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§ 30 
Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Fullmäktige kan 
på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 31 
Kommunchefen informerar  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Arbetet med verksamhetsplanen för 2022-2024 har påbörjats med 
genomförandet av planeringsdagar under föregående vecka (v.15).  

 Under nästkommande sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott (26 
april) kommer den parlamentariska gruppen, fullmäktigeberedningen att initieras 

inför den nya mandatperioden 2022. 

 Med den digitala plattformen försvinner också möjligheterna till att informera på 

sedvanliga sätt varför årsbokslutet har spelats in och presenterats på bland annat 
hemsidan och sociala medier. 
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§ 32 
Anmälan inkomna motioner och Svenljungaförslag 

Diarienummer:   

Beslut 

Inga inkomna motioner eller Svenljungaförslag till detta 

kommunfullmäktigesammanträde.  
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§ 33 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden  

Beslut 

Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 55 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 över 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 56 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 över 

Svenljunga Industrifastigheter AB 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 56 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 över 
Svenljunga Kommunförvaltning AB 

Revisorerna 

Missiv angående granskning av ärendeberedningsprocessen  2021-03-31
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§ 34 
Informationspunkt: Försäljning av fastigheten 
Svenljunga 13:1, Tingshuset 

Diarienummer: KSF-2020-100 253 

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Ernst Gustafsson, Tingshusgruppen informerar kommunfullmäktige om bakgrunden med 
fastigheten och vilka planer och visioner som finns för Tingshuset. Kommunfullmäktige 

tog ett beslut 2020-10-12 § 122 om att besluta att avvakta med ärendet försäljning av 

fastigheten 13:1, Tingshuset. Ärendet kommer i vanlig ordning att hädanefter beredas i 
kommunstyrelsen innan det tas upp för beslut i kommunfullmäktige igen. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Ernst Gustafsson, Tingshusgruppen. 
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§ 35 
Svenljunga kommuns Årsredovisning 2020 

Diarienummer: KSF-2020-109 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

Sammanfattning 

Årsredovisningen syftar till att ge Kommunfullmäktige en sådan rättvisande bild som 

möjligt över kommunens finansiella ställning och utveckling. Med kommun menas i detta 
sammanhang inte bara den verksamhet som bedrivs inom så kallad offentligrättsliga 

former. Även verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelser och andra aktuella 

former ska ingå i redovisningen. Motivet bakom kravet på en så kallad sammanställd 
redovisning är att en stor del av verksamheten i landets kommuner idag bedrivs under i 

bland annat bolagsform och att bilden av kommunens ekonomiska ställning därmed 
påverkas av om de kommunala företagen tas med eller inte. Kommunen och dess företag 

måste ses som en ekonomisk beslutsenhet, för vilken Kommunfullmäktige har det 

yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste därför ges 
möjlighet att göra en samlad bedömning av kommunens totala ekonomiska engagemang. 

 
De olika nämnderna rapporterar hur man arbetar för att nå uppställda mål, både 

kvalitativa och ekonomiska. De av kommunfullmäktige beslutade målen presenteras och 
utvärderas. Rapporten innehåller även förvaltningsövergripande information. De 

ekonomiska delarna av rapporten presenteras för koncernen, kommunen och för 

respektive nämnd och bolag för sig. 
  

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna kommunens 

Årsredovisningen för 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 52  
Årsredovisning 2020 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, Ekonomichef. 

Förslag till beslut på sammanträde 

Stefan Carlsson (S): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att godkänna 
kommunens årsredovisning. 
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Johan Björkman (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att godkänna 
kommunens årsredovisning 

Beslutsgång 

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

Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 1 - Årsredovisning 2020 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 
Samverkansnämnd personal 
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§ 36 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2020 

Diarienummer: KSF-2021-59 042 

Beslut 

Kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

och i gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Notera till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2020 varit ledamöter eller 

ersättare i styrelse eller nämnd inte deltar i beslutet i fråga om den egna styrelsen eller 

nämnden. 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelsen 31 mars 2021 avseende 2020 års 

verksamhet och förvaltning. Revisorerna har tillstyrkt att kommunstyrelsen, kommunens 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och i gemensamma nämnder 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Revisorerna noterar också att samarbete 
mellan kommunen och dess bolag har förbättras sedan föregående år. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 för Svenljunga kommun 
Granskning av årsredovisning 2020 

Grundläggande granskning 2020 

Revisionsberättelse för 2020 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Thomas Mellqvist (C), ordförande för förtroendevalda revisorer 

2020. 

Beslutsgång 

Ordförande, Bertil Hagström (LPo) ställer proposition på att kommunstyrelsen, 

kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och i 
gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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Samverkansnämnd arbetsmarknad 
Samverkansnämnd personal 
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§ 37 
Kvarstående medel från 2020, Investeringsbudget 2021 

Diarienummer: KSF-2021-47 041 

Beslut 

Godkänna investeringsbudget 2021 inklusive kvarstående medel från 2020.  

Detta beslut gäller tills nytt beslut om kvarstående medel fattas av kommunfullmäktige.  
 

Ge uppdrag till samtliga nämnder att beakta redovisningsrutinerna för investeringsbidrag 

i arbetet med Investeringsbudget 2022-2024.  

Ge uppdrag till samtliga nämnder att lyfta behov av tilläggsanslag avseende projekt i 
budget 2021 som berörs av investeringsbidrag. Ärendet ska minst innehålla en 

redogörelse av projektet, ursprunglig budget, behov av tilläggsanslag och bidragets 
storlek. 

Sammanfattning 

Av kommunens investeringsbudget 2020 återstår 22 713 tusen kronor som av olika 
anledningar inte förbrukades under det gångna året och där behovet kvarstår. Även 

Svenljunga  Verksamhetslokaler AB (SVLAB) har oförbrukade investeringsmedel 
motsvarande  9 188 tusen kronor. Förvaltningen föreslår att samtliga medel får användas 

under 2021 eller  senare. 

 

Kortfattad beskrivning av kvarstående medlen från 
2020  
KS: För flertalet av projekten återstår mindre delar och beräknas slutföras under 2021.  
Återstående medel för ”Arne (personal)” behövs för att fortsätta utvecklingen av  

digitaliseringen inom området.  

BUN: Delar av planerade åtgärder har försenats.  

SN: I spåren av pandemin har delar av planerade åtgärder försenats. Upphandling och  
implementation av trygghetslarm och verksamhetssystem har varit särskilt tidskrävande.  

SBN: Inom Avfall är det endast två projekt som inte kunnat göras enligt plan. Inom  
Gata/park är det flertalet projekt med varierande belopp som förs med till 2021. Särskilt  

ett projekt behöver förklaras närmare, nämligen ”Trafikmiljö Boråsvägen”. Ett underskott  

på 2 598 tkr tas med till 2021. Ett bidrag på 2 600 tkr är beviljat för projektet. Nedan ges  
en djupare förklaring samt lösning framöver.  

Inom VA är det främst ledningssanering som inte har genomförts i planerad omfattning. 
 

Bokbilen levererades i början av 2021, därmed är det nödvändigt att budgeten flyttas  
med till 2021.  
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Exploatering: Den största delen avser exploateringen av Lockryd och Stråvik.  
 

SVLAB: Absolut största delen avser nya förskolan. Byggnation går enligt plan,  
faktureringen är inte linjär. Åtgärderna avseende Hagabacken har inte kunnat  

genomföras på grund av pandemin.  

 

Uppdaterade redovisningsrutiner gällande 
investeringsbidrag  

Under året har en genomgång och uppdatering av våra redovisningsrutiner gjorts. Ett  

konstaterande som gjordes var att vi tidigare inte hanterat investeringsbidrag korrekt.  
Bidragen har tidigare bokförts på respektive projekt och därmed sänkt  

anskaffningsvärdet. Detta är inte tillåtet. Bidraget ska istället läggas upp i  

balansräkningen och sedan upplösas i takt med avskrivningen. På detta sätt möts  
avskrivning och bidrag i driften och därmed täcker bidraget del av investeringen.  

Detta får konsekvensen att investeringsutfallet (bruttobeloppet, exklusive bidraget) blir  
högre än tidigare tänkt och det ser ut som att projektet gör stort underskott. Detta leder 

till att vi måste ta de här konsekvenserna i beaktning när investeringsbudgeten tas fram 

av förvaltningarna. Budgeten kommer därmed att hamna på en högre nivå, men det ska 
varken påverka driften eller likviditeten.  

Detta påverkar idag främst Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget men kan  

dock inträffa i andra nämnder.  
 
Fortsatt hantering  

Nämnderna bör redan i arbetet med budget 2022-2024 upprätta investeringsbudgeten i 
enlighet med rutinen ovan. För att hantera de projekten som ingår i budget 2021 bör 

berörda nämnder lyfta behovet av högre investeringsbudget i ett separat ärende. Det är 
lämpligt att göra det samlat per nämnd. Ärendet ska minst innehålla en redogörelse av 

projektet, ursprunglig budget, behov av tilläggsanslag och bidragets storlek. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

Godkänna investeringsbudget 2021 inklusive kvarstående medel från 2020. Detta beslut 
gäller tills nytt beslut om kvarstående medel fattas av kommunfullmäktige. Ge uppdrag 

till samtliga nämnder att beakta redovisningsrutinerna för investeringsbidrag i arbetet 
med Investeringsbudget 2022-2024. Ge uppdrag till samtliga nämnder att lyfta behov av 

tilläggsanslag avseende projekt i budget 2021 som berörs av investeringsbidrag. Ärendet 

ska minst innehålla en redogörelse av projektet, ursprunglig budget, behov av 
tilläggsanslag och bidragets storlek. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 51 
Tjänsteutlåtande 2021-02-26  

Förslag till investeringsbudget 2021 inklusive kvarstående medel från 2020 

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 2 – Investeringsbudget 2021 samt kvarstående medel från 2020 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
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§ 38 
Uppföljning Intern kontroll 2020 för kommunen och 
bolagen - Självskattning 

Diarienummer: KSF-2021-56 003 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.  

Uppdrar Socialnämnden och styrelserna för de kommunala bolagen att vidta åtgärder för 

att bedriva intern kontroll enligt gällande styrdokument. 

Sammanfattning 

Ekonomienheten inom kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en rapport 

avseende uppföljning av intern kontroll 2020 med tonvikt på nämndernas och bolagens 
självskattning.  

Enligt styrdokumentet ”Regler för intern kontroll” ska uppföljning ske genom att nämnder 

och styrelse årligen självskattar den interna kontrollen. Resultatet av genomförd 

granskning ska, i samband med bokslutet, rapporteras till kommunfullmäktige. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. Uppdrar 
Socialnämnden och styrelserna för de kommunala bolagen att vidta åtgärder för att 

bedriva intern kontroll enligt gällande styrdokument. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 56  

Tjänsteutlåtande 2021-03-08 

Rapport inklusive bilagor 2021-03-08 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Protokollsbilaga 

Protokollsbilaga 3 - Uppföljning Intern kontroll - självskattning 2020 för kommunen 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 

Samverkansnämnd personal 
AB Svenljunga Bostäder 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB 
Svenljunga Industrifastigheter AB 

 



  Protokoll  

  2021-04-19  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 39 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 över AB 
Svenljunga Bostäder 

Diarienummer: KSF-2021-57 003 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar begära en handlingsplan från bolaget för hur de målen ska 

uppnås från 2021 och framåt. Handlingsplanen ska överlämnas till kommunfullmäktiges 

sammanträde 2021-09-06. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. 
Styrelsen ska se till att få nödvändig information så att kommunstyrelsen kan vidta 

åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Den 1 januari 2013 infördes en ny bestämmelse i kommunallagen, 6 kap. 9 §, som anger 
att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den verksamhet som kommunens bolag har 

bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 

kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige 

om nödvändiga åtgärder. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att föreslå kommunfullmäktige begära en handlingsplan från bolaget för hur de 
målen ska uppnås från 2021 och framåt. Handlingsplanen ska överlämnas till 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-06 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-22 § 54 

Tjänsteutlåtande 2021-03-08  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 bolagen 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens förslag till beslut och att kommunfullmäktige bifaller det. 

 



Svenljunga kommun Paragraf Kommunfullmäktige 

 § 39 2021-04-19 

 

 

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

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

19 (34) 

 

Beslutet expedieras till 

Ekonomienheten 

AB Svenljunga Bostäder 
 



  Protokoll  

  2021-04-19  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 40 
Årsredovisning sjuhärads samordningsförbund 2020 

Diarienummer: KSF-2020-144 042 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2020 för Sjuhärads 

samordningsförbund samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 

Sammanfattning 

Årsredovisningen 2020 för Sjuhärads samordningsförbund har sammanställts och  

översänts till kommunfullmäktige för godkännande och prövande av ansvarsfrihet. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 
beslut var att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 2020 för 

Sjuhärads samordningsförbund samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport  
Revisionsberättelse  

Årsredovisning 2020  

Revisionens PM 

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 

Sjuhärads samordningsförbund 

 



  Protokoll  

  2021-04-19  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 
Revidering av procentsatsen vid beräkning av 
förbehållsbeloppet vid behov av kost som bistånd 2021 

Diarienummer: SOF-2020-93 706 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av procentsats för beräkning av 

förbehållsbeloppet vid behov av kost som bistånd. Nämnden följer Socialstyrelsens årliga 

rekommendationer från och med 2021.  
Upphäver tidigare kommunfullmäktige beslut 2020-11-23 § 159 berörande 

förbehållsbeloppet vid behov av kost som bistånd 2021. 

Sammanfattning 

Ett förslag till revidering av procentsatsen för beräkning av förbehållsbeloppet vid behov  

av kost som bistånd, lämnas av förvaltningen. Nuvarande beslutad procentsats om 54% 
har visat sig avvika från den rekommendation som Socialstyrelsen sänt ut till  

kommunerna. Informationen har skickats ut efter att socialnämnd och  
Kommunfullmäktige fattat beslut om taxor och avgifter för 2021 varför en revidering  

föreslås. Justering har även gjorts i dokumentet Regler för taxor och avgifter inom  

socialnämndens verksamhetsområde. 
  

Förvaltningen föreslår att nämnden följer Socialstyrelsens årliga rekommendationer från  
och med 2021. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att föreslå kommunfullmäktige att godkänna revidering av procentsats för 
beräkning av förbehållsbeloppet vid behov av kost som bistånd. Nämnden följer 

Socialstyrelsens årliga rekommendationer från och med 2021.  
Upphäver tidigare kommunfullmäktige beslut 2020-11-23 § 159 berörande 

förbehållsbeloppet vid behov av kost som bistånd 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-22 § 43  

Tjänsteutlåtande, 2021-01-18  

Reviderad regel – taxor och avgifter 2021  
Taxor tabell 2021 

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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Beslutet expedieras till 

Socialnämnden 

 



  Protokoll  

  2021-04-19  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 42 
Revidering av informationssäkerhetspolicy och 
dataskydd 

Diarienummer: KSF-2021-21 003 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar den reviderade versionen av Policy för informationssäkerhet 

och dataskydd. 

Upphäver tidigare beslut taget i kommunfullmäktige 2019-04-15, § 89 angående 

revidering av informationssäkerhetspolicy. 

Sammanfattning 

Information är en viktig resurs för kommunens alla verksamheter inklusive de kommunala 
bolagen. Den är också av mycket betydande värde för medborgarna som vi är till för. Den 
kräver då rätt skydd. 
 
För att trygga informationsförsörjningen och värna om den personliga integriteten ska 
kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och 
dataskyddsarbete som bygger på etablerade standarder. Policy för informationssäkerhet 
och dataskydd stakar ut de långsiktiga målsättningarna samt ger en övergripande bild 
över roller och ansvar i detta arbete. 
 
Denna policy konkretiseras i dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet och 
dataskydd. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 
beslut var att föreslå kommunfullmäktige att anta den uppdaterade versionen av Policy 

för informationssäkerhet och dataskydd. Upphäver tidigare beslut taget i 
kommunfullmäktige 2019-04-15, § 89 angående revidering av 

informationssäkerhetspolicy. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 44 
Tjänsteutlåtande 2021-02-01 
Policy för informationssäkerhet och dataskydd 
Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering 

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 4 - Reviderad version av informationssäkerhetspolicy och dataskydd 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

It-strateg 

 



  Protokoll  

  2021-04-19  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 43 
Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 

Diarienummer: KSF-2021-44 003 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Riktlinje för informationssäkerhet och 

dataskydd. 

Sammanfattning 

Denna riktlinje konkretiserar styrdokumentet Policy för informationssäkerhet och 
dataskydd. Riktlinjen tar sitt stöd i de lagrum som Svenljunga kommun lyder under. Den 

tydliggör det ansvar som åligger kommunen för att skydda verksamheternas och 

medborgarnas information. Den belyser vilka områden som berörs samt slår fast 
principerna för arbetet och pekar ut roller, ansvar och befogenheter. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 
beslut var att föreslå kommunfullmäktige att anta dokumentet Riktlinje för 

informationssäkerhet och dataskydd. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-22 § 45  

Tjänsteutlåtande 2021-02-01  

Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd 

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 -Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

It-strateg 
 

 



  Protokoll  

  2021-04-19  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 44 
Motion livetextning av komunfullmäktige för att stärka 
demokratin för hörselskadade 

Diarienummer: KSF-2020-165 005 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 

nedanstående utredning. 

Uppdrar kommunstyrelseförvaltningen att utreda möjligheterna till att införa textning av 

kommunfullmäktigesändningar i efterhand. 

Sammanfattning 

Den 18 augusti 2020 inkom en motion ifrån Patrik Thorén (SD), Susanne Lindström (SD),  
Jan Örni (SD) och Gerth Månsson (SD) som yrkar för att kommunfullmäktige ger berörd  

instans i uppdrag att utreda de tekniska möjligheterna till en fungerande textning i  

samband med webbsändning.  

Bakgrund  

Motionen är i linje med Lag om tillgänglighet till digital offentlig service såtillvida att  

undertexter måste läggas till bland filmer som en offentlig aktör publicerat inom 2 veckor.  

Däremot framgår det inte av lagstiftningen att livetextning är ett krav.  
Den utredning som genomförts kan konstatera att lösningen kan delas in i två olika  

förgreningar. Den ena som baseras på Artificiell Intelligens (AI) annars känd som AI som  
huvudsakligen innebär att en automatisk livetextning sker genom att ljudet skickas in via  

en AI-funktion som översätter det talade ljudet till skriven text. Den andra lösningen som  
är manuell och kortfattat sker genom att en tjänst inhandlas för att en person på distans  

skriver in det som sägs på mötet. Vad som sker är en synkronisering mellan bilden på  

mötet och undertext som presenteras med en viss fördröjning.  
 
E-postkontakt med Malmö Stad  

En kommun som är i framkant med detta arbete är Malmö Stad som bland annat har en  
egen funktionsstödförvaltning samt anordnat konferenser i ämnet tillgänglig video.  

Den lösning som Malmö Stad arrangerat är en tjänst som köpts in där en person på  
distans transkriberar det som sägs på mötet som redogörs i form av undertexter.  

Lösningen Malmö Stad förordnat består av tre olika system. Den ena som utgörs av en  

videoplattform, den andra av ärendehanteringsprogrammet som därefter kopplas till ett  
tredje system som kopplar ihop de två förstnämnda systemen. Skrivtolkningen är därefter  

inköpt ifrån Svensk Skrivtolkning med en fördröjning mellan bild och text på cirka 30  
sekunder. Vidare är även en underleverantör ansvarig för att det tekniska ska fungera  

mellan komponenterna filmning, ärenden samt skrivtolkning.  

Varför Malmö Stad har valt bort alternativet med AI beror på att det för tillfället i texterna  
blir felaktigt och missvisande transkriberingar. En kommun som valt AI alternativet är 
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Borås Stad. 

Den årliga budgeten i Malmö Stad för filmer uppgår till 2 miljoner kronor. Kostnaden för  
den lösning Malmö Stad har uppskattas vara 16 000 kronor för 5 timmar. Sålunda  

ungefär 3200 kronor per timme. Kostnaden för AI-lösningen är emellertid oklar. Viktigt  
att ta i beaktning är att AI-lösningen i dagsläget fortfarande har sina brister i termer av  

att den transkriberar fel, uppfattar fel ord och dylikt.  
 
Grund till förslag på beslut  

Ur ett juridiskt perspektiv och Lag om tillgänglighet till digital offentlig service behöver  
kommunen minst uppfylla åtagandet om att undertexter produceras till de filmer som  

kommunen publicerar. Med hänvisning till de kostnader som den manuella live-textningen  

skulle innebära och att AI-lösningen ännu inte är mogen med hänvisningen till dess  
brister, är förvaltningens förslag att utreda möjligheten att införa textning i efterhand av  

fullmäktigesändningar för att således efterleva lagkravet. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 

nedanstående utredning. Att Uppdra kommunstyrelseförvaltningen att utreda 
möjligheterna till att införa textning av kommunfullmäktigesändningar i efterhand. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22 § 46  
Tjänsteutlåtande 2021-02-23  

Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2020-08-12  
Mailkorrespondens med tjänsteperson Malmö Stad, 2020-09-18 

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 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 



  Protokoll  

  2021-04-19  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 45 
Motion höj och sänkbar talarstol 

Diarienummer: KSF-2020-166 059 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Uppdrar kommunstyrelseförvaltningen att införskaffa en talarstol i 
kommunfullmäktigesalen som är tillgänglighetsanpassad senast nästa mandatperiod 

2022. 

Medlen tas ur befintlig budget från kommunfullmäktiges sammanträden. 

Sammanfattning 

Den 8 augusti 2020 inkom en motion från Sverigedemokraternas ledamöter i fullmäktige 

som yrkar för att talarstolen i kommunfullmäktigesalen byts ut mot en höj och sänkbar 
talarstol till nästa mandatperiod 2022. 

Motionen är i enlighet med bland annat FN-konventionen, artikel 4 f, plan- och bygglagen 

8 kap 2 § st. 3. Ur Svenljunga kommuns perspektiv är motionen i överensstämmelse med 

kommunfullmäktiges målområde 1, jämställdhet och minskad ojämlikhet som är kopplade 
till agenda 2030-målen. 

Vilka specifikationer en tillgänglighetsanpassad talarstol ska inneha är emellertid oklart. 

Förvaltningen har i samspråk med bland annat Andreas Bergsten ifrån Svenbo som har 
jobbat med tillgänglighetsdatabasen (TD) kommit fram till detta: 

• Det ska vara möjligt att köra in en rullstol under talarstolen 

• Det ska vara 45 grader svängrum under talarstolen 

• Talarstolen ska vara kontrastmarkerad 

• Talarstolen ska vara elektronisk höj och sänkbar 

I en dialog med befintliga leverantörer har slutsatsen dragits att förvaltningen får 
skräddarsy en talarstol som uppfyller ovanstående krav. De offerter som lämnats hittills 

tyder på en estimerad kostnad mellan 35 000 – 40 000 kronor. Detta utan att ta i 

beaktning om installationen av talarstolen kräver övriga förändringar vad gäller tekniken 
eller dylikt. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 
beslut var att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Uppdrar 

kommunstyrelseförvaltningen att införskaffa en talarstol i kommunfullmäktigesalen som 
är tillgänglighetsanpassad senast nästa mandatperiod 2022. 
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Medlen tas ur befintlig budget från kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-22 § 47 

Tjänsteutlåtande 2021-02-23  
Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2020-08-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Thorén (SD): Yrkar bifall till motionen. 

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 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 



  Protokoll  

  2021-04-19  

    

    

 
Kommunfullmäktige 
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§ 46 
Motion en väg in 

Diarienummer: KSF-2016-253 030 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att godkänna motionen som slutgiltigt besvarad. 

Sammanfattning 

Kartläggning och försöksverksamhet under perioden visar att svenljungaförslag och 

inkomna synpunkter bör hanteras manuellt tills mängden inkomna förslag/synpunkter 
motiverar kostnaden för en digital lösning. Båda kräver viss handpåläggning, inför 

publicering på vår webbsida svenljunga.se, för att följa de regler som gäller 

personuppgifter samt egna beslutade riktlinjer och rutiner.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på internremissen visar att det är problematiskt att 
publicera felanmälningar på vår webbsida svenljunga.se, eftersom det medför arbete i 

dubbla system samt handpåläggning vid omformulering och bedömning av vad som ska 
publiceras. Denna resurs finns för närvarande inte på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

”En väg in”- motionen syftar i första hand till att ge våra invånare ett enkelt sätt att lämna 
svenljungaförslag, synpunkter och klagomål ”via en väg” antingen vår webbsida svenljunga.se eller 

Kontaktcenter. Det finns tekniska möjligheter att slutföra uppdraget och även publicera 

felanmälningar på svenljunga.se men det stöter för på andra problem (se stycket ovan).  

Fortsatt ansvar och kostnad för att hitta lämpliga former för att hantera felanmälan via 
utveckling av eventuell e-tjänst, andra lösningar via App eller liknande läggs därför över 

på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Nuvarande status:  

Inkomna svenljungaförslag publiceras på vår webbsida via ”En väg in”. Om minst 30 

personer ”stödjer förslaget” tas de upp till politisk behandling. Svaren publiceras i 
anslutning till svenljungaförslaget.  

Inkomna synpunkter publiceras på vår webbsida via ”En väg in”. Svaren publiceras i 

anslutning till synpunkten.  

Inkomna Felanmälningar Antalet felanmälningar överstiger antalet synpunkter och 
svenljungaförslag med stor marginal och berör huvudsakligen enheterna gata/park, avfall 

och VA som tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen. För 2020 handlar det om drygt 500 
inkomna skriftliga felanmälningar men det är bara en bråkdel, eftersom de flesta (95 %?) 

kommer via telefon eller muntligt enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning. 
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En kort omvärldsbevakning visar att ingen av våra grannkommuner Bollebygd, Mark, 
Tranemo eller Ulricehamn för närvarande publicerar/realtidsuppdaterar synpunkter och 

felanmälningar.  

Ekonomi  

En teknisk lösning för att publicera felanmälningar på webbsidan svenljunga.se via IT-
enhetens ärendehanteringssystem med till exempel sex handläggarlicenser innebär en 

licenskostnad på cirka 15 000/år + en engångskostnad på 5000 kr/enhet (om man vill 
sortera isär felanmälningarna).  

Historik:  

Tidigare svar angående motionen på fråga från Dan Franzén i oktober 2018: Delar av 

motionen är införd men andra kvarstår, eftersom den berör så många andra frågor och 
flera förvaltningar.  

Den främsta orsaken till fördröjningen är att vi inväntat den nya webbsidan och därmed 

förbättrade funktioner till exempel e-blanketter. När vi tidigare konstruerade ”egna” 

lösningar i Sitevision, så har de inte alltid fungerat vid kommande uppdateringar. Den 
nya webbsidan är snart i funktion och då finns bättre tekniska förutsättningar. Vi har då 

även en e-tjänsteplattform som kan möjliggöra delar av det som efterfrågas.  

När den nya webbsidan finns på plats i oktober 2018, så kan vi planera för motionens 
beslut om kartläggning gällande hur vi kan och bör hantera till exempel 

synpunkter/felanmälningar via en väg in. Utredningen bör även belysa värdet av att 
publicera samtliga synpunkter/felanmälningar eller inte samt mängden merarbete i 

dubbla system (ärendehantering och en webbversion).  

Som framgår av tidigare svar i motionen behöver en tjänsteman frigöras för 
utredningsuppdraget under några dagar.  

Tidigare svar och beslut av fullmäktige från 2017: Bifalla motionens första del om 

införande av e-petition (Svenljungaförslag) med premissen att förslag måste få stöd av 
30 personer eller fler för att de ska behandlas politiskt samt att vid införande upphäva 

möjligheten att lämna medborgarförslag.  

Uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en mindre intern utredning med 
konsekvensbeskrivning om eventuellt mer- och dubbelarbetet för förvaltningen samt en 

enklare webbversion liknande den för medborgarförslag. I en enklare webbversion finns 
inget systemstöd för att följa ärenden i realtid. Dubbelarbete skulle kunna handla om 

hantering av felanmälningar både manuellt och digitalt. 

Beredning  
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens den 22 mars. Kommunstyrelsens förslag till 

beslut var att föreslå kommunfullmäktige att godkänna motionen som slutgiltigt 
besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-08 § 46 

Motion inkommen om ”En väg in” inkommen 2016-11-22  
Svar på motion om ”En väg in” 2017-05-29 § 58  

Svar på internremiss gällande svar på motionen ”En väg in” 2021-02-19 
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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 

Monica Björsell 

Stefan Carlsson (S) 

Owe Lundin (L) 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

 
 



  Protokoll  

  2021-04-19  
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§ 47 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 

Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Jan Örni (SD) med omedelbar verkan från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ny ledamot efter 

Jan Örni (SD) utses genom ny röstsammanräkning. 

Sammanfattning 

Jan Örni (SD) har inkommit med en begäran om att entledigas från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. Enligt 4 kap 6 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag 

Avsägelse ifrån Jan Örni (SD) 2021-04-07 

Beslutsgång 

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

entlediga Jan Örni (SD) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och tillskriva Länsstyrelsen i Västra Götalands län att utse ny ledamot 

genom ny röstsammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Jan Örni (SD) 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten 
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§ 48 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: KSF-2021-001 102 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Jan Örni (SD) med omedelbar verkan från uppdraget som 

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Gerth Månsson (SD) till uppdraget som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige utser Christer Schönander (SD) till 
uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Jan Örni (SD) har inkommit med en begäran om att entledigas från uppdraget som 

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Ett fyllnadsval behöver därför ske. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse ifrån Jan Örni (SD) 2021-04-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Thorén (SD): Utse Gerth Månsson (SD) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
och Christer Schönander (SD) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsgång 

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

Gerth Månsson (SD) till uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och utse 
Christer Schönander (SD) till uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, och 

finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslutet expedieras till 

Jan Örni (SD) 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Personalenheten 

 


