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(ur Årsredovisningen 2020) 

Det gångna året har i första hand handlat om Coronapandemin. 
Svenljunga har klarat sig bra, med få smittade i omsorgen och i 
samhället i övrigt. Krisledningsstaben har varit aktiverad nästan hela 
året. Krisledningsnämnden har också varit aktiverad vid ett flertal 
tillfällen. Samverkan mellan förvaltningarna har utvecklats och fungerat 
bra. Politiken hade under stor del av året ett minskande antal möten och 
även deltagare på dessa, så kallad borgfred var införd från april till 
augusti. De flesta möten har varit digitala och är så också tillsvidare.  
 

 

+ Beslut om nya GC-leder mellan Holsljunga-Överlida, från golfbanan till 
Svenljunga samt en kortare sträcka i Hillered. 
+ Extra föreningsbidrag med 1 milj. på grund av Corona. 
+ Ny översiktsplan 
+ Beslut om att skapa ett aktivitetscenter på torget i Svenljunga, för i 
första hand äldre. 
+ Moga Returen, vår nya återvinningscentral är i full drift. 
Solcellsanläggning installerad med en produktion på 40.000kWh. 
 
Detta är bara ett axplock ur 2020 års verksamhet. Vår målsättning har 
varit att skapa breda majoriteter i sakfrågorna och skapa en ännu bättre 
kommun att leva och bo i. 
Det viktigaste framöver är nu att skapa en långsiktig skolorganisation 
och besluta om att påbörja byggnation av två nya F-6 skolor i söder. 
 
Stefan Carlsson (s) 
Kommunstyrelsens Ordförande 
 

 

 

INSTÄLLT 
 
Öppet Hus 
Pga risken för 
smittspridning under 
rådande coronaepedemi, 
väljer vi att t.v.ställa in 
vårt Öppna Hus på 
torsdagarna. 
 

 
Vill du bli medlem i 
Socialdemokraterna? 
 

Varför behöver vi bli 
fler medlemmar?  
Det enkla svaret är: 
  
För att det gör oss 
starkare när vi ska 
förändra Sverige och 

världen. 
Välkommen du också! 
 

BLI MEDLEM! 
 
 

Budgeten 2020 stöds av Socialdemokraterna, 
Liberalerna, Landsbygdspartiet Oberoende och 
Vänsterpartiet. Resultatmålet 2020 var 1,2 %, cirka 
7,9 milj. Årets resultat blev 40,1 milj. det högsta 
någonsin. De största orsakerna är överskott på 
ökade skatteintäkter och generella stadsbidrag +18 
milj., pensionskostnader + 5 milj., samt att samtliga 
nämnder gör överskott på totalt +10,4 milj.  
. 
 

Ta hand om Er  
Tvätta händerna! 
Håll avstånd! 

www.sapsvenljunga.se 

https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

