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Auli Karnehed (SD) 
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Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2018-01-22 

KS §l 

Tillägg till dagordningen 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår att följande ärenden tillfårs dagordningen; 

• Kontorslokaler får socialförvaltningen 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om fårslaget antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ärenden tillfårs dagordningen: 

• Kontorslokaler får socialförvaltningen 

l """""'""'""" 
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KOMMUNSTYRELSEN 

l Justerandes sign 

5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2018-01-22 

KS § 2 

Information om skatteprognos mot budget 2018-2020 

Sammanfattning 
Den 21 december 2017 kom det en ny skatteprognos får den kommande treårs
perioden. skatteprognosen visar att Herrljunga kommuns budget för perioden 2018-
2020 är för högt satt gällande skatteintäkter och generella statsbidrag. skillnaden 
mellan budgeterade och prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag får 
2018 uppgår till totalt -9 798 tkr och beror framförallt på två faktorer; antalet 
invånare i utfall är lägre än budgeterat samt att prognosen får inkomstutjämningen 
försämrats . Den negativa posten för skatteintäkter och generella statsbidrag 
balanseras upp något genom att kapitalkostnadernas utfall kommer att bli cirka 
2 000 tkr lägre än budgeterat samt att ytterligare intäkter i generella statsbidrag 
kommer att tillföras med cirka 300 tkr gällande ensamkommande flyktingbarn. Den 
totala underfinansieringen i budget får 2018 är efter avdrag för kända effekter är 
därmed cirka 7 500 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-01 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Infonnationen skickas till kommunfullmäktige för kännedom. 

För kiinnc<lom till : Kommunfullmäktige, n~mnder och revisorer 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2018-01-22 

KS § 3 DNR KS 246/2017 910 

Revidering av attestreglemente 

Sammanfattning 
Gällande attestreglemente reviderades senast 2004 och nu finns behov av att 
uppdatera reglementet till rådande behov och verksamhet. Ny policy får attest-
och utbetalning hanterar följande delar: Definitioner begrepp, roller i attestering, jäv, 
utbetalningsattesten, dokumentationen, särskilda regler får attestering i ekonomi
och lönesystem samt i socialtjänstens system. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-08 
Attestreglemente, beslutad i KF § 131/2004 
Policy får attest- och utbetalningsreglemente enligt fårslag 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut; 

• Kommunfullmäktige antar föreslagen policy får attest- och utbetalnings
reglemente 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar föreslagen policy får attest- och utbetalnings

reglemente 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Juslerandes s1gn 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-01-22 

KS § 4 DNR KS 256/2017 91 O 

Ansökan från stiftelsen Herrljunga Industrilokaler för köp av 
Ölltorp 1:16 

Sammanfattning 
stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att köpa Ölltorp 
1: 16 (tidigare Talent plastics AB). 

I stadgama får stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej 
utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggningsprojekt som 
överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor". De planerade åtgärderna kostnads
beräknas till 7,2 mnkr och ryms inom beslutad budgensram. 

Beslutsunderlag 
Ordfårandeskrivelse daterad 2018-01-14 
Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler daterad 20 l 7-12-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut; 

• Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att köpa Ölltorp l: 16 
beviljas. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att köpa Ölltorp l: 16 

beviljas. 

!expedieras till: Kommunrullmiiktige. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 
för klinnedom till: Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 

2018-01-22 

KS § 5 DNR KS 208/2017 739 

Svar på motion om lättillgänglig upplevelse och motion för äldre 
och rörelsehindrade 

Sammanfattning 
Följande nedkortade motionsförslag inkom 2017-09-29 från Bert-Åke Johansson 
(S): 
" ..... Med hjälp av cykeln kan även de med rörelsebesvär komma ut och motionerna 
eftersom cykling belastar kroppen mindre än promenader. Eldrivningen gör också 
att de hårdaste belastningarna kapas. Möjligheten att komma ut och återse platser 
som man kommer ihågfrån yngre dagar har en uppiggande och lugnande effekt på 
många av de personer som har demens sjukdom. Fler och fler kommuner upptäcker 
denna möjlighet. 
För att kunna erbjuda så många som möjligt av våra omsorgstagare detta, är 
lämpliga platser att ha en e/cykel på: Hagens demenscentrum, Herrljunga. Gäsene
gården/hemtjänsten, Ljung. Hemgården/hemtjänsten, Herrljunga. 
Utifrån ovanstående yrkar vi, socialdemokraterna: 
• Att socialförvaltningen köper in eldrivna tandemcyklar av modell "side by side "for 
placering vid ovanstående platser. 

Juslerandes sign 

• Att socialtjänsten får ta del av föregående års överskott till finansieringen" 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsen överlämnade motionen till socialnämnden för 
beredning. 
Socialförvaltningen har köpt in en tandemcykel av modell "side by side" under 
hösten till Hemgården. Beslutet var att börja med en cykel får att testa hur det 
fungerar, om det finns möjlighet att komma ut och cykla och om den uppskattas. 
Skulle det finnas möjlighet framöver ekonomiskt och tandemcykeln används och 
uppskattas kan flera cyklar köpas in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20 l 7-12-06 
Motion inkommen 2017-09-29 
Kommunfullmäktige § 112/2017 -l O-l 7 
Kommunstyrelsen §212/2017-11-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige rekommenderas att anse motionen besvarad. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunfullmäktige rekommenderas att anse motionen besvarad. 

Expcdiuas till: Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2018-01-22 

KS § 6 DNR KS 40/2017 612 

Svar på motion avseende daglig schemalagd idrott i skolan 

Sammanfattning 
Motion avseende schemalagd idrott i skolan inkom 20 l 7-02-16 från Lennart 
Ottosson (KV). I motionen föreslås att Herrljunga kommun ska införa daglig 
schemalagd idrott i grundskolan och gymnasieskolan. 
Bildningsnämnden har svarat på motionen. Utifrån skolans förändrade timplan från 
läsåret 2018, en redan beslutad utökning av idrottsundervisning om l 00 timmar från 
2019 samt brist på tillgången till idrottshallar anser bildningsnämnden att det i dags
läget inte är möjligt att bevilja motionen. De ställer sig dock positivt till att införa en 
pilotskola under läsåret 2018, förutsätt att erforderliga medel tillkommer om 200 tkr. 
Bildningsnämnden beslutar därför att motionen genom svarsskrivelsen ska anses 
vara besvarad och att bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för att införa en pilotskola 
för 2018/2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-03 
Bildningsnämndens § 128/2017-12-04 
Tjänsteskrivelse i ärendet, daterad 2017-10-31 
Motion inkommen 2017-02-16 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Motionen anses besvarad. 
• Bildningsnämnden tilldelas 200 tkr för ändamålet att införa en pilotskola får 

2018/2019. 

Kommunstyrelsens fårvaltnings fårslag till beslut: 
• Kommunstyrelsen tillstyrker bildningsnämndens forslag att motionen kan 

anses besvarad. 
• Verksamhetsutveckling genom pilotskola 2018-2019 bör finansieras inom 

fastställda budgetramar. 

Gunnar Andersson (M) fareslår följande tillägg på kommunstyrelsens fårvattning 
punkt två: 

• Vid behov kan tidigare års ackumulerade budgetöverskott användas. 

Ronnie Rexwall (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar på vart och ett av förslagen och finner att kommunstyrelsen 
bifaller kommunstyrelsens förvaltnings fårslag tillsammans med Gunnar Anderssons 
(M) tilläggsfårslag. 
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Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-22 

F ortsättning KS § 6 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Motionen anses besvarad. 

Sid 9 

2. Verksamhetsutveckling genom pilotskola 2018-2019 bör finansieras inom 
fastställda budgetramar. 

3. Vid behov kan tidigare års ackumulerade budgetöverskott användas. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-01-22 

KS § 7 DNR KS 97/2015 471 

Svar på motion om att erbjud kommunala ställplatser till husbils 
ägare för att främja besöksnäringen i kommunen 

Sammanfattning 
Motion inkom från Elin Alavik (L(FP)), 2015-04-17 och fareslår att; 

• Herrljunga kommun skyndsamt ser över möjligheterna att anrätta enklare 
ställplatser vid strategiskt utvalda platser i vår kommun Herrljunga kommun 
samlar in information om eventuella privata ellerföreningsägda ställ
platser/campingplatser och tydliggör dem på hemsida och i ev. annat turist
material." 

Kommunens tätorter är normalt VA-område och uppkoppling till kommunalt vatten 
och avlopp är forenad med en anslutningsavgift. Utanfor tätorten har kommunen inte 
samma tillgång till vatten och avlopp. För att inte kostnaderna ska bli får höga bör 
ställplatser därfor anläggas utanfor tätorten, men i anslutning till befintliga anlägg
ningar med vatten och avlopp. En sådan befintlig anläggning, som är möjlig är på 
Orraholmen "Gula huset". 
Kostnaden beräknas till l 00 tkr. I investeringsbudget finns avsatta medel for mindre 
gatuanläggningar. Delar av dessa medel bedöms inte behövas under 2017 och är där
får möjliga att omdisponera for ändamålet ställplatser 

Beslutsunderlag 
Motion "erbjuda ställplats till husbilsgäster får att främja besöksnäringen i kommu
nen" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens fårslag till beslut: 

• l 00 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre gatuanlägg
ningar till ställplatser husbilar på Orraholmen. 

• Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas. 

Beslutsg~ng 
Ordforanden frågar om fårvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. l 00 tkr investeringsmedel omdisponeras från projektet mindre gatuanlägg

ningar till ställplatser husbilar på Orraholmen. 
2. Projektet ställplatser husbilar på Orraholmen startas. 

l~xpcdieras till: Kommunfullmäktige, tekniska nämnden, motionsställaren 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2018-01-22 

KS § 8 DNR KS 8/2018 7704 

Målbild för socialförvaltningens lokaler 2027 

Sammanfattning 
Socialnämndens fattade beslut, 20 l 7-12-19, att anta av förvaltningen föreslagen 
målbild för socialförvaltningens lokaler 2027 och att Socialnämndens beslut ska 
delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Socialnämndens arbetsutskott har tillsammans med fårvaltningsledningen sett över 
behoven inom nämndens verksamhetsområde de nästkommande tio åren. 
Kommunstyrelsen har tagit del av Socialnämndens beslut avseende målbild får 
socialfårvaltningens lokaler 2027 och ska i beredningen av ärendet till 
kommunfullmäktige ange kommunstyrelsens uppfattning i ärendet. 
Målbild 2027 bygger på befolkningsprognos och anger Socialnämndens bedömning 
av inriktning och behov av verksamhetslokaler på tio år. Målbild 2017 är väl 
genomarbetad och anger färdriktningen med syfte att tillgodose Herrljunga 
kommuns behov av verksamhetslokaler for Socialnämndens verksamheter. 
De framtida ekonomiska fårutsättningarna och budgetprocesserna får Herrljunga 
kommun ska ange genomförandetakten avseende "Målbild 2027". 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens underlag avseende "Mål bild 2027", 2017-12-06 
Socialnämndens beslut avseende "Målbild 2027", 2017-12-19 
Denna tjänsteskrivelse i ärendet, 2018-01-05 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
socialnämndens antagna "Målbild 2027", avseende tioårsperiodens bedömda 
behov av verksamhetslokaler. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg: 
• Beslutet ska beaktas i budgetarbetet 2019 . 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om samtliga fårslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom 

socialnämndens antagna "Målbild 2027", avseende tioårsperiodens bedömda 
behov av verksamhetslokaler. 

2. Beslutet ska beaktas i budgetarbetet 2019. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2018-01-22 

KS § 9 DNR KS 270/2017 313 

Begäran om detaljplan Hagens äldreboende, del av Herrljunga 6:3 

Sammanfattning 
Från socialnämnden har 2017-11-28 inkommit en begäran om att upprätta en 
detaljplan över del av Herrljunga 6:3. Socialnämnden har beslutat att utveckla Hagen 
till kommunens demenscentra. För att kunna samla all kompetens samt kunna 
erbjuda boende till personer med demenssjukdom behöver Hagen byggas ut. 
Genom fareslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara 
Planändringen har stöd i översiktplanen och kan antas vara av begränsad betydelse 
Planen genomfors med standardforfarande. Beslut om antagande kan fattas av bygg
och miljönämnden. 
Planavgift tas ut i samband med bygglov. Gällande detaljplan ersätts av ny plan for 
att möjliggöra utbyggnad av äldreboende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-11 
Karta med planområde 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta 
detaljplan får Hagens äldreboende, del av Herrljunga 6:3 

Beslutsg~ng 
Ordforanden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta 

detaljplan får Hagens äldreboende, del av Herrljunga 6:3 

Expedieras till : Bygg- oc h miljönämnden 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2018-01-22 

KS § 10 DNR KS 273/2017 7756 

Förslag om byggnation av trygghetsboende i Herrljunga tätort 

Sammanfattning 
SPF och PRO Herrljunga och Gåsene har till Socialnämnden, inkommit med ett 
önskemål om att kommunen, i sin planering av byggandet i Herrljunga tätort, har 
med ett trygghetsboende som skall omfatta minst 1 O hyreslägenheter med gemensam 
matsal, gemenskapsutrymmen som kan användas till daglig verksamhet och andra 
aktiviteter och tillgång till plats att kunna ha en trädgård. En värdinna/värd ska 
anställas som har samarbete med den dagliga verksamheten och a11svur f'ör aktiviteter 
får hyresgästemu allt utefter önskemål ti·ån byresgäslema. Socialnämnden beslutade 
överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen får behandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-02 
Förslag till svarsskrivelse, bilaga l 
Socialnämnden § 123/2017-12-19 
Inkommen skrivelse från SPF och PRO Herrljunga och Gäsene, daterad 2017-11-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreslagen svarsskrivelse och 
översända densamma till SPF och PRO Herrljunga och Gäsene 

Elin Alvaik (L) föreslår att ärendet återremitteras får att utreda kostnader och 
eventuella andra möjligheter till trygghetsboende får att kunna ge ett mer nyanserat 
svar till SPF och PRO Herrljunga och Gäsene. 

Björn Wilhelmsson (S) bifaller Elin Alaviks (L) förslag. 

Auli Karnehed (SD) bifaller Elina Alaviks (L) fårslag med följande tillägg: 
• Kommundirektören får uppdrag att vidare utreda hur Herrljungabostäder AB 

ställer sig till att upprätta ett trygghetsboende samt eventuella kostnader 
fårenade med detta. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller åten·emitteras och finner att 
det ska återremitteras. Ordfåranden frågar om fårslagen till återremiss antas och 
fin ner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Ärendet återremitteras får att utreda kostnader och eventuella andra 

möjligheter till trygghetsboende får att kunna ge ett mer nyanserat svar till 
SPF och PRO Herrljunga och Gäsene, samt utreda hur Herrljungabostäder 
AB ställer sig till att upprätta ett trygghetsboende samt eventuella kostnader 
fårenade med detta. 

Utdragsbestyrkande 

u 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2018-01-22 

KS § 11 DNR KS 49/2017 387 

Ansökan om bidrag för trivselaktiviteter 2017 från Herrljunga 
Köpmannaförening 

Sammanfattning 
Herrljunga köpmannaförening inkom 2017-02-24 med ansökan om bidrag får 
tiivselaktiviteter 2017. Föreningen beskriver ambitionen att skapa "Ett levande 
Centrum", bland annat genom att skapa fårutsättningar får trivselaktiviteter i 
Centralorten Herrljunga. 
Herrljunga k mmun har under 2017 genomfört samråd med Herrljunga köpmanna
förening och F olms Herrljunga AB, vi lka repre ·enterar näringslivet i Herrljunga 
kommun. Genom Herrljunga kommuns samarbete med Fokus Herrljunga AB, stöds 
det gemensamma näringslivs-utvecklingsarbetet i Herrljunga kommun och i arbets
marknadsregionen. I samarbetet kan även enskilda projekt av näringslivsgemensam 
karaktär utvecklas och stödjas. Bland annat är arbete påbörjat med Leaderprojekt i 
samarbete med Vårgårda kommun. Herrljunga kommun har ambitionen att genom 
insatser stödja den gemensamma näringslivsulvccklingen, men har inte den juridiska 
m .. j l igheten att stödja enski lda l ommersiella projekt och i detta fal l trivselaktiviteter 
i Herrljunga köpmannaförenings regi. På grund av ovanstående föreslås kommun
styrelsen avslå bidragsansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-15 
Inkommen ansökan om bidrag får trivselaktiviteter daterad 2017-02-05 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen avslår bidragsansökan från HetTljunga köpmannaförening. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsen avslår bidragsansökan från Herrljunga köpmannaförening. 

Expcdic•·as till: Henljunga köp111annaförening 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2018-01-22 

KS § 12 DNR KS 238/2017 942 

Information - avtal mellan Herrljunga kommun och Folkets park 

Sammanfattning 
I samband med att Kommunstyrelsen behandlade ärendet Föreningen Herrljunga 
Folkpark avseende bidrag av Herrljunga kommun, beslutade Kommunstyrelsen ge 
Kommunchefen i uppdrag att forhandla om kommunens verksamheters nyttjande av 
lokalerna. Parterna träffades for överläggningar 2018-01-03 och tecknade då ett 
avtal. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2018-01-22 

KS § 13 KS 273/2017 7704 

Kontorslokaler för socialförvaltningen 

Sammanfattning 
Diskussion fårs om kontorslokaler får socialförvaltningen. Diskussionen fåranleder 
inte till något beslut på sammanträdet. Ärendet kommer att behandlas på kommun
styrelsens nästkommande möte . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2018-01-22 

KS § 14 

Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelandeförteckning DNR 

Svar på remiss från Boråsregionen KS 217/2017 444 
sjuhärads kommunalforhund 
gällande Västtågsutredningen 

2 Beslut om statsbidrag till KS 138/2017 900 
kommuner for ökat bostadsbyggande 

3 Remissvar fårslag till ny zonstruktur får KS 2018/2017 
Västtrafik 

4 Anteckningar avseende uppfoljning KS 24112016 101 
samverkan kring infrastruktur- och 
kollektivtrafikplanering 

5 KSA U protokoll 2018-01-08 Pärm i närarkiv 

6 Uppfåljning av samverkansavtal KS 13/2018 801 
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 
mellan Herrljunga kommun och södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden 

7 Cirkulär från SKL om en ny Postlista 2017:61 
kommunallag 

8 Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads KS 4/2018 992 
kommunalfårhund 2018 

9 Protokoll 65 Nossan Förvaltnings AB KS 5/2017 993 

10 Information om fåretagande inom 
Kommunen Postlista 2018: l 

11 Inrättande av ny organisation av 
kommunstyrelsen i Herrljunga kommun KS 191/2017 901 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 


