrik Karlsson revisor på PWC § 52 

Markus Zackrisson revisor på PWC § 52 

Peter Aschberg revisor på PWC § 52 
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§ 49 
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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§ 50 
Kommunchefen informerar  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Kommunledningsgruppen har idag (24/5) fått besök från två kandidater som gått 
ledarskapsakademin som påbörjats tillsammans med Tranemo där båda 

kommunerna nominerat 4 kandidater i ett ansökningsförfarande. Detta är för att 
bygga på personer som vi ser potential ska kunna bli chefer i framtiden och för 

att kunna säkerställa rekrytering av chefer i framtiden. Det har varit en positiv 
återkoppling från kandidaterna. 

 Information om det lokala vaccinationsläget och att de som tagit en dos och som 
har möjlighet att vaccinera sig ligger på 45 % i kommunen till och med vecka 19. 

Tilldelning av vaccinationsdoser kommer att minska de närmaste veckorna. 

 Befolkningsutvecklingen för mars månad var det en befolkningsökning på 15 
personer med en befolkningsmängd på 10 743 invånare.  
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§ 51 
Anmälan inkomna motioner och Svenljungaförsla  

Beslut 

KSF-2021-104  009 

Svenljungaförslag: Porrfria zoner i kommunen där barn vistas remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning 

Följande ärenden anmäls: 

KSF-2021-104  009 
Svenljungaförslag: Porrfria zoner i kommunen där barn vistas 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Förslagsställare 
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§ 52 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden  

Beslut 

Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 

Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämndens protokoll 2021-04-12 § 15 Aktivering av Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämndens protokoll 2021-04-12 § 16 Måltidsersättning skolelever 
Krisledningsnämndens protokoll 2021-04-12 § 17 Sommargåva till medarbetare 

Krisledningsnämndens protokoll 2021-04-12 § 18 Avaktivering av Krisledningsnämnd 

Revisorerna 

Revisionsrapport – granskning av ärendeberedningsprocessen  2021-03-31 Föredrogs av 
Markus Zackrisson revisor på PWC 

Missiv – Uppföljande granskning av ’’Uppföljning och återrapportering av fullmäktige 
beslut” 2021-04-29 

Revisionsrapport – Uppföljande granskning och återrapportering av fullmäktigebeslut 
2021-04-29 Föredrogs av Peter Aschberg revisor på PWC 

Regeringskansliet 

Följebrev Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation 2021-05-

06 
Rapport – Ett Sverige som håller ihop Regeringens insatser för minskad segregation och 

goda livschanser för alla 2021-05-06 
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§ 53 
Reviderat reglemente för folkhälsorådet 

Diarienummer: KSF-2021-74 003 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revideringarna i reglementet för folkhälsorådet i 
Svenljunga kommun. 

 

Upphäver tidigare kommunfullmäktige beslut 2015-05-31 § 124 angående antagandet av 
reglemente för folkhälsorådet. 

Sammanfattning 

Reglementet för folkhälsorådet ska revideras i början på varje mandatperiod. Vid behov 
kan reglementet revideras oftare. Ett fåtal ändringar har gjorts i reglementet jämfört med 

föregående version. Ändringarna rör formalia, sammansättningen i folkhälsorådet samt 
involvering av trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor i rådet. 

 
Då brottsförebyggande rådet avvecklats har Trygg och säker istället en stående punkt på 

dagordningen i folkhälsorådet. I nya versionen av reglementet finns även representant 

från polisen och naturbruksgymnasiet. 

Beredning 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 

godkänna revideringarna i reglementet för folkhälsorådet i Svenljunga kommun. 
Upphäver tidigare kommunfullmäktige beslut 2015-05-31 § 124 angående antagandet av 

reglemente för folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 75 

Tjänsteutlåtande 2021-03-12 

Förslag till reglementet för folkhälsorådet i Svenljunga kommun, vilken har redovisats och 
godkänts i folkhälsorådet 2021-03-11. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 1 – Regel för folkhälsorådet i Svenljunga kommun 

Beslutet expedieras till 
Folkhälsorådet i Svenljunga kommun 
Folkhälsostrateg 
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§ 54 
Revidering av Reglemente Samverkansnämnd 
Personal 

Diarienummer: KSF-2021-015 003 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar revidera och återta den gamla 
skrivningen på § 11 Protokollet i sin helhet ska finnas på respektive kommuns kansli. 

Sammanfattning 

I Kommunallagen står att kommunfullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige har tidigare antagit styrdokumentet 

Reglemente Samverkansnämnd Personal 2021-03-15 § 21. Samverkansnämnd Personal 
är ett samarbete med Tranemo kommun där Tranemo i sitt fullmäktigebeslut avseende 

reglementet återtog en skrivning vilket medför att fullmäktige behöver besluta densamma 

för ett enhetligt reglemente. 
 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

revidera och återta den gamla skrivningen enligt förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 97 

Tjänsteutlåtande, 2021-04-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-15 § 21 

Tranemo kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-26 § 37 
Revidering av Reglemente Samverkansnämnd Personal 

 

Beslutsgång 

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

 

Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 2 – Reglemente Samverkansnämnd Personal 
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Beslutet expedieras till 
Samverkansnämnd Personal 

Kommunfullmäktige Tranemo 
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§ 55 
Reviderat reglemente för valnämnden 

Diarienummer: VN-2021-001 003 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för valnämnden enligt förslag. 

 

3 § 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på 
lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till 
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Sammanfattning 

Valnämndens nuvarande reglemente möjliggör inte för deltagande av sammanträde på 

distans. Igenom föreslagen revidering adresseras detta. Nämndens reglemente ändras i 
enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer i skriften 

Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019 

 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

revidering av reglemente för valnämnden enligt förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 98 
Valnämndens protokoll 2021-03-16 § 5 

Tjänsteutlåtande 2021-03-07  
Revidering av Reglemente Valnämnd 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 3 – Reglemente för Valnämnden 

Beslutet expedieras till 
Valnämnden 
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§ 56 
Komplettering av kommunstyrelsens reglemente 

Diarienummer: KSF-2021-83 003 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente 

under § 9 Delegering från fullmäktige, styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
 

 meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om 
liknande förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i 

enlighet med 2 kap 7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 

 meddela föreskrift om förbud att visats på särskilt angivna platser, i enlighet med 
8 kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande. 

Sammanfattning 

I Förordningen om skydd mot olyckor regleras kommunernas rätt att meddela 
föreskrifter om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande 

förebyggande åtgärder mot brand. 

 
Detsamma gäller för att meddela föreskrift om förbud utifrån den tidsbegränsade 

Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid- 
19, 8 kap 1 §. 

 

En kommun får meddela föreskrifter men lagstiftaren har inte tagit ställning till 
vilket kommunalt organ som har rätt att besluta om föreskrifterna. 

 
SKR:s bedömning är att beslutsrätten att meddela föreskrift om förbud ligger på 

kommunfullmäktige, men om det regleras i nämnds reglemente kan nämnden 
besluta om föreskrift i enlighet med förordningarna. Delegering av rätt att meddela 

föreskrift i enlighet med ovanstående förordningar ska därför föras in i 

kommunstyrelsens reglemente. 
 

Meddelande om föreskrift om förbud att visats på särskilt angivna platser, i enlighet med 
8 kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19, ska vara begränsat till en kortare period och avgränsad plats, detta 

för att inte anses vara av principiell beskaffenhet och därför möjligt att delegera till 
kommunstyrelsen. 

 
Om ett ärende är brådskande kan beslut tas av kommunstyrelsens ordförande med stöd 

av kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 1. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens förslag till beslut 

var att Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente under § 9 Delegering från 
fullmäktige, styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

 meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om 
liknande förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i 

enlighet med 2 kap 7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 

 meddela föreskrift om förbud att visats på särskilt angivna platser, i enlighet med 
8 kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 76 

Tjänsteutlåtande, 2021-03-19 

Beslutsgång 

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

 

Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 4 – Kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 57 
Upphävande av Regler och anvisningar för 
grävning i allmän mark 

Diarienummer: SBF-2021-208 307 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Regler och anvisningar för grävning i allmän 

mark, beslutad av kommunfullmäktige 2009-04-06 § 42. 

Sammanfattning 

Gatu- och fritidsenheten har uppdaterat styrdokumentet för grävning i allmän mark inom 

Svenljunga kommun då man såg behov av att få in mer information samt tydliggöra vilka 
krav kommunen ställer på entreprenörer som arbetar i allmän mark. 

 

I arbetet med att revidera reglerna har flera andra kommuners styrdokument för 
grävning i allmän mark använts. 

 
När de gamla reglerna upphävts kommer samhällsbyggnadsnämnden att anta Regler för 

arbeten i allmän mark inom Svenljunga kommun, styrdokumentet kommer hädanefter 

beslutas på nämnds nivå. 
 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att beslutar föreslå kommunfullmäktige att upphäva Regler och 

anvisningar för grävning i allmän mark, beslutad av kommunfullmäktige 2009-04-06 § 42. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 86 

Styrdokument Regler för arbeten i allmän mark inom Svenljunga kommun 
Styrdokument Regler och anvisningar för grävning i allmän mark 2009-04-06 § 42 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet expedieras till 
Driftingenjör Gatu- och fritidsenheten 
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§ 58 
Svenljungaförslag: Hundlatrin i Sexdrega 

Diarienummer: KSF-2020-190 312 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår Svenljungaförslaget. 

Sammanfattning 

Christina Svenningsson har skrivit ett Svenljungaförslag där hon föreslår att Svenljunga 
kommun ska placera en hundlatrin utmed Källeredsvägen i Sexdrega. Hon menar att 

många hundägare går utmed denna väg. 

 
Svenljunga kommun har hundlatriner utmed uppmärkta gång och cykelvägar och sätter 

inte upp hundlatriner eller papperskorgar utmed villa och matargator. Synpunkter på 
placering av liknande material behandlas via felanmälan alternativt synpunktsanmälan av 

gatu- och fritidsenheten. 
 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 10 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

Svenljungaförslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 90 

Tjänsteutlåtande 2021-03-02 

Svenljungaförslag från Christina Svenningsson inkommit 2020-09-10 
 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet expedieras till 
Christina Svenningsson 
Gatu- och fritidsenheten 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 59 
Svenljungaförslag: Insektshotell 

Diarienummer: KSF-2020-186 334 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Svenljungaförslaget. 

Sammanfattning 

Kristina Magnusson föreslår i ett Svenljungaförslag att Svenljunga kommun ska sätta upp 
insektshotell på lämpliga platser i Svenljunga tätort. Förvaltningen tycker att detta är ett 

bra förslag som gynnar pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor. 
 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 10 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna Svenljungaförslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-04-26 § 89 

Tjänsteutlåtande 2021-03-02 
Svenljungaförslag från Kristina Magnusson, 2020-09-03 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef. 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet expedieras till 
Kristina Magnusson 

Gatu- och fritidsenheten 
 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 60 
Svenljungaförslag: Cykel och ridled längs med 
Pytte banan 

Diarienummer: KSF-2020-248 319 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår Svenljungaförslaget med hänsyn tagen till förklaringen i 

nedanstående sammanfattning. 

Sammanfattning 

Jessica Westerholm föreslår i ett Svenljungaförslag att Svenljunga kommun ska bereda 

möjlighet för ridning utmed den så kallade Pyttebanan. Eftersom begreppet "Pyttebanan" 

används på vissa GC banor och rekreationsleder genom hela kommunen har Gatu- och 
fritidsenheten ställt frågan till Jessica vilken sträcka som Svenljungaförslaget avser. Enligt 

Jessica gäller förslaget om kommunen i framtiden kommer att bygga sträckan Axelfors-
Holsljunga samt sträckan mellan Holsljunga och Överlida. Detta är sträckor som inte 

skulle beläggas med asfalt utan bara vara hårdgjorda. 
 

Svenljunga kommuns GC banor har generellt ett förbud mot ridning. Däremot kan vissa 

delar av Pyttebanan anses som rekreationsled och inte en regelrätt GC bana. 
Sträckorna Axelfors-Holsljunga och Holsljunga-Överlida är sådana sträckor. 

 
Holsljunga- Överlida. Denna sträcka kommer att byggas av byarnas båda byalag. Efter 

kontakt med projektledningen av projektet visar det sig att man fått till sig synpunkten 

gällande möjlighet till ridning. Man kommer att tillgodose detta önskemål så lång det är 
möjligt. 

 
Axelfors- Holsljunga. Det finns en politisk vilja att slutföra samtliga delar utmed 

Pyttebanan. Denna sträcka finns i dagsläget inte med i verksamhetsplan vilket betyder att 

det inte finns några medel avsatta till projektet. Ingen kontakt är tagen med markägare 
så det är också oklart hur dessa ställer sig till projektet. Eftersom det inte är gjort någon 

förstudie eller projektering av sträckan är det för tidigt att uttala sin om möjligheterna att 
bereda möjlighet för ridning vid en eventuell byggnation. 

 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
Svenljungaförslaget med hänsyn tagen till förklaringen i nedanstående sammanfattning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens  protokoll 2021-05-10 § 92 
Tjänsteutlåtande 2021-03-10 
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Beslutsgång 

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

 

Beslutet expedieras till 
Jessica Westerholm 

Gatu- och fritidsenheten 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 61 
Motionssvar: Dela upp socialnämnden 

Diarienummer: KSF-2020-176 001 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan lyfts i den fullmäktigeberedning som brukar 

tillsättas i anslutning till ny mandatperiod för översyn av kommunens organisation. 
 

Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Motionen föreslår att kommunen ska undersöka möjligheterna att senast inför nästa 

mandatperiod dela upp socialnämnden i en socialnämnd och en äldreomsorgsnämnd. 
 

Inför tidigare och även nuvarande mandatperiod har fullmäktige tillsatt en beredning för 
översyn av kommunens organisation samt även arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda och partistöd. Det kan vara lämpligt att motionens förslag tas upp i en 

liknande beredning inför kommande mandatperiod 2022-2026. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att frågan 
lyfts i den fullmäktigeberedning som brukar tillsättas i anslutning till ny mandatperiod för 

översyn av kommunens organisation. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
därmed anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 78 

Tjänsteutlåtande 2021-03-01 
Motion från Landsbygdspartiet oberoende, inkommen 2020-08-31 

Beslut om att tillsätta fullmäktigeberedning 2017-06-19 § 91 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet expedieras till 
Ann Wallnedal (LPo) 
Jarl Bill (LPo) 

Thomas Carlsson (LPo) 

Bertil Hagström (LPo) 
Alain Waern (LPo) 
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Ann-Helene Cederholm (LPo) 
Lennart Eriksson (LPo) 

Samtliga nämnder 
Magnus Nilsson, kommunchef 

Sebastian Nydén, socialchef 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 62 
Motionssvar: Införa sänkt hastighet i Svenljunga 
kommuns tätorter 

Diarienummer: KSF-2020-213 511 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Motivering 
Innan beslut kan fattas om förändrade hastigheter inom tätbebyggt område bör en 
hastighetsöversyn göras som utmynnar i en hastighetsplan. Att genomföra en 

hastighetsöversyn och ta fram en hastighetsplan är grundläggande för att få rätt 
förutsättningar att sätta hastigheter som kommer efterlevas och är relevanta för gatans 

utformning. Hastighetsöversynen ger också remissinstanser som exempelvis Trafikverket 

möjlighet att ge synpunkter och komma med förslag. 
 

I kommunens verksamhetsplan för 2021 - 2023 är det beslutat att en hastighetsöversyn 
ska genomföras 2023. 

Sammanfattning 

Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga har lämnat in en motion om att sätta 
hastigheten i Svenljungas tätorter till 40 kilometer per timme. I motionen hänvisas till 

enkätundersökningar där medborgare önskar lägre hastigheter. 
 

Under beredningen har dels handboken Rätt fart i staden utgiven av Sveriges kommuner 

och regioner och Trafikverket 2008 dels Trafikanalys utredning (2017-16 Sänkt 
bashastighet i tätort) som gjordes på uppdrag av regeringen legat till grund för förslaget 

till beslut. 
 

Handboken Rätt fart i staden ger råd om hur en kommun på ett effektivt sätt kan arbeta 
med rätt hastigheter. För att lyckas på ett bra sätt utgår man från en hastighetsplan. 

I Trafikanalys rapport (2017-16 Sänkt bashastighet i tätort) återkommer man till att 

genomföra en hastighetsöversyn och upprätta hastighetsplan inför att förändra 
hastigheter. 

 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 87 

Tjänsteutlåtande 2021-02-01 
Motion från Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga, 2020-10-01 

Publikation Rätt fart i staden. Kapitel 4 Arbetsordning för rätt hastighetsnivå. 

Rapport 2017:16 Sänkt bashastighet i tätort. Sidan 41. 
Svenljunga kommuns Investeringsbudget VP 2021 - 2023, 2020-11-23 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det. 
 

Beslutet expedieras till 
Alain Waern (LPo) 
Ann Wallnedal (LPo) 

Anne-Helen Cederholm (LPo) 
Bertil Hagström (LPo) 

Jarl Bill (LPo) 

Lennart Eriksson (LPo) 
Susanna Johansson Ny (LPo) 

Thomas Carlsson (LPo) 
Driftingenjör Gata/Park 

 

 
 

 

 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 63 
Motionssvar: Genomföra trafiksäkerhetshöjande 
förbättringar vid Svenljunga torg 

Diarienummer: KSF-2020-212 512 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionens första del om 
lägre hastigheter är besvarad med hänvisning till kommande hastighetsöversyn. 

 

Kommunfullmäktige avslår motionens andra yrkande om att göra om parkeringsfickan 
utanför Apoteket. 

 

Motivering 
Innan beslut kan fattas om förändrade hastigheter inom tätbebyggt område bör en 

hastighetsöversyn göras som utmynnar i en hastighetsplan. Att genomföra en 
hastighetsöversyn och ta fram en hastighetsplan är grundläggande för att få rätt 

förutsättningar att sätta hastigheter som kommer efterlevas och är relevanta för gatans 
utformning. 

 
I kommunens verksamhetsplan för 2021 - 2023 är det beslutat att en hastighetsöversyn 

ska genomföras 2023. 

 
Att göra om parkeringsfickan utanför Apoteket till handikapparkering utesluter många 

personer som har svårt att gå och röra sig men som inte har rätt till parkeringstillstånd. 
På torget finns sex stycken handikapparkeringar varav två ligger nära apoteket. 

Sammanfattning 

Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga har lämnat in en motion om att genomföra 
trafiksäkerhetshöjande förbättringar vid Svenljunga torg. I motionen hänvisas till 

enkätundersökningar där medborgare önskar lägre hastigheter. 
Under beredningen har dels handboken Rätt fart i staden utgiven av Sveriges kommuner 

och regioner och Trafikverket 2008 dels Trafikana lys utredning (2017-16 Sänkt 

bashastighet i tätort) som gjordes på uppdrag av regeringen legat till grund för förslaget 
till beslut. 

 
Handboken Rätt fart i staden ger råd om hur en kommun på ett effektivt sätt kan arbeta 

med rätt hastigheter. För att lyckas på ett bra sätt utgår man från en hastighetsplan. 

 
I Trafikanalys rapport (2017-16 Sänkt bashastighet i tätort) återkommer man till att 

genomföra en hastighetsöversyn och upprätta hastighetsplan inför att förändra 
hastigheter. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anse 
motionens första del om lägre hastigheter besvarad med hänvisning till kommande 

hastighetsöversyn. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå 

motionens andra yrkande om att göra om parkeringsfickan utanför Apoteket. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 88 

Tjänsteutlåtande 2021-01-26 
Motion från Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga, 2020-10-01 

Publikation Rätt fart i staden. Kapitel 4 Arbetsordning för rätt hastighetsnivå. 
Rapport 2017:16 Sänkt bashastighet i tätort. Sidan 41. 

Svenljunga kommuns Investeringsbudget VP 2021- 2023, 2020-11-23 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det 
 

Beslutet expedieras till 
Alain Waern (LPo) 

Ann Wallnedal (LPo) 

Anne-Helen Cederholm (LPo) 
Bertil Hagström (LPo) 

Jarl Bill (LPo) 
Lennart Eriksson (LPo) 

Susanna Johansson Ny (LPo) 
Thomas Carlsson (LPo) 

Driftingenjör Gata/Park 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 64 
Motion: Bygg en hundpark i Svenljunga centralort 

Diarienummer: KSF-2020-243 334 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning 

Landsbygdspartiet oberoende föreslår i en motion att Svenljunga kommun ska bygga en 
hundrastgård i Svenljunga. Frågan har behandlats vid ett par tillfällen tidigare genom 

Svenljungaförslag. Det har då blivit avslag på förslagen. Samhällsbyggnadsnämnden har 
inte resurser att bygga eller driva en hundrastgård. Skulle det finnas ideella intressen att 

bygga och driva en eller flera hundrastgårdar i Svenljunga kommun är kommunen villig 

att titta på möjligheten att erbjuda lämplig mark för ändamålet. 
 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 89 

Tjänsteutlåtande 2021-02-08 
Motion från Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga, 2020-11-12 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det 

 

Beslutet expedieras till 
Alain Waern (LPo) 

Gatu- och fritidschef 

 
 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 65 
Självskattning av internkontroll, Socialnämnden 

Diarienummer: SOF-2020-14 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens självskattning av internkontroll 2020. 

Sammanfattning 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Det innebär att nämnden, med rimlig grad av säkerhet, ska 
säkerställa att följande uppnås: 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Tillämpning av lagar, föreskrifter samt av huvudmannen fastställda styrdokument 
m.m. 

 

En självskattning av utfallet för nämndens arbete med intern kontroll 2020 ska göras av 
nämnden och ett underlag för denna självskattning delges förvaltning och ekonomienhet. 

 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna 
socialnämndens självskattning av internkontrollplan 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 79 
Socialnämndens protokoll 2021-04-07 § 28 

Självskattningsformulär 2020 

Beslutsgång 

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

 

Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 5 – Socialnämndens självskattningsformulär av internkontroll 2020 
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Beslutet expedieras till 
Socialnämnden 

Ekonomienheten 

 

 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 66 
Begäran om tilläggsanslag för Detaljplan 
Klockaregården, Svenljunga 

Diarienummer: SBF-2021-282 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag 

på 150 000 kronor för att färdigställa investeringsprojektet "30250 Planläggning bakom 

Klockaregården", Svenljunga. 

Sammanfattning 

En detaljplan håller på att upprättas för området bakom Klockaregården. Budget för 

investeringen är 0,5 miljoner kronor och den summan är nu förbrukad och överskriden 
med cirka 37 000 kronor. Efter att samrådstiden gått ut har ytterligare uppgifter 

tillkommit inom geoteknik och miljöteknik. För att kunna behandla myndigheternas 
synpunkter på dessa uppgifter, och därefter färdigställa planen, behöver en andra officiell 

granskning genomföras. 
 

Kostnaden för det ytterligare arbetet kopplat till granskningen är uppskattad till 150 000 

kronor (inklusive de 37 000 kr ovan) baserat på offert från konsult och bedömd 
arbetsinsats med egen personal. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna 

samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag på 150 000 kronor för att 

färdigställa investeringsprojektet "30250 Planläggning bakom Klockaregården", 
Svenljunga. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 85 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det 

 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 67 
Redovisning av partistöd för 2020 

Diarienummer: KSF-2021-045 104 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2020. 

 
Överlämnar redovisning till ekonomienheten för utbetalning. 

Sammanfattning 

Kommuner har möjlighet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier i 

syfte att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Bestämmelserna kring 

partistöd finns i 4 kap. 29-32 §§kommunallagen (SFS 2017:725). 
 

I Svenljunga kommun betalas ett årligt partistöd ut till varje parti som har minst en 
fastställd ledamot i kommunfullmäktige. Partistödet betalas ut i form av ett grund bidrag 

på 20 000 kr som fördelas på partistöd: 1 O 000 kr och utbildningsbidrag: 10 000 kr 

Det betalas också ut ett separat mandatstöd om 6 200 kr per mandat vilket är baserat på 
antalet fastställda ledamöter i fullmäktige. Om ett parti inte har en fastställd ledamot kan 

fullmäktige besluta om att inte utbetala mandatstöd för det mandatet. 
 

Partierna lämnar in en redovisning av hur de använt det av kommunen utbetalda 
partistödet vilket granskas av en särskild utsedd granskare som intygar att redovisningen 

ger en rättvisande bild över hur partiet använt partistödet. 

 
Vidare lämnar partierna in protokollsutdrag som styrker utsedd firmatecknare, 

utbetalningskonto till vilket partistödet ska utbetalas och särskild utsedd granskare. 
 

Handlingarna lämnas till kommunstyrelsen senast 28 februari efterföljande år. Efter 

februari månads utgång tar fullmäktige ställning till vilka partier som uppfyllt kraven och 
betalar ut partistöd. 

 
Socialdemokraterna (S) 

Socialdemokraterna har 22 februari 2021 lämnat sin redovisning av partistöd för 2020 

tillsammans med undertecknad granskningsrapport samt ekonomisk redovisning för 
2020. 

Partiet har sju mandat i kommunfullmäktige. 
 

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) 
Landsbygdspartiet oberoende har 26 februari 2021 lämnat sin redovisning av partistöd 

för 2020 tillsammans med undertecknad granskningsrapport samt protokollsutdrag som 

styrker valda firmatecknare och särskild utsedd granskare 
Partiet har fem mandat i kommunfullmäktige. 
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Centerpartiet (C) 
Centerpartiet har 25 februari 2021 lämnat sin redovisning av partistöd för 2020 

tillsammans med undertecknad granskningsrapport och protokollsutdrag som styrker 
valda firmatecknare, utbetalningskonto till vilket partistödet ska utbetalas och särskild 

utsedd granskare. 

 
Partiet har sju mandat i kommunfullmäktige. Enligt SKR ska ett parti erhålla partistöd för 

samtliga mandat där det finns en fastställd ledamot. En ledamot som har lämnat partiet 
ses fortfarande som en fastställd ledamot. 

 

Kristdemokraterna (KD) 
Kristdemokraterna har 25 februari 2021 lämnat sin redovisning av partistöd för 2020 
tillsammans med undertecknad granskningsrapport och protokollsutdrag som styrker 

valda firmatecknare och särskild utsedd granskare. 
Partiet har ett mandat i kommunfullmäktige. 

 

Miljöpartiet (MP) 
Miljöpartiet har 26 februari 2021 lämnat sin redovisning av partistöd för 2020 tillsammans 
med undertecknad granskningsrapport samt protokollsutdrag som styrker valda 

firmatecknare. 

Partiet har ett mandat i kommunfullmäktige. 
 

Sverigedemokraterna (SD) 
Sverigedemokraterna har 4 mars 2021 lämnat sin redovisning av partistöd för 2020. Den 

8 mars inkom kompletterande handlingar med undertecknad granskningsrapport samt 
protokollsutdrag som styrker särskild utsedd granskare. 

Partiet har fem mandat i kommunfullmäktige. 
 

Liberalerna (L) 
Liberalerna har 6 februari 20201 lämnat sin redovisning av partistöd för 2020 tillsammans 

med undertecknad granskningsrapport och verksamhetsberättelse 2020 samt 
protokollsutdrag som styrker valda firmatecknare och särskilt utsedd granskare. 

Partiet har ett mandat i kommunfullmäktige. 
 

Moderaterna (M) 
Moderaterna har 3 mars 2021 lämnat sin redovisning av partistödet för 2020 tillsammans 

med undertecknad granskningsrapport samt protokollsutdrag som styrker särskild utsedd 
granskare. 

Partiet har fem mandat i kommunfullmäktige. 

 

Vänsterpartiet (V) 
Vänsterpartiet har 26 februari 2021 lämnat sin redovisning av partistödet för 2020 

tillsammans med undertecknad granskningsrapport tillsammans med resultat och 

balansräkning 2020 samt protokoll som styrker vald firmatecknare och särskild utsedd 
granskare. 

Partiet har ett mandat i kommunfullmäktige. 
 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna partiernas redovisning av partistöd för 2020. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-04-12 § 80 
Tjänsteutlåtande, 2021-03-29 

Socialdemokraternas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, 
2021-02-22 

Landsbygdspartiet oberoendes redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, 

2021-02-26 
Centerpartiets redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, 

2021-02-25 
Kristdemokraternas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, 

2021-02-25 
Miljöpartiets redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, 

2021-02-26 

Miljöpartiets redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, kompletterad med 
ordförandes underskrift 

2021-04-22 
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, 

2021-03-04 och 2021-03-08 

Liberalernas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, 
2021-02-06 

Moderaternas redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, 
2021-03-03 

vänsterpartiets redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2020, 
2021-02-26 

 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet expedieras till 
Redovisningsansvarig 
Kommunsekreterare 

 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 68 
Initiativärende: Intressent i Lockryd 

Diarienummer: KSF-2021-75 140 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för ett inriktningsbeslut: Kommunfullmäktige ställer sig 

positiva till att i Svenljunga Industrifastigheter ABs regi, kunna uppföra nya 
företagslokaler i Lockryd, för uthyrning på marknadsmässiga villkor enligt lämplig 

affärsmodell.  

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Svenljunga 
Industrifastigheter AB undersöka intresse från företag, ta fram förslag på 

affärsuppgörelse och återkomma till nästa Kommunfullmäktige för beslut. 

Deltar inte i handläggningen 

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

Sammanfattning 

Eva Johansson (C) väckte ett ärende angående intressent i Lockryds industriområde 
under kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-22 § 65. 

I protokoll från SIFAB 28 jan i §7, lyfter styrelseordförande frågan om bolagets framtid i 

och med att det nu endast återstår en fastighet i bolaget.  VD informerar om att det finns 
företag som är intresserade av att hyra lokaler på industriområdet i Lockryd. Dock måste 

KF först besluta att uppdra åt bolaget att bygga och förvalta ny fastighet på området. 

För att inte tappa intressenten bör ärendet behandlas så snart som möjligt, det vill säga 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige måste bereda frågan med hjälp av kansli 

(näringslivsstrateg) och Svenljunga Industrifastigheter AB, för att sedan kunna ta 

ställning till ett eventuellt uppdrag till Svenljunga Industrifastigheter AB.  

Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-22 § 65 beslutade kommunstyrelsen för 
att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutade 2021-04-12 § 79 att Kommunstyrelsen uppdrar 
Kommunstyrelseförvaltningen att utreda förutsättningar och upplägg för nybyggnation 

och nytt hyreskontrakt, med återrapportering till Kommunstyrelsens sammanträde 2021-
05-10. Till kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-10 ska 

kommunstyrelseförvaltningen presentera en fullödig presentation som bland annat ska 

behandla Lockryds industriområde som helhet, aktuell status, planeringsläge etc. Vidare 
att underlaget kompletteras med en enkel affärsmodell på genomfört projekt med 

exempel på Arom Dekor. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Inriktningsbeslut: Kommunfullmäktige ställer sig positiva till att i Svenljunga 

Industrifastigheter ABs regi, kunna uppföra nya företagslokaler i Lockryd, för uthyrning 

på marknadsmässiga villkor enligt lämplig affärsmodell.  

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Svenljunga 
Industrifastigheter AB undersöka intresse från företag, ta fram förslag på 

affärsuppgörelse och återkomma till nästa Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 68 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 65 
Eva Johanssons (C) initiativärende 

Protokollsutdrag Styrelsemöte ifrån Svenljunga Industrifastigheter AB 2021-01-28 § 7 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Johan Björkman (M): Yrkar avslag på första delen av kommunstyrelsens förslag. Yrkar 

bifall till den andra delen av kommunstyrelsens förslag. 

Dan Franzén (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

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

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

Thomas Carlsson (LPo): Yrkar bifall till Johan Björkmans förslag till beslut att avslå första 

delen av kommunstyrelsens förslag och bifall till den andra delen. 

Robert Klerfors (V): Yrkar avslag på första delen av kommunstyrelsens förslag. Yrkar 
bifall till den andra delen av kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag och Johan Björkmans (M) förslag om avslag på första delen av 
kommunstyrelsens förslag och bifall till den andra delen.  

Omröstning begärs och verkställs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Nej-röst för Johan Björkmans (M) förslag  

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 17 Ja-röster mot 15-nej röster beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 6 - Omröstningsresultat § 68 

Beslutet expedieras till 
Svenljunga Industrifastigheter AB 
Kansli och It-chef 

Näringslivsstrateg  

 
 
  

 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 69 
Skolor i södra delen av kommunen 

Diarienummer: BUF-2020-55 694 

Beslut 

Återremiss till Barn-och utbildningsnämnden för att: 

 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 byggtiden. 

 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. 
 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-31 § 26 att uppdra åt barn- och 

utbildningsförvaltningen att projektera för en ny mellanstadieskola i Östra Frölunda, 
projektera för en ny idrottshall i Östra Frölunda samt att utreda lämpligaste placering för 

ett lågstadie, fördelat på två orter, i södra delen av kommunen, samt projektera för 

dessa. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-02 § 4 att utöka utredningen till 
att omfatta en organisation bestående av en F-6-skola i Högvad samt en F-6-skola i 

Kindaholm. I pågående utredning ska även ingå att förskola och fritidshem ska finnas i 
samtliga orter där det bedrivs skola idag. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med representanter för övriga 

förvaltningar och SVENBO utrett alternativen och förutsättningarna för genomförande av 

de två olika alternativen. Utredningen har bland annat haft elevprognoser till och med 
läsåret 2026/2027, behovsinventering genom lokalprogram, skisser av ombyggnader och 

nybyggnation, ekonomiska kalkyler samt kommunens översiktsplan som grund som 
framtagna alternativ . 

Utgångspunkten för utredningen har också varit att tillskapa en skolstruktur som stödjer 

likvärdighet och hög undervisningskvalitet för eleverna. Lösningarna behöver vara 
långsiktigt hållbara såväl vad gäller kvalitet, kompetens, lärarbehörighet som ekonomisk 

effektivitet. 
 

Alternativ 1 innebär att en lågstadie- och en mellanstadieskola förläggs till Östra Frölunda 
samt en lågstadieskola förläggs till Överlida. Förslaget innebär en nybyggnad av 

mellanstadieskola i Östra Frölunda och ombyggnation av nuvarande Överlida och Östra 
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Frölunda skolor . Den tota la investeringskostnaden beräknas till cirka 120 miljoner 
kronor. 

 
Alternativ 2 innebär att en F-6-skola förläggs till vardera Överlida och Östra Frölunda. 

Förslaget innebär om- och tillbyggnation av nuvarande Överlida och Östra Frölunda 

skolor. Den totala investeringskostnaden beräknas till cirka 110 miljoner kronor. 
 

I båda alternativen föreslås en ny idrottshall i Östra Frölunda som kostnadsberäknats till 
26 miljoner kronor och att idrottshallen i Överlida renoveras för cirka 2 miljoner kronor. 

 
Utredningen berör hur skolbarnomsorgs- och fritidshemsverksamhet samt 

förskoleverksamhet efter en förändring ska finnas på de orter där skolor för närvarande 

finns. 
 

Utredningen redovisar konsekvenser för hantering av skolbyggnader där skolverksamhet 
avvecklas och hur kostverksamheten påverkas och kan hanteras. 

 

Utöver investeringskostnader för ny och ombyggda skolor redovisas beräkningar för 
inköp av inventarier, skolskjutskostnader, kalkylerade årshyror med mera. 

 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar att 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. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 80 
Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-30 § 37 

Tjänsteutlåtande 2021-03-05 
Utredning - Om skolor i södra kommundelen 2021 

Elevprognoser Södra kommundelen läsår 2020/2021-2026/2027 

Avståndstabell södra kommundelen 
Ekonomiska kalkyler för ny- och ombyggnationer 

Fördelning barn 0-12 år södra kommundelen 
Tidaxel skolplan 

Beräkningar förändringar för kostverksamheten 
BUN 2020-03-31 § 26 

BUN 2021-02-02 § 4 

Skrivelse Långsiktig skola - 2021, 2021-01-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Petra Ojala (C): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tilläggsyrkande: 
Förskola och fritidsverksamhet skall vara kvar på samtliga nuvarande orter där det finns 
skolverksamhet i dag. 
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Patrik Thorén (SD): Yrkar på återremiss till Barn-och utbildningsnämnden för att ta fram 
kostnader 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. 
 
Jarl Bill (LPo): Yrkar på bifall till Sverigedemokraternas förslag till återremiss till Barn-och 
utbildningsnämnden med följande tillägg: Utreda en fullständig kostnadskalkyl för 
alternativ nummer 2 i utredningen, inklusive förskolor, fritidsverksamhet samt tillfälliga 
lokaler under byggtiden. 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. 
 
Marianne Josefsson (MP): Yrkar på bifall till Landsbygdspartiets oberoendes förslag till 
beslut om återremiss. 
 
Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och bifall till Petra 
Ojalas (C) tilläggsyrkande.  
 
Eva Johansson (C): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och bifall till Petra 
Ojalas (C) tilläggsyrkande. 
 
Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till Petra Ojalas (C) tilläggsyrkande.  
 
Ann Wallnedal (LPo): Yrkar bifall till Jarl Bills (LPo) och Landsbygdspartiets oberoendes 
förslag till återremiss. 
 
Owe Lundin (L): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Robert Klerfors (V): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
Stefan Carlsson (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Barbro Johansson (-):  Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag, Patrik Thoréns (SD) och Jarl Bills (LPo) förslag samt Petra 

Ojalas (C) tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer först proposition om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras till 
Barn-och utbildningsnämnden med Patrik Thoréns (SD) och Jarl Bills (LPo) motiveringar 

till återremiss.  

Omröstning begärs och verkställs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
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 Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

 Nej-röst för att ärendet ska återremitteras till Barn- och utbildningsnämnden med 
Patrik Thoréns (SD) och Jarl Bills (LPo) motiveringar till återremiss 

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 22 Ja-röster mot 11-nej röster genom en 

minoritetsåterremiss beslutar att återemittera ärendet till Barn-och utbildningsnämnden 
med Patrik Thoréns (SD) och Jarl Bills (LPo) motiveringar till återremiss. 

Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 7 - Omröstningsresultat § 69 

Beslutet expedieras till 
Barn-och utbildningsnämnden  

 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 70 
Långsiktig skolplan för Svenljunga kommun – Svar 
på återremiss från kommunfullmäktige 2018-06-
18, § 149 

Diarienummer: BUF-2015-97 018 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremissen från 2018-06-18 § 149 - Långsiktig 

skolplan för Svenljunga kommun är besvarad. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 31 mars 2020, § 27 att föreslå 

kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut att nämnden skulle ta fram en långsiktig 
skolplan. Kommunfullmäktige beslutade den 7 september 2020, § 99 att återremittera 

förslaget till nämnden för att ta del av utredningsresultaten enligt kommunfullmäktiges 

beslut den 18 juni 2018, § 149. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 29 september 
2020 att överlämna utredningen om en skola i Högvad till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen bordlade ärendet 19 oktober 2020 till 9 november 2020 där det 
beslutades att barn- och utbildningsnämnden ska inkomma med svar på återremiss enligt 

kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2018, § 149. Därefter behandlas ärendet i 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i vanlig ordning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar till 
kommunfullmäktiges återremiss 2018-06-18 § 149 - Långsiktig skolplan för Svenljunga 

kommun: 

 Som steg 1 utreda en ny skola för Högvad. 

Svar: Rapporten Utredning om en ny skola i Högvadföredrogs i 
kommunstyrelsen 9 november 2020. Samma rapport har varit med som underlag 

till beslut i kommunfullmäktige 2021-03-15, § 24 kring ärendet Skolor i södra 
kommundelen gällande Holsljunga skola. Rapporten Utredning om en ny skola i 

Högvad överlämnas till kommunfullmäktige samt biläggs som protokollsbilaga. 

 Utreda samverkan Mårdaklev/Östra Frölunda och då utnyttja Mårdaklevs 
idrottshall samt slopa nybyggnad av idrottshall i Östra Frölunda. 

Svar: Frågan anses besvarad med beslut från barn-och utbildningsnämnden 
2021-03-30, § 37. 

 Utreda ett flexibelt upptagningsområde i hela kommunen. 
Svar: Utredning kring det flexibla upptagningsområdet har behandlats i 

Rapporten Utredning om en ny skola i Högvad sid 14; 
Ändrad upptagningsområden: I uppdraget ingick att upptagningsområde ska 

ses över. Arbetsgruppen har finjusterat upptagningsområde i en GJS-kartan. 

Dessa justeringar har gett marginella effekter. Med antagande av att ändrade 
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upptagningsområde skulle avlasta Moga skola gjordes en kraftig ändring av 
gränsen mellan Holsljunga och Moga. Resultatet av ändringen visar att Moga får 

15 elever mindre/ medan Holsljunga skola får en 23 % ökning av elevantalet. 
Slutsats: Visserligen är elevtillströmningen till Holsljunga önskvärd men 

åtgärden är en mycket stor förändring för de familjer som omfattas och med 

den lilla påverkan det gör för elevtrycket på Moga skolan så anses inte 
förändring av upptagningsområden vara motiverat. 

Därutöver gäller Närhetsprincipen som begränsar ett flexibelt 
upptagningsområde enligt skollagen 9 kapitlet 12 och 15 §§, 10 kapitlet 24 och 

30 §§, 11 kapitlet 24 och 29 §§. 
 

 Skolplanen revideras var 4:e år. 
Svar: Ej aktuellt. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare föreslagit att 

upphäva beslut om att ta fram en långsiktig skolplan. Revidering kommer ske 

löpande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med svaret ovanför anse 
återremissen ifrån 2018-06-18 § 149 besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 81 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 149 

Utredning om en ny skola i Högvad. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det 

 

Beslutet expedieras till 
Barn-och utbildningsnämnden  



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 71 
Vattenskyddsområde för Nedre Ätran 

Diarienummer: KSF-2020-262 422 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller ansökan om fastställelse av ett vattenskyddsområde för 

ytvattentäkten Nedre Ätran med tillhörande föreskrifter för det primära området och 
besluta om avslag på det sekundära området inom Svenljunga kommuns gränser. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun har hos Länsstyrelsen i Hallands län och i 

Västra Götalands län ansökt om fastställelse av ett vattenskyddsområde för 

ytvattentäkten Nedre Ätran med tillhörande föreskrifter (bifogas inklusive en kartbild över 
vattenskyddsområdet). Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fattat ett beslut om att 

lämna över ärendet om Vattenskyddsområde för Nedre Ätran till Svenljunga kommun för 
beslut om antagande. Detta eftersom Svenljunga är enda berörda kommun i Västra 

Götalands län efter revidering av Vattenskyddsområdet efter en första remissrunda. 

 
Vattenskyddsområdets primära zon upptar en mycket liten areal av kommunens södra del 

och föreslagna föreskrifter påverkar i stort sett inga fastigheter i området. 
Vattenskyddsområdets sekundära zon upptar en stor del av kommunens södra del. 

Föreskrifterna påverkar: 
 

 spridning av avloppsslam och humanurin kommer att kräva att tillstånd söks för 
åtgärden, 

 jord- och vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel blir 
förbjudet · skyltning av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga 

produkter kommer att krävas (skylt erhålles av VIVAB, vattentäktens 

huvudman), 

 tillsyn enligt föreskrifterna utförs att av Länsstyrelsen i Västra Götalands län om 

inte kommunfullmäktige begär över tillsynen till den kommunala nämnden för 
miljöfrågor 

 
VA-enheten har granskat remissen och ser att de föreskrifter som kommer att gälla för 

Falkenbergs vattenskyddsområde sekundära zon går i linje med föreskrifterna för 
Överlidas vattenskyddsområde och den sekundära zonen. 

 

Föreskrifterna för sekundär zon går helt i linje med Svenljunga kommuns egna 
hälsoskyddsföreskrifter. T.ex. krävs det redan tillstånd för att sprida avloppsslam inom 

hela Svenljunga kommun, så det blir ingen ytterligare begränsning för 
verksam hetsutövare. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige bifalla ansökan om fastställelse av ett 
vattenskyddsområde för ytvattentäkten Nedre Ätran med tillhörande föreskrifter för det 

primära området och besluta om avslag på det sekundära området inom Svenljunga 

kommuns gränser. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-05-10 § 82 

Tjänsteutlåtande, 2021-03-29 
Ansökan om fastställande av vattenskyddsområde med föreskrifter för Nedre Ätran i 

Falkenbergs, Varbergs, Hylte och Svenljunga kommun (Lst dnr 513-6678-2019), 2019-
09-19, inkl. alla bilagor samt inkomna yttranden (KSF-2020-262). 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det 
 

Beslutet expedieras till 
Falkenbergs Kommun 

Länsstyrelsen i Hallands Län, halland@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 72 
Översyn av valdistrikt 2022 

Diarienummer: VN-2021-002 111 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra valdistriktsindelningen enligt Valnämnden förslag. 

Sammanfattning 

I vallagen (SFS 2019:923) kap 4. § 17 anges hur många röstberättigade ett valdistrikt 

ska bestå av. "Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 

röstberättigade." 

 
Det är med härrörande till vallagen kap 4. § 17 som några av de nuvarande valdistrikten 

riskerar att överskrida antalet röstberättigade till valet 2022. Mer specifikt är det 
nuvarande valdistriktet Hillared-Sexdrega-Roasjö och Svenljunga-Redslared som 

överskrider gränsen 2000 röstberättigade enligt de preliminära siffrorna ifrån februari 

2021. 
 

Tabell över preliminärt antal röstberättigade taget ifrån februari 2021 - nuvarande 
Val distrikt 

 

Valdistrikt Antalet röstberättigade 2022 

Hillared, Sexdrega, Roasjö 2034 

Svenljunga Ullasjö 1544 

Svenljunga Redslared 2075 

Högvad, Örsås, Revesjö 1836 

Kindaholm 1274 

Svenljunga Kommun 8763 

 
Förutom att efterleva lagkravet finns det även praktiska aspekter att ta i beaktning. 

Valnämnden har noterat att de valdistrikten med fler röstberättigade också fått en ökad 

arbetsbelastning under valdagen vilket medfört större krav på röstmottagarna i de 
valområdena. 

 
Den sista aspekten som också uppmärksammats är att upprepade förändringar av 

valdistrikten riskerar att urholka statistiska jämförelser över tid. Sedan 2000-talet har 5 

allmänna val genomförts (2002, 2006, 2010, 2014, 2018) varav kommunen har 
genomfört förändringar i valdistrikten inför 3 av dessa, 2001, 2005 samt 2013. 

Förändringar av valdistrikt medför svårigheter i att jämföra statistiska resultat och även 
instabilitet för medborgarna i form av att förändrade vald istrikt också tenderar att 

föranleda förändrade vallokaler. Det är således med grundpremissen att valdistrikten kan 
 



Svenljunga kommun Paragraf Kommunfullmäktige 

 § 72 2021-05-24 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

46 (55) 

 

hållas intakta över många år framledes som dessa förslag på valdistrikt har upprättats. 
Följden av förslagen på de nya valdistrikten blir att nuvarande 5 valdistrikt blir 7. 

Centralorten med ursprungliga 2 valdistrikt utökas och blir 3. Nuvarande Hillared, 
Sexdrega och Roasjö delas upp och går ifrån att vara ett valdistrikt till 2. Med förslag på 

dessa förändringar ser antalet preliminära röstberättade ut på följande vis: 

 
Tabell - Preliminärt antal röstberättade taget ifrån februari 2021 på basis av förslagen på 

nya valdistrikt 
 

Förslag på nya valdistrikt Antalet röstberättigade 2022 

Hillared 1008 

Sexdrega 1026 

Svenljunga väster 1405 

Svenljunga öster 1430 

Högvad 1329 

Kindaholm 1279 

Svenljunga kommun 8781 
 

Angående statistiken på röstberättigade finns det en differens mellan antalet 

röstberättigade baserat på nuvarande valdistrikt och förslag på nya. Skillnaden kan 
härledas till att underlagen som är hämtat ifrån kommuninvånarregistret är inhämtat ifrån 

olika veckor i februari. 
 

Ekonomi 
Med utökande ifrån befintliga 5 till 7 valdistrikt medför det behov av fler röstmottagare 
vilket innebär en ökning i arvoderingskostnader. Medlen tas ur befintlig budget. 

 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att föreslå kommunfullmäktige att ändra valdistriktsindelningen 
enligt Valnämndens förslag. 

 
att ändra valdistriktsindelningen med att Handbynäs som i förslag på nya valdistrikt tillhör 

Hillared ska ändras till Sexdregas valdistrikt. Vidare föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att ändra valdistriktsindelningen enligt förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 94 

Tjänsteutlåtande 2021-02-22 
Valnämndens protokoll 2021-03-01 § 10 

Karta över förslag på nya valdistrikt 
Karta över nuvarande valdistrikt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Fredrik Skott (KD): Yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
vilket var att ändra valdistriktsindelningen med att Handbynäs som i förslag på nya 
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valdistrikt tillhör Hillared ska ändras till Sexdregas valdistrikt. Vidare att ändra 
valdistriktsindelningen enligt förslag. 

Johan Björkman (M): Yrkar bifall till Fredrik Skotts (KD) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och 

Fredrik Skotts (KD) förslag som var kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

 Nej-röst för Fredrik Skotts (KD) förslag  

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 21 Ja-röster mot 12-nej röster beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 8 - Omröstningsresultat § 72 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen 

Valnämnden  

 

 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 73 
Försäljning Tingshuset 

Diarienummer: KSF-2020-100 253 

Beslut 

Kommunfullmäktige avvaktar med beslutet om försäljning tills Tingshusgruppen fått svar 

från den allmänna arvsfonden eller till den 31 december 2021 beroende på vilket som 
kommer först. 

Protokollsanteckning 

Ernest Gustafsson (-) antecknar följande till protokollet: Yttrar sig och informerar om 
ärendet.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-12 § 122 att avvakta med beslut om försäljning 
av Tingshuset till april 2021 för att ge intresserade möjlighet att inkomma med 

långsiktiga planer för fortsatt drift och verksamhet i Tingshuset samt att kommunen 
under denna period åtgärdar takläckaget.  

 

Den 10 december 2020 inkom meddelande från Gruppen om Tingshusets bevarande om 
önskan att kommunledningen på grund av Corona restriktionerna inte tog beslut i frågan 

under 2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-11 § 12 ställde en begäran till 
gruppen att inkomma med rapport, underlag och förslag på vilka planer som finns för 

användning av fastigheten. 
 

Den 31 mars inkom en rapport från Tingshusgruppen som besvarade kommunstyrelsens 

arbetsutskotts begäran 2021-01-11 § 12. I kommunfullmäktige 2021-04-19 § 34 hölls 
även en informations punkt angående fastigheten som föredrogs av Ernst Gustafsson, 

Tingshusgruppens ordförande. 
 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 
förslag till beslut var föreslå kommunfullmäktige att ge Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

i uppdrag att sälja fastigheten Svenljunga 13:1, kallad fd Tingshuset med Gallerian och fd 
vaktmästarbostaden, då Svenljunga kommun inte längre har behov av att hyra lokalerna. 

Försäljning till lägst bokfört värde. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 101 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-19 § 34 
Rapport från Tingshusgruppen 2021-03-31 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11 § 14 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-05-11 § 12 
Skrivelse från Tingshusgruppen avseende önskan att kommunledningen inte fattar något 

beslut under 2021 i ärendet om Tingshuset 2020-10-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-12 § 122 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28 § 141 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11 § 77 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-04-29 § 88 

Tjänsteutlåtande, 2020-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jarl Bill (LPo): Yrkar för att ge Tingshusgruppen en respit till och med den 31 december. 

Barbro Johansson (-): Yrkar för att kommunfullmäktige avvaktar med beslutet om 

försäljning tills Tingshusgruppen fått svar från den allmänna arvsfonden eller till 2021-12-
31 beroende på vilket som kommer först. 

Patrik Thorén (SD): Yrkar bifall till Barbro Johanssons förslag  

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

 
Robert Klerfors (V): Yrkar bifall till Barbro Johanssons (-) förslag till beslut. 

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

 
Owe Lundin (L): Yrkar bifall till Barbro Johanssons (-) förslag till beslut. 

 

Marianne Josefsson (MP): Yrkar bifall till Barbro Johanssons (-) förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Hagström (LPo) finner att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag samt Jarl Bills (LPo) och Barbro Johanssons (-) förslag om att 

kommunfullmäktige avvaktar med beslutet om försäljning av Tingshuset tills 

Tingshusgruppen fått svar från den allmänna arvsfonden eller till den 31 december 2021 
beroende på vilket som kommer först. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställts. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 Ja-röst för kommunstyrelsens förslag  

 Nej-röst för Barbro Johanssons (-) förslag 

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 16 Ja-röster mot 17-nej röster beslutar att 

bifalla Barbro Johanssons (-) förslag till beslut. 

Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 9 - Omröstningsresultat § 73 
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Beslutet expedieras till 
Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

Kommunstyrelsen 

 

 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 74 
Tillsätta en fullmäktigeberedning för översyn av 
kommunens organisation, arvodes bestämmelser 
för förtroendevalda samt partistöd inför 
mandatperioden 2022-2026 

Diarienummer: KSF-2021-097 001 

Beslut 
 

Kommunfullmäktige inrättar en fullmäktigeberedning med deltagare från samtliga partier 
som är representerade i kommunfullmäktige för att genomföra översyn av kommunens 

organisation, arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt partistöd. 
 

Utser Dan Franzén till ordförande för fullmäktigeberedningen. 
 

Utser följande ledamöter att ingå i fullmäktigeberedningen: 

 
Socialdemokraterna: 

Dan Franzén, Ullasjövägen 31, 512 54 Svenljunga (sammankallande) 
 

Moderaterna: 

Kjell Person, Hillevi Västanå 1, 51290 Hillared 
 

Centerpartiet:  
Christer Wolgner, Mandelblomsvägen 6, 51252 Svenljunga 

 
Landsbygdspartiet oberoende: 

Thomas Carlsson, Revesjö Månsagården 1, 51294 Svenljunga 

 
Sverigedemokraterna: 

Patrik Thorén, Ullasjö Totebo Lillagärdet 1, 51293 Svenljunga 
 

Liberalerna: 

Owe Lundin, Tallstigen 11, 51252 Svenljunga 
 

Miljöpartiet: 
Lars Engström, Tomtavägen 7, 512 77 Sexdrega 

 

Kristdemokraterna: 
Fredrik Skott, Ullasjö Ödegärdsledet 104, 51293 Svenljunga 

 
Politiskt obundna:  

Inge Salomonsson, Starred 3, 512 91 Sexdrega 
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Vänsterpartiet: 
Robert Klerfors, Lammhagsvägen 10 C, 51261 Kalv 

 
Avsätta medel om 10 000 kronor för beredningsarbetet. Medel tas ur eget kapital. 

 

Fullmäktigeberedningen påbörjar sitt uppdrag i september 2021 och ska före april 
månads utgång 2022 lämna förslag om arvodesreglemente för mandatperioden 2022-

2026 samt eventuella förändringar av kommunens organisation och regler för partistöd. 

Sammanfattning 

Under föregående mandatperiod inrättade kommunen en parlamentarisk grupp som såg 

över kommunens organisation, arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt det 
kommunala partistödet. En liknande beredning behöver inrättas inför kommande 

mandatperiod och i enlighet med kommunallagen är det fullmäktiges uppgift att inrätta 
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden 

som ska avgöras av fullmäktige. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beredningen ska ta ställning till samma frågor 

som behandlades inför nuvarande mandatperiod: 
 

 Kommunens organisation 

 Arvoden för förtroendevalda 

 Partistöd 
 

I beredning av arvoden för förtroendevalda vore det även lämpligt med översyn kring 
möjligheten i att uppgifterna för fullmäktiges valberedning inkludera arvodesberedning - 

med förtydligande att fullmäktige efter de allmänna valen 2022 väljer en val- och 
arvodesberedning. 

 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta: Inrätta en fullmäktigeberedning med deltagare från samtliga partier som är 

representerade i kommunfullmäktige för att genomföra översyn av kommunens 
organisation, arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt partistöd. 

Avsätta medel om 10 000 kronor för beredningsarbetet. Medel tas ur eget kapital. 

Varje parti har att inkomma med en representant inför kommunfullmäktige den 24 maj. 
Att Dan Franzén (S) ska utses till ordförande för fullmäktigeberedningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 100 
Tjänsteutlåtande, 20121-04-15 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19 § 91 

 

Beslutsgång 

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

besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt partiernas nomineringar till 
representanter för fullmäktigeberedningen och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  
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Beslutet expedieras till 
Dan Franzén (S) 

Kjell Person (M) 
Christer Wolgner (C) 

Thomas Carlsson (LPo) 
Patrik Thorén (SD) 

Owe Lundin (L) 

Lars Engström (MP) 
Fredrik Skott (KD) 

Inge Salomonsson (-) 
Robert Klerfors (V) 

Kommunsekreterare 
Redovisningsansvarig 

 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 75 
Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 

Diarienummer: KSF-2021-095 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020 för Tolkförmedlingen Väst samt 

bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Sammanfattning 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling väst har sammanställts och översänts till 
kommunfullmäktige för godkännande och prövande av ansvarsfrihet. 

 

Beredning 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen den 10 maj. Kommunstyrelsens 

förslag till beslut var att Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna årsredovisningen 2020 för Tolkförmedlingen Väst samt bevilja ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-10 § 96 
Internkontrollrapport 

Revisionsberättelse 
Årsredovisning 2020 

Protokollsutdrag 2021-03-26 § 431 
 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det 
 

Beslutet expedieras till 

Tolkförmedlingen Väst 



  Protokoll  

  2021-05-24  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 76 
Val av nämndeman till Borås Tingsrätt 

Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Wilma Eriksson, Källered Solsäter 512 91, Sexdrega till 

uppdraget som nämndeman i Borås Tingsrätt.  

Sammanfattning 

Tingsrätten i Borås har bifallit Bernt.Olof Anderssons begäran om entledigande från 
uppdraget som nämndeman vid Borås Tingsrätt, ett fyllnadsval behöver således ske. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse ifrån Borås Tingsrätt 2021-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Johansson (C): Föreslår Wilma Eriksson, Källered Solsäter 512 91, Sexdrega. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Eva Johanssons (C) förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Wilma Eriksson, Källered Solsäter 512 91, Sexdrega  
Borås Tingsrätt 

 

 

 

 

 


