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KS §l DNR KS 101/2016 150 

Svar på motion att avskaffa delade turer och heltidsanställningar 

Sammanfattning 
Robert Andersson (S) inkom 2016-03-04 med foljande motion: 
"V åren 2013 tecknade SKL och Kommunal ett riksavtal där följande skrivning 

finns med: 

" ... delade turer ska minimeras. Uppgörelsen innebär att vid arbetstidsforläggning 
bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhål
len." 

Trots att det nu har gått tre år har vi inom Herrljunga Kommun i stor ut
sträckning fortfarande kvar delade turer inom Kommunals avta/samråden. Vi 
socialdemokrater tycker att avtalet är ett steg i rätt riktning men anser att ar
betet med att minimera delade turer går for långsamt. Vi vill mer. Det krävs 
krafttagfor att komma tillrätta med delade turer men vi förringar inte de ut
maningar det innebär att bryta med invanda mönster hos både arbetsgivare och 
anställd. Dock räds vi inte uppgiften. 
Det handlar om att se kommunen som en större arbetsgivare än den enskilda 
arbetsplatsen likväl som att se förtjänsterna med ett avskaffande. För Social
demokraterna är avskaffandet av delade turer en arbetsmi(jöfråga och en an
ständighets/råga. Det handlar också om att kommunen ska ha rimliga arbets
villkor som säkerställer den långsiktiga personalförsörjningen. Anställda i 
kommunen ska kunna leva på sin lön och ha en drägligfamiljesituation 
l flera kommuner runt om i landet finns goda exempel där man framgångsrikt 
arbetar med att avskaffa delade turer. Med de goda exemplen som utgångs
punkt yrkar jag till kommunfullmäktige att besluta: 
Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och tillsvi
dareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighetfor den som önskar. 

Att arbetstiden ska vara sammanhållen. 
Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som mö} Ii g t " 

Socialforvaltningen har inkommit med yttrande över motionen där det framkom
mer foljande: 
I de av kommunfullmäktige antagna målen for 2017 finns målet: Andelen heltid får 
tillsvidareanställda ska öka. 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det antal delade turer som idag finns inom 
forvaltningens område inte kan minskas mer än vad som redan gjorts. En ytterli
gare minskning skulle innebära ökade kostnader då forvattningen behöver anställa 
fler personer for att täcka bemanningskraven. En minskning skulle även innebära 
att personalen behöver arbeta fler helger än idag for att scheman ska gå ihop. Ar
betspassen skulle också behöva forlängas vilket, tillsammans med lägre bemanning 
på helgerna, skulle innebära en ökad arbetsbelastning. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KS § 1 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-01-1 O 
Socialforvaltningens skrivelse, "Svar på motion om att avskaffa delade turer", 
2017-01-10 
Kommunfullmäktige§ 34/2016-03-08 
Motion: Avskaffande delade turer- inkommen 2016-03-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Motionen avslås. 

Anette Rundström (S) fareslår att motionen ska bifallas. 

Elin Hegg (MP), Björn Wilhelmsson (S) och Kari Hellstadius (S) bifaller Anette 
Rundströms (S) forslag. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller forvattningens forslag till beslut. 

Beslutsg§ng 
Ordforanden ställer forslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu
tar i enlighet med forvattningens f6rslag. 

Omröstning. 
Ordforanden ställer foljande forslagsordning: 
Ja- i enlighet med forvattningens forslag att avslå motionen. 
Nej -i enlighet med Anette Rundströms (S) forslag att bifalla motionen. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med social
forvaltningen forslag till beslut (röstningsbilaga l, KS § 1/20167-01-23). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Motionen avslås. 

Utdragsbestyrkande 



§ 1/2017 Förvaltningens förslag 
till beslut mot Anette Rundströms 

Röstningsbilaga KS § 1/2017-01-23 Tjänstgörande l (S) förslag 

JA NEJ Avst~r 

Johnny Carlsson (C} ordf. x x 
Christina Abrahamsson (M} vice ordf. x x 
Andreas Molin (C) x x 
Ronnie Rexvall (KV) x x 
Gunnar Andersson (M) 
Elin Heqq (MP) x x 
Elin Alavik (l) 
Anette Rundström (S) x x 
Biörn Wilhelmsson (S) x x 
Kari Hellstadius (S) x x 
Lars-Erik Ahlgren (SD) x x 

l 

Marita Andersson (C) 
Jan-Olof Brorsson (l) x x 
Fredrik Svensson (KD) x x 
Christina Glad (KV) 
Göran Elfving (M) 
Alexander Rahm (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Kurt Hallberg (S) 
Tony Niva (-) 
Summa 6 s o 

~i~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2017-01-23 

KS § 2 DNR KS 91/2015 700 

Svar på motion om införande av personligt ombud 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2015-04-01från Elin Hegg (MP): 

"Personligt ombudför personer med psykiskfunktionsnedsättning 
Miljöpartiet de gröna i Herrljunga och Vårgärdaföreslår att kommunen till
sammans med Vårgärda respektive Herrljunga kommun startar verksamheten 
med ett personligt ombudför personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Gärna i samarbete med annan kommun med personliga ombud. 

Vi vet att många personer med psykiska funktionsnedsättningar far illa i 
samhället på grund av att de är en svag grupp som har svål t attframföra 
sina behov av vård och stöd från samhället. Detta gäller även för den mål
gruppen i Herrljunga och Vårgårda liksom i alla andra kommuner. En per
son som mår psykiskt dåligt har ofta en svag självkänsla eller har svårt med 
relationer som gör att de ofta står tillbaka med sina behov eller inte blir 
trodda. I ett citatfrån boken Personligt ombud skriven av FoU i väst säger en 
klient "Mitt största problem som jag upplever, är att ingen lyssnar på mig. 
Jag har känslan av att det jag har att säga, om mitt liv, om mina bekymmer, 
inte är någonting värt. " 

Personligt ombud har funnits först under en prövotid från J 996 och perma
nentades 2000 i Sverige för att ge stöd till personer med psykisk funktions
nedsättning i kontakt med myndigheter. En person med psykisk funktionsned
sättning har ofta behov av stöd från flera olika verksamheter och myndighet
er och det har visat sig att den enskilde inte klarar att söka det stöd han eller 
hon behöver. Därför har Regeringen och Socialstyrelsen beslutat om att ge 
ett ekonomiskt stöd till de kommuner som inför personligt ombud på 302 
400.- per ombud och år. Dessutom har Länsstyrelsen och Socialstyrelsen an
svar.för utbildning och uppföljning av personligt ombud. 

Exempel på inrapporterade brister för målgruppen ur Socialstyrelsens sen
aste uppföljning av verksamheten med personligt ombud är: dåligt bemötande 
och bristande kompetens och förståelse för målgruppens problematikfrån 
myndigheter. Brister i samverkan, både mellan förvaltningar inom kommuner 
men också mellan olika myndigheter. Problem för klienter att få försörjnings
stöd för tandvård. Svårigheter i att synliggöra barn som bor med föräldrar 
med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Brist på gode män och .förval
tare. För lite tillgång till boendestödjande insatser. Långa väntetider och 
bristfällig tillgång tillläkare inom psykiatrin. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes stgn 

Fortsättning KS § 2 

Dålig samordning mellan somatisk och psykiatrisk vård. Svår tillgänglig psy
kiatrisk öppenvård. Oro och osäkerhet kring Försäkringskassans regler om 
forsärjning for målgruppen. Svårt att få tid hos Arbetsformedlingen och klien
ter har svårt att förstå informationen som de får därifrån. 
Miljöpartiet de Gröna föreslår härmed att kommunerna tillsammans i första 
hand gemensamt inrättar personligt ombud eller i andra hand varför sig. " 

Socialfårvaltningen fick i uppdrag av nämnden att utreda möjligheterna till ett infa
rande av personligt uppdrag. 

Förvaltningen har varit i kontakt med Vårgårda kommun som idag har ett person
ligt ombud. Kommunerna kan gemensamt ha ett personligt ombud. Förvaltningen 
fåreslår att nämnden beslutar om att infåra personligt ombud på 50% under en 
ettårsperiod. Utvärdering ska göras innan utgången av 2017 och presenteras får 
nämnden får beslut om kommunen ska fortsätta att erbjuda personligt ombud eller 
inte. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 143/2016-11-29 

Förslag till beslut 
Socialnämndens fårslag till beslut: 

l. Personligt ombud infårs. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomfåra en utvärdering av personligt om

bud innan utgången av 2017. 
3. Motion om inrättande av personligt ombud beviljas. 

Elin Hegg (MP) fareslår att punkt två ersätts med: Förvaltningen får i uppdrag att 
genomfåra en utvärdeting av personligt ombud i samband länsstyrelsens utvärde
ring får 2017 som grund och kompletterar med kommunens egna frågeställningar. 

Anette Rundström (S) bifaller Elin Heggs (MP) fårslag till beslut. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om fårvaltningens fårslag till beslut med Elin Heggs (MP) änd
ringsfårslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Personligt ombud infårs. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomfåra en utvärdering av personligt om

bud i samband länsstyrelsens utvärdering får 2017 som grund och komplet
terar med kommunens egna frågeställningar. 

3. Motion om inrättande av personligt ombud beviljas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2017-01-23 

KS § 3 DNR KS 166/2016 942, KS 289/2016 942 

Ändring av investeringsbudget 2017-2019 

Sammanfattning 
En reviderad investeringsbudget får perioden 2017-2019 är framtagen. Total bud
getram får perioden är 184 585 tkr; 
År 2017, 56 285 tkr. Det innebär en utökad budget med 16 950 tkr mot föregående 
beslut. 
År 2018, 63 550 tkr. Det innebär en utökad budget med 35 l 00 tkr mot föregående 
beslut. 
År 2019,64 750 tkr. Det innebär en utökad budget med 32 700 tkr mot föregående 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09 
Reviderad investeringsbudget får budgetperioden 2017-2019 
Bygg- och miljönämnden § 72/2016-11-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad investeringsbudget får 
2017-2019 enligt förslag. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l . Kommunfullmäktige godkänner reviderad investeringsbudget får 2017-

2019 enligt förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

IV KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

=r s 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2017-01-23 

KS § 4 DNR KS 166/2016 942 

Information om budget 2017-2019 

Sammanfattning 
Beslutad budget har i samarbete mellan ekonomiavdelningen och kommunikation 
gjorts om till ett annat format. Inga ändringar har gjorts utifrån de beslut som tagits, 
dock har texter tillkommit, såsom - kommunstyrelsens ordförande har ordet, oro
världsanalys samt lite mer ingående analyser av budgeterad periods siffror och 
nyckeltal på en övergripande nivå. 

Underlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-12 
Budget 2017-2019 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 9 
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KS § 5 DNR KS 299/2016 942 

Äskande från bildningsnämnden gällande orobyggnation av 
Ugglans lekhall för start av ny femårsverksamhet 

Sammanfattning 
Sländans fårskola har sedan våren 2011 varit inrymd i en del av Hagens äldrebo
ende. I den del där fårskolan är inrymd måste ombyggnad av etapp fyra påbörjas 
under hösten 2017. För förskoleverksamheten innebär det att fårskolan Sländan 
flyttar ut under sommaren 2017 och startar i andra lokaler från och med augusti 
2017. Bildningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen under
sökt möjligheterna att finna ersättningslokal i Herrljunga tätort. Någon ledig lokal 
har inte gått att få tag i. 
Ugglans lekhall är den lokal som finns tillgänglig. Efter en mindre ombyggnad av 
lekhallen kan den fungera som ny femårsavdelning klar att använda 2017-08-0 l. 

Beslutsunderlag 
Ordfårandeskrivelse i ärendet daterad 2017-01-02 
Bildningsnämnden § 152/2016-12-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordfårandes fårslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att bereda 
ombyggnaden av Ugglans lekhalL 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att bereda ombyggnaden av 

Ugglans lekhalL 

Expedieras till : Tekniska nämnden 
För kännedom Bildningsnämnden 
till : 

Juslerandes sign Uidragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2017-01-23 

KS § 6 DNR KS 290/2016 711 

Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel 

Sammanfattning 
Socialnämnden fareslår får kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att ansvara 
får kontrollen av fårsäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen (2009:730) 
om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Idag ansvarar bygg- och miljönämnden får dessa ärenden men såväl bygg- och mil
jöfårvaltningen som socialfårvaltningen ser samordningsvinster i att socialnämn
den tar över ansvaret. Uppgiften skulle ingå i alkoholhandläggarens uppdrag. 
Nämndens alkoholhandläggare innehar detta uppdrag i övriga kommuner inom det 
kommunala samarbete som finns avseende alkoholhandläggning och har en god 
kunskap om uppdraget. Tillsynen kommer att ske i samband med att handläggaren 
gör tillsyn av folköl och tobak. 

Hanteringen av receptfria läkemedel finns idag inte inskrivet i något reglemente. 
Förvaltningen fareslår därfår att detta ska tas i beaktande vid nästa revidering av 
nämndemas reglementen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 142/2016-11-29 

Förslag till beslut 
Socialnämndens fårslag till beslut: 

l. Socialnämnden fareslår kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att an
svara får kontrollen av fårsäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2. Socialnämnden fareslår kommunfullmäktige att skriva in ansvaret får re
ceptfria läkemedel vid nästa revidering av reglementena. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om fårvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att ansvara får kontrollen av 

fårsäljning av receptfria läkemedel enligt 20 §lagen (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

2. Kommunfullmäktige skriver in ansvaret får receptfria läkemedel i social
nämndens reglemente. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-01-23 

KS § 7 DNR KS 300/2016 387 

Beviljande av bidrag till utbildningsinsats från Nämndemannaför
eningen vid Alingsås Tingsrätt 

Sammanfattning 
Ansökan om bidrag till utbildningsinsats för nämndemän har inkommit 2016-12-08 
från Nämndemannaföreningen vid Alingsås Tingsrätt. Föreningen söker bidrag om 
500 kr per mandat och år för innevarande mandatperioden 2016-2019, som i sin 
helhet ska utbetalas vid inledningen av mandatperioden. 

Herrljunga kommun har fem valda nämndemän för denna mandatperiod. Det totala 
bidraget som ansökes om är l O tkr. Kostnaden föreslås belasta kommunfullmäkti
ges konto. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-10 
Ansökan om bidrag från Nämndemannaföreningen vid Alingsås Tingsrätt, inkom
men 2016-12-08 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

l. Kommunfullmäktige beviljar bidrag om l O tkr till Nämndemannaförening
en vid Alingsås Tingsrätt för mandatperioden 2016-2019. 

2. Kostnaden föreslås belasta kommunfullmäktiges konto. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige beviljar bidrag om l O tkr till Nämndemannaförening

en vid Alingsås Tingsrätt för mandatperioden 2016-2019. 
2. Kostnaden föreslås belasta kommunfullmäktiges konto. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 12 
2017-01-23 

KS § 8 DNR KS 313/2016 313 

Begäran om planändring Herrljunga 2:159 kvarter Mimer 

Sammanfattning 
Från fastighetens ägare Inga-Lill Andersson Tila AB har inkommit en begäran om 
planändring for Herrljunga 2:159, kvarter Mimer. Sökanden önskar uppfora ett 2-
plans bostadshus med 6 st lägenheter med en yta på vardera 35 kvm. Byggnaden är 
tänkt att ligga på det som en gång var skolgård på fore detta stureskolans mark. 
Från planenhetens sida ses också en möjlighet att planlägga for en fortsatt sträck
ning av cykelvägen längs Storgatan. 
Planen genomfors som standardutforande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-13 
Ansökan om planändring inkommen 2016-11-1 O 
Detaljplankarta antagen 050125 
Detaljplanens text kring bevarande( q) 
Kulturmiljöanalys 2005-01-26 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

l . Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att plan
lägga fastigheten Herrljunga 2:159 for bostäder, parkering och cykelväg ef
ter upprättande av plankostnadsavtaL 

Elin Hegg (MP) fareslår att ärendet återremitteras for att komplettera underlaget 
med passande utfonnning av byggnaden. 

Andreas Molin (C) bifaller forvaltningens forslag till beslut. 

Beslutsgäng 
Ordforanden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordforanden frågar om forvaltningens forslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen uppmanar bygg- och miljönämnden att planlägga fastig

heten Herrljunga 2:159 for bostäder, parkering och cykelväg efter upprät
tande av plankostnadsavtaL 

Expcdicnos till: Bygg- och miljönämnden 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2017-01-23 

KS § 9 DNR KS 286/2016 912 

Revidering av riktlinjer för anställdas bisysslor 

Sammanfattning 
Herrljunga kommuns revisorer har granskat anställdas bisysslor. Revisorerna kon
staterar i rapporten att riktlinjer finns, att efterlevnaden har brister och att alla an
svariga inte har tillräcklig kunskap om riktlinjerna/hanteringen. Vidare noteras att 
inget talar får att jävsförhållanden förekommer samt att riktlinjerna bör komplette
ras med information om hur kommunen ska hantera bisyssla hos förvaltningschef 
Revisorerna frågar slutligen kommunstyrelsen om vilka konkreta åtgärder styrelsen 
ämnar vidta får att fårbättra kännedom och tillämpning av regel verket. 
Revisorerna noterar att inget specifikt talar får att det förekommer jävsförhållanden 
i förvaltningen . 
De synpunkter som lämnas angående förvaltningschefer respektive kännedom och 
tillämpning bör medfåra dels en revidering av befintliga riktlinjer samt åtgärder får 
att öka kännedom och tillämpning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-11-29 
Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor inkommen 2016-11-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med får
slag på reviderade riktlinjer får anställdas bisyssla. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med får
slag på åtgärder får att öka kännedom och tillämpning av riktlinjer får an
ställdas bisyssla. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med får
slag senast till styrelsens möte i mars 2017. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med får

slag på reviderade riktlinjer får anställdas bisyssla. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med får

slag på åtgärder får att öka kännedom och tillämpning av riktlinjer får an
ställdas bisyssla. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med får
slag senast till styrelsens möte i mars 20 l 7. 

Expedieras till: Kommunchef 

Juslerandes sign Uidragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-01-23 

KS § 10 DNR KS 243/2016 942 

Begäran om svar från revisorerna angående fråga om fordran hos 
Migrationsverket 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har den 21/9 inkommit med skrivelse angående kommunens 
eventuella fordran hos Migrationsverket Skrivelsen har handlagts av ekonomiche
fen och meddelats kommunstyrelsen den 1711 O. Dessvärre har skrivelsen därefter ej 
formellt expedierats till revisorerna vilket var avsikten. 

Kommunernas revisorer, genom Erik Nilstad, har den 7112 kontaktat ekonomiche
fen per telefon varvid den aktuella skrivelsen översänts med epost. Samma skri
velse bifogas även detta svar fOr expediering till revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Skrivelse från revisorerna inkommen 2016-12-07 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-26 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fOrslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsen godkänner svar med bilaga till revisorerna på fråga an
gående eventuell fordran hos Migrationsverket 

Beslutsg§ng 
Ordforanden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner svar med bilaga till revisorerna på fråga an

gående eventuell fordran hos Migrationsverket 

Expedieras till: Revis01erna 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2017-01-23 

KS § 11 DNR KS 394/2016 906 

Fråga från revisorerna angående ansökan om statsbidrag för att 
öka bostadsbyggandet 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har den 7/12 inkommit med fårfrågan om huruvida kommu
nen får 2016 har ansökt om bidrag från Bo verket gällande statsbidrag till kommu
ner får att öka bostadsbyggandet. 
Inom de kommunala verksamheterna finns två verksamheter vilka skulle kunna 
vara aktuella får att söka bidrag, Herrljunga Bostäder AB respektive tekniska 
nämnden. Ansökan från dessa har ej gjorts. 

I svar från VD, Herrljunga Bostäder AB, meddelas att bolagets byggnationer ligger 
utom tidsramarna. Fastighetschefen, tekniska förvaltningen, tekniska nämnden, har 
meddelat att aktuellt objekt ej förekommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Skrivelse från revisorerna inkommen 2016-12-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

l. Svar till revisorerna godkänns. 

Johnny Carlsson (C) föreslår att ärendet återremitteras får att kompletteras med en 
utredning kring vilka kriterier som gäller får att göra ansökan om statsbidrag får att 
öka bostadsbyggandet. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och 
finner att ärendet återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Ärendet återremitteras får att kompletteras med en utredning kring vilka 

kriterier som gäller får att göra ansökan om statsbidrag får att öka bostads
byggandet. 

Expedieras till: Revisoremil 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~g HERRLJUNGA KOMMU' 

KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-23 

KS § 12 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

NR Meddelandeförteckning 

l Protokoll från pensionärs- och funktionshin
derrådet 2016-11-23 

DNR 

Sid 16 

2 Beslut från Södra hälso- och sjukvårdsnärnn- KS 268/2016 878 
den ang. godkännande av verksamhetsplan 

3 Budget 2017-2019 socialnämnden KS 2016:106 

4 Budget och verksamhetsplan Tekniska KS 166/2016 942 
nämnden 2017-2019 

5 Protokoll från Sjuhärads samordningsförbund KS 95/2016 992 
2016-11-17 

6 

7 

Anteckningar månadsdialog 2016-11-29 

Beslut om valkretsindelning från VG Reg
ionen 

KS 78/2016 942 

KS 186/2016 950 

8 Månadsuppföljning oktober for socialnämn- KS 2016:105 
den 

9 Direktionsprotokol12016-12-09, Boråsreg- KS 104/2016 992 
ionen sjuhärads kommunalförbund 

l O Protokoll KSAU 2017-01-09 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingama. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRUUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

T5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2017-01-23 

KS § 13 

Delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 

NR 

2 

Delegeringsbeslut 

Herrljunga kommuns svar, Remiss om 
kameraövervakning med drönare 

Avtal avseende nyttjande. support och 
underhåll Visual Arkiv 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

KS 292/2016 190 

KS 297/2016 109 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

IV KOMMUNSTYRELSEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2017-01-23 

KS § 14 DNR KS 308/2016 942 

Information om begärd redovisning av representationskonto för 
2016 

Sammanfattning 
Johnny Carlsson (C) informerar om att den begärda redovisningen av kommunens 
representationskostnader får 2016 kommer att presenteras får kommunstyrelsen i 
samband med att årsredovisningen får 2016 blir klar. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 




