
 
 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-05-03 
  Sida 1 av 4 

  
  KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
 

  
   
 
 
 

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Tid:  Tisdag den 14 maj kl.18.30 
 
 Plats:  Kommunhusets sessionssal 
 

 
 
 
 
 
 
 Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,  

           tisdag 2019-05-20 kl. 15.00  
 
 
 
 
 
 

                 
        

Andreas Johansson   Fam Hlawnceu 
 Ordförande    Sekreterare 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
201 KOMMUNFULLMÄKTIGE  2019-05--03 

 

Nr 

 

Ärende 

 

DNR 

 

Kommentar 

  
Sammanträdets öppnande 
 

  

 Upprop 
 

  

 Val av 2 justerare 
 

  

1 Allmänhetens frågestund 
 

KS  11/2019  

2 Svar på medborgarförslag om 
uppförande av GC-väg från Södra 
Horsby till centrum 
 

KS 40/2019 KS 190423 

3 Svar på medborgarförslag om grannstöd 
 

KS 236/2018 KS 190423 

4 Svar på medborgarförslag – 
Hundrastgård i Herrljunga kommun 
 

KS 168/2018 KS 190423 

5 Revidering av socialnämndens 
reglemente 
 

KS 91/2019 KS 190423 

6 Revidering av taxor och avgifter för 
socialnämnden 
 

KS 92/2019 KS 190423 

7 Utbetalning av partistöd 2019 
 

KS 81/2019 
 

 

8 Begäran om startbeslut för projekt Od 
förskola/skola 
 

KS 99/2019 KS 190423 

9 Begäran om genomlysning av 
ekonomisk fördelning socialnämnden 
 

KS 76/2019 KS 190423 

10 Revidering finanspolicy KS 98/2019 
 

KS 190423 

11 Prognos skatteintäkter och generella 
statsbidrag 2019 
 

KS  5/2019 KS 190423 

12 Tillsättande av fullmäktigeberedning 
avseende Lokalresursplan 
 

KS 48/2018 KS 190423 

13 Kommunal VA-plan KS 99/2018 KS 190423 
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Nr Meddelanden DNR Kommentar 

 

1 

 
 
Årsredovisning 2018 Samfond 1, 
Org.nr 866601-7515 
 

 

KS 103/2019 

 

2 Årsredovisning 2018 Samfond 2, 
Org.nr 866601-7523 
 

KS 104/2019  

    

14 Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SOL och LSS 2018-12-31 
 

KS 97/2018  KS 190423 

15 Val av valberedning för resterande del 
av mandatperioden  
 

KS 13/2019  

16 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i 
bildningsnämnden 
 

KS 13/2019  

17 Medborgarförslag Begäran om att 
Herrljunga kommun utför och bekostar 
asfaltering av vägen till Sandskens 
badplats 
 

KS 96/2019  

18 Medborgarförslag om att lyfta ut 
Orraholmens område ur kommunens 
skogsbruksplaner 
 

KS 100/2019  

19 Medborgarförslag om hundgård i 
Annelund 
 

KS 101/2019  

20 Medborgarförslag  till Herrljunga 
kommun gällande hundrastgård 
 

KS 102/2019  

21 Motion om att etablera en energipositiv 
laddstation för cyklar vid stationshuset 
Herrljunga 
 

KS 111/2019  

22 Motion gällande belysning på cykel och 
gångbanor 
 

KS 112/2019  

23 Motion om att skriva under och bidrar 
till VGR Klimat 2030 
 

KS 117/2019  

24 Motion om ärendesystem för externa 
bilagor  utanför ärendehanteringen 
 

KS 118/2019  
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3 Årsredovisning 2018 Samfond 3, 
Org.nr 866601-7531 
 

KS 105/2019  

4 Årsredovisning 2018 Dagny och 
Herbert Carlssons minnesfond,  
Org.nr 866601-7549 
 

KS 106/2019  

5 Årsredovisning 2018 Herrljunga 
Elektriska AB, 556006-9816 
 

KS 107/2019  

6 Årsredovisning 2018 Herrljunga Vatten 
AB, 556739-5347 
 

KS 108/2019  

7 Årsredovisning 2018 Herrljunga Elkraft 
AB, 556525-9206 

KS 109/2019  

 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2019-04-23 

KS § 68 DNR KS 40/2019 

Svar på medborgarförslag om uppförande av GC-väg från södra 
Horsby till centrum 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inkom 2019-01-31 från Egon Svantesson, Herrljunga om att 
uppföra GC-väg från Södra Horsby till centrum. 

Medborgarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för beredning. 

En GC-väg från Södra Horsbyområdet till Horsbyskolan och vidare in mot 
centrum är befogad, för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

GC-vägen tas med i projekteringen av Södra Horsby Etapp 2. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 36/2019-03-28 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-07 
Karta 
Kommunfullmäktige § 36/2019-02-12 
Medborgarförslag inkommet 2019-01-31 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget beviljas. 

Mats Palm (S) föreslår ett tillägg i form av att befintlig cykelbana som går längs 
med Rosvägen förlängs till etapp 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

Ordföranden frågar om Mats Palm (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget beviljas 
2. Befintlig cykelbana som går längs med Rosvägen förlängs till etapp 2. 

Expedierns till: Kommunfullmäktige, tekniska nämnden 

Utdrags bestyrkande 

Ärende 2



I 

; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2019-03-28 

TN § 36 DNR TK 69/2019 

Svar på medborgarförslag om uppförande av GC-väg från Södra 
Horsby till centrum 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inkom 2019-01-31 från Egon Svantesson, Herrljunga om att 
uppföra GC-väg från Södra Horsby till centrum. 

Medborgarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för beredning. 

En GC-väg från Södra Horsbyområdet till Horsbyskolan och vidare in mot cent
rum är befogad, för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. GC-vägen 
tas med i projekteringen av Södra Horsby Etapp 2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07 
KF § 36/2019-02-12 
Karta 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget beviljas. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Medborgarförslaget beviljas. 

Expcdic1 '"till: Ko1111nullfullmiikl 1ge 

Ärende 2



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Claes-Håkan Elvesten 

Tjänsteskrivelse 
2019-03-07 

DNR TK 69/2019 351  
Sid 1 av 2   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Svar på medborgarförslag om uppförande av GC-väg från Sördra 
Horsby till centrum 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inkom 2019-01-31 från Egon Svantesson, Herrljunga om att uppföra 
GC-väg från Södra Horsby till centrum. 

Medborgarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för beredning. 

En GC-väg från Södra Horsbyområdet till Horsbyskolan och vidare in mot centrum är 
befogad, för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

GC-vägen tas med i projekteringen av Södra Horsby Etapp 2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07 
KF § 36/2019-02-12 
Karta 

Förslag till beslut 
• Medborgarförslaget beviljas.

Claes-Håkan Elvesten 
Gata- och parkchef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunfulmäktige 

Ärende 2



TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Claes-Håkan Elvesten 

Tjänsteskrivelse 
2019-03-07 

DNR TK 69/2019 351 
Sid 2 av 2 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Bedöms inte påverka miljön negativt. 

Ärende 2



© La ntmä te ri et, G e odat asa mve rka n, Länsst yre lse n, Riksa ntikva rieämbetet, Skogsstyrelsen och Herrljunga kommun

mars 15, 2019GC-väg S.Horsby

Föreslagen sträckning av ny GC-väg

1:2 505

o

50 0 50 100 150 200 [m]

Ärende 2



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

53 
KOMMUNSTYREL 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Justerandes s1gn 

KF § 36 DNR KS 40/2019 

Medborgarförslag gällande Södra Horsby Etapp 1, GC-väg till cent
rum 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2019-01-31inkom från Egon Svantesson, Herr
ljunga: 

"Gäller Södra Horsby Etapp 1. 
Mittf{jrslag är att området byggs klart enligt detaljplanens intensioner. 
Det saknasfor(farande en GC- väg till centrum. Den ska enligt planen löpa ut
med Anders Johanssons södra tomtgräns och ansluta till Horsbyleden mitt emot 
Horsbygården. 
Det står även i plantexten att området ska ha anslutning till hef' GC- nät. Med 
detta avses.Ju GC-vägen som passerar Horshygården och sedan Via ledstängsfä
hriken når centrum. 
Det.finns redan idag 6 barn som har/kommer att få anknytning till Horshygår
den/Horshyskolan så behovet finns. 
När gator och ledningar byggdes.för några år sedan, byggdes även 3 st GC- vägar 
som idag ansluter till "skogsvägen 11

• Dom är tom .fhrsedda med gatubelysning. 
Det byggdes tom en extra GC-väg som inte.finns med på planen. Det är den som 
mynnar vid Mo lin 's damm. 
Den sk skogsvägen varken skottas eller sandas och har ingen belysning så den är 
ju inte till någon nytta nu på vintern. 
Dessutom vore det.Ju lämpligt att bygga ett övergångsställe över Horsbyleden, 
med upphi~jning eller avsmalning eller vad man nu väljer. 
Detta projekt som ju redan dröjt alldeles för länge, måste ju ha en stor betydelse 
för dom som är spekulanter på en tomt, särskilt nu när området ska fortsätta 
växa åt söder. " 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 2



Ärende 2



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2019-04-23 

KS § 67 DNR KS 236/2018 

Svar på medborgarförslag grannstöd 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet Medborgarförslag om Grannstöd till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av Grannstöd: 
För att Grannstöd ska fungera på ett bra sätt och över en längre tid behöver det 
skapas en organisation så att rollerna blir tydliga för alla som ska vara med och 
bidra. Innan man startar upp Grannstöd är det bra att stämma av de olika rollerna 
med respektive representant så att alla är införstådda och accepterar "sin" roll. 
Det är också viktigt att se till att man har en stabil ekonomisk grund. 

Grannstödsverksarnhet finns idag i Stockholmsförorterna Bromma, Haninge och 
Järfälla. De är förorter med stora problem och som inte kan jämföras med de 
problem som en liten kommun som Herrljunga kommun har. Kommunpolisen för 
Herrljunga kommun ser inte behovet av Grannstödsverksamhet i Herrljunga 
kommun och polisen har inte de resurser som krävs. 

För att Grannstödsverksamheten ska fungera, krävs personella och ekonomiska 
resurser, från de tre "benen" frivillighet, polis och kommun. Det blir svårt att 
starta upp en organisation där det redan från början haltar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-27 
Kommunfullmäktige§ 195/2018-12-11 
Medborgarförslag om Grannstöd inkom 2018-12-10 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget Grannstöd. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Medborgarförslaget avslås. 

Exprdirr"s till : Kommunfullmiiklige 

Utdragsbeslyrkande 

Ärende 3



  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-03-27  
DNR KS 236/2018 150     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Svar på Medborgarförslag Grannstöd 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet Medborgarförslag om Grannstöd till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beskrivning av Grannstöd: 
För att Grannstöd ska fungera på ett bra sätt och över en längre tid behöver det skapas en 
organisation så att rollerna blir tydliga för alla som ska vara med och bidra. Innan man 
startar upp Grannstöd är det bra att stämma av de olika rollerna med respektive representant 
så att alla är införstådda och accepterar "sin" roll. Det är också viktigt att se till att man har 
en stabil ekonomisk grund. 
 
Grannstödsverksamhet finns idag i Stockholmsförorterna Bromma, Haninge och Järfälla. 
De är förorter med stora problem och som inte kan jämföras med de problem som en liten 
kommun som Herrljunga kommun har. Kommunpolisen för Herrljunga kommun ser inte 
behovet av Grannstödsverksamhet i Herrljunga kommun och polisen har inte de resurser 
som krävs.  
 
För att Grannstödsverksamheten ska fungera, krävs personella och ekonomiska resurser, 
från de tre "benen" frivillighet, polis och kommun. Det blir svårt att starta upp en 
organisation där det redan från början haltar. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-27 
Medborgarförslag om Grannstöd inkom 2018-12-10  
KF § 195/2018-12-11 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget Grannstöd  
 
Viveca Lundahl 
 
Folkhälsoutvecklare 
 

 
Expedieras till: 

 
Konnunfullmäktige 

Ärende 3



 

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Viveca Lundahl 

 
Tjänsteskrivelse  

2019-03-27 
DNR KS 236/2018 150  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Medborgarförslag om Grannstöd från Jerry Stridh, Ljung; 
”I ett antal år har vi haft något som kallas "Nattkoll" i Herrljunga kommun. Men jag tycker 
vi ska utveckla Nattkoll till något som kallas "Grannstöd". Grannstöd har funnits på flera 
platser i Sverige och upplevs som något bra. Det har vid flera tillfällen hjälpt personer i 
nöd, akut sjukdom samt gjort att viss brottslighet har minskat i de områden som har 
Grannstöd. Grannstöd är en utveckling av "Grannsamverkan". 
 
Grannstöds uppgift är att öka tryggheten i boendemiljö genom att: 
– Genomföra observations/synlighetspass i bostadsområdet under dagtid 
– Följa polisens anvisningar om övriga områden som behöver besökas. 
– Följa kommunens anvisningar som ökar tryggheten i bostadsområden. 
– Se över områdets Grannsamverkansskyltar och meddela polis/grannsamverkansansvarig 
när dessa behöver ersättas. 

 
Ekonomisk bedömning 
Kostnader i form av tjänsteperson samt övrig utrustning m m.  
 
Kommunens åtagande i Grannstödsverksamhet: 
– Ha det ekonomiska huvudansvaret, svara för kostnader för Grannstödsbil; leasing och 
drift 
– Ta emot rapporter om skadegörelse, felaktigheter och övriga frågor som inverkar på 
säkerhet och trygghet. 
– Svara för att av inrapporterade ärenden till kommunen åtgärdas. 
– Vara aktiv och behjälplig till Grannstöd och polis i att utbilda Grannstödsförarna. 
– Svara för övriga kostnader såsom mobiltelefon, kamera, ficklampa, alkolås, reflexvästar, 
hjärtstarter m m. 
 
Juridisk bedömning 
Grannstödsverksamheten, med dess tre "ben" frivillighet, polis och kommun, gränsar till 
eller kan konkurrera med bevakningsföretag. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Grannstödsverksamhet finns idag i Stockholmsförorterna Bromma, Haninge och Järfälla. 
De är förorter med stora problem och de kan inte jämföras med de problem som en liten 
kommun som Herrljunga kommun har. Kommunpolisen för Herrljunga kommun ser inte 
behovet av Grannstödsverksamhet i Herrljunga kommun och polisen har inte de resurser 
som krävs.  
 
För att Grannstödsverksamheten ska fungera, krävs personella och ekonomiska resurser, 
från de tre "benen" frivillighet, polis och kommun. Det blir svårt att starta upp en 
organisation där det redan haltar från början. 

 
    
 

Ärende 3



~ ~ HERRLJUNGA KO,MMUN 
';il 111' KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 
Sid. 

20 

Juslerandes sign 

KF § 195 DNR KS 192/2018 

Medborgarförslag om grannstöd 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2018-12-10 från Jerry Stridh, Ljung; 
"/ett antal år har vi haft något som kallas "Nattkoll" i Herrljunga kommun. 
Men jag tycker vi ska utveckla Nattkoll till något som kallas "Grannstöd". 
Grannstöd har funnits på flera platser i Sverige och upplevs som något bra. Det 
har vid.flera tillfällen hjälpt personer i nöd, akut sjukdom samt gjort att viss 
brottslighet har minskat i de områden som har Grannstöd. Grannstöd är en 
utveckling av "Grannsamverkan". 
- Tänk er scenarier, ett hjärtstopp i Eriksberg, larm går till ambulans men 
samtidigt till Grannstödsbilen. Den befann sig i Öra vid detta tillfälle. Eftersom 
Grannstödsbilen har en hjärtstarter i bilen och idag även en som har HLR 
utbildning ... behöver inte berätta mer. Visst skulle detta hjälpa den med 
hjärtstopp snabbare? 
-Buset är ute och spanar på vägarna i området Grude, de möter en bil med 
tydlig text "Grannstöd" på en bil. Visst kommer de känna sig iakttagna och 
med stor säkerhet lämna området. 

Så här kan man beskriva Grannstöd: 

För att Grannstöd ska fungera på ett bra sätt och över en längre ad behöver 
man skapa en organisation så att rollerna blir tydliga för alla som ska vara med 
och bidra. Grannstödsverksamhet kan bara initieras i områden/kommuner som 
har en aktiv Grannsamverkan. Innan man påbörjar arbetet med att starta upp 
Grannstöd är det bra att stämma av de oUka rollerna med respektive 
representant så att alla är införstådda och accepterar "sin" roll.Man behöver 
också se till att man har en stabil ekonomisk grund genom att söka sponsorer 
lokalt och föreningsbidrag/ekonomiskt stöd från kommunen. Engagemang fi·ån 
sponsorer/bidragsgivare under 2 år i taget är att föredra". 

Grannstöds uppgift är att öka tryggheten i boendemiljön genom att: 

Genon~föra observations/synlighetspass i bostadsområdet under dagtid. 
Fö(ia Polisen anvisningar om övriga områden som behöver besökas. 
Fö(ja Kommunens anvisningar som ökar tryggheten i bostadsområde. 
Se över områdets Grannsamverkanskyltar och meddela 
polis/Grannsamverkanansvarig när dessa behöver ersättas. " 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till kommunsty
relsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 

Ärende 3



IIJ.. ! J 

Medborgarförslag gällande Grannstöd. 
Jerry Stridh,  

l 
l 
Il .• 

.alllntf. 

l ett antal år har vi haft något som kallas "Nattkoll" i Herrljunga kommun. Men jag tycker 
vi ska utveckla Nattkoll till något som kallas "Grannstöd". Grannstöd har funnits på flera 
platser i Sveringe och upplevs som något bra. Det har vid flera tillfällen hjälpt personer i 
nöd, akut sjukdom samt gjort att viss brottslighet har minskat i de områden som har 
Grannstöd. Grannstöd är en utveckling av "Grannsamverkan". 
- Tänk er scenarier, ett hjärtstopp i Eriksberg, larm går till ambulans men samtidigt till 
Grannstödsbilen. Den befann sig i Öra vid detta tillfälle. Eftersom Grannstödsbilen har en 
hjärtstarter i bilen och idag även en som har HLR utbildning ... behöver inte berätta mer. 
Visst skulle detta hjälpa den med hjärtstopp snabbare? 
-Buset är ute och spanar på vägarna i området Grude, de möter en bil med tydlig text 
"Granhstöd" på en bil. Visst kommer de känna sig iakttagna och med stor säkerhet lämna 
området. 

Så här kan man beskriva Grannstöd: 

För att Grannstöd ska fungera på ett bra sätt och över en längre tid behöver man skapa en 
organisation så att rollerna blir tydliga för alla som ska vara med och bidra. 
Grannstödsverksamhet kan bara initieras i områden/kommuner som har en aktiv 
Grannsamverkan. Innan man påbörjar arbetet med att starta upp Grannstöd är det bra att 
stämma av de olika rollerna med respektive representant så att alla är införstådda och 
accepterar "sin" roll. 

Man behöver också se till att man har en stabil ekonomisk grund genom att söka sponsorer 
lokalt och foreningsbidrag/ekonomiskt stöd från kommunen. Engagemang från 
sponsorer/bidragsgivare under 2 år i taget är att föredra. 

Grannstöds uppgift är att öka tryggheten i boendemiljön genom att: 

• Genomföra observations/synlighetspass i bostadsområdet under dagtid. 
• Följa Polisen anvisningar om övriga områden som behöver besökas. 
• Följa Kommunens anvisningar som ökar tryggheten i bostadsområde. 
• Se över områdets Grannsamverkanskyltar och meddela polis/Grannsamverkanansvarig 

när dessa behöver ersättas. 

Rapportera: 

• Stulna bilar/skrotbilar 
• Klotter/skadegörelse 
• Annat som ökar tryggheten i bostadsområden. 

Ärende 3



Medborgarförslag gällande Grannstöd. 
Jerry Stridh,  

En styrgrupp bör leda arbetet och bestå av: 

Ordförande 

• Kalla styrgruppen till möte (Jan-feb, apr-maj, aug-sep, okt-nov). 
• Hålla Grannstödsmöte med styrgruppen om verksamheten (minst 4 ggr per år enligt 

fastställd dagordning). 
• Vara ordförande på mötet. 
• V ara kontaktperson till polisen om verksamheten. 

Se till att en årsrapport om verksamheten upprättas (redovisas första styrgruppsmötet året 
efter) för redovisning av verksamheten till intressenter såsom lokala aktörer etc .. 

Kommunrepresentant 

• Kan ha det ekonomiska huvudansvaret, svara för kostnader för leasing och drift. 
• Ta emot rapporter om skadegörelse, felaktigheter och övriga frågor som inverkar på 

säkerhet och trygghet. 
• Svara får att av inrapporterade ärenden till Kommunen (Kontaktcenter) åtgärdas. 
• Vara aktiv och behjälplig till Grannstöd och polis i utbildningen (se polisrepresentant 

nedan). 
• Svara för övriga kostnader enligt överenskommelse. 
• V ara ett stöd för Grannstöd och dess verksamhet. 

sekreterare - övrig administratör 

• Föra anteckningar vid styrgruppens möten. 
• Upprätta en deltagarUsta och hålla den aktuell. 
• Sända Grannstödsdeltagarlista inför till styrgruppen inför mötena ( 4 ggr/år). 

statistikansvarig 

Statistik bör föras över varje observationspass vilket ger en bra bild av vad verksamheten 
åstadkommit under året får rapportering i årsrapporten. 

• Antal körda kilometer i genomsnitt per pass. 
• Antal genomförda passtimmar per månad. 
• Antal kördagar och instllllda pass per månad. 
• Antal och vilken/vilka kontakt/åtgärd/uppdrag (punkt 1-11 på observationsblanketten) 

som genomförts. 

Övriga rapporter (observationer) om utfört arbete: 

• Misstänkt brottslighet. 
• Iakttagelser av bostad med öppna fönster, dörrar etc. 
• GSV -skylt bör bytas/ev. bristfällig GSV. 
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Medborgarförslag gällande Grannstöd. 
Jerry Stridh,  

• Observationer av fordon (t ex. stulna och skrotbilar). 
• Vägmärken - åverkan, felaktiga. 
• Skador- hinder för framkomlighet (t ex. häckar, hål i gatan). 
• Belysning - trasig, släckt. 
• skadegörelse och klotter. 
• Dumpning av sopor. 
• Annan olycksrisk eller olycka. 

Alla observationer ska återföljas av en kontakt eller åtgärd. Antal åtgärder eller kontakter ska 
aldrig vara färre än antal observationer. 

Bilansvarig- ansvarig för all skötsel av bilen 

• Utbilda Grannstödsförarna på bilens funktioner. 
• Se till att bilen är ren och fin in- och utvändigt (tvätta bilen). 
• Se till att rätt hjul sitter på och bilen är trafiksäker (besikta bilen). 
• Märka upp bilarna med aktuella dekaler. Grannstödsdekalerna ska sitta på motorhuven 

och på vardera framdörren. Det får inte sitta några andra dekaler i anslutning till 
Grannstödsdekalerna. Eventuellt andra dekaler från exempelvis kommun och andra 
finansiärer får sitta på bakdörrar och bak på bilen. 

Förslag på bra utrustning till Grannstödsbil/b ilarna: 

• Mo biltelefon 
• Pärmar- bil- och patrullpärm 
• Kamera 
• Ficklampa 
• Förbandskudde 
• 2 Kg brandsläckare 
• Brandfilt 180 x 120 cm 
• Alkolås och tillbehör vid leverans om alkolås finns. 
• Reflexvästar med tryck Grannstöd och Samverkan mot brotts logga som beställs via 

polisen. 
• Bjärtstarter 
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Medborgarförslag gällande Grannstöd. 
Jerry Stridh,  

Polisrepresentant 

• Vara "motor" men inte huvudadministratör (viss administration dock) 
• Ge dagsaktuell information till dem som ska ut på observationspass. 
• Ha koll på vad som händer - planera och dirigera patrulleringen inom Grannstöd 
• Vara tillgänglig via telefon under observationspasset 
• Hålla igång brottsförebyggande "tänket'' 
• Hålla Grannstöd uppdaterade om aktuella huvudkontaktombud i Grannsamverkan. 
• Vara aktiv deltagare i styrgruppens möten 
• Beställa dekaler och västar från Samverkan mot brott. 

Utbilda Grannstödsforarna i, forutom Grannsamverkan: 

• Kunskap hur bilen fungerar 
• Nödvärn 
• Laga befogenheter 
• Säkerhet- Tänk på! 

Ansvarig för körschema -skapar körschema och ser till att schemat är fulltecknat. 

• Skapa och se till att det alltid finns ett gällande schema. 
• Se till att fylla körschema. 
• Se till att alla får körschemat i god tid (inkl. styrgruppen) . 

Kassör 

• Håller reda på och redovisar föreningens ekonomiska transaktioner. 

Rekryterare 

• Ansvarig för rekrytering av nya fårare vartefter behov uppstår. 
• Andra intressenter till Grannstödsverksamheten 
• Lokal aktör 
• Lokal aktör som anser att Grannstöd är en viktig funktion och därmed är med och 

sponsrar verksamheten bör ges insyn genom att till exempel vara mottagare av 
protokoll och/eller den årliga rapporten om verksamheten. 

H/Jr kommer nilgra lOnkar till plat~·er som idag har Grannstöds Bil: 

h t m! 
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Medborgarförslag gällande Grannstöd. 
Jerry Stridh,  

https:/ j med lem. foreni ngssu pport.se/ spf/ u ploads/L4507 /GS%20Brosch%202012 -11-01. pdf 

http:/ /www.lissmakvarntorp.se/!issrnakvarntorp/dokument/G HAN NS l o D-Huddinge
inbjudan-120821-ver-2-l.doc 

https:/ /www. nynashamn .se/downloac!/18. 7 df7276014/45866 7b1 :l aaS/1462966843906/ g ra 
nnstodsbilen.pdf 

https:/ /www.infoom.se/mysite/index.php"?sida=5 ~~ 4:.?0 

http://www.solhem.org/grannsarnverkan/grannstod/ 

Här kommer även en länk till rekommendationer hur Grannstöd bör fungera: 

https:/ l samverka nmotb rott. se/ rekommendationer _grannstod-2/ 

En eller två grannstödsbilar bör vara placerade på centrala platser i kommun. Kanske i 
området Annelund är en bra placering. Men detta kan utvecklas när vi har kommit till beslut 
om att införa "Grannstödsbil" i kommun. 

När jag hörde talas om Grannstöd första gången för ett antal år sedan var det så att Folksam 
var en huvudsponsor av Grannstödsbilar. De finns fortfarande med i grannstöds informationen 
men idag sponsrar de inte bilar på samma sätt, läs nedan svar från kontaktperson på Folksam: 

Hej Jerry! 

Vad trevligt att ni funderar på att starta Grannstöd i Herrljunga. Det är ett bra komplement till Grannsamverkan. 

Grannstöd startades av Folksam för många år sedan. När vi gjorde förändringar i hur vi arbetar med 
skadaförebyggare beslutades att Folksam skulle sluta driva projektet. Jag drev därför igenom att konceptet 
Grannstöd skulle flyttas över till Samverkan mot brott, som driver konceptet Grannsamverkan. Idag är jag endast 
kontaktperson för Grannstöd för Samverkan mot brotts räkning. 

Konceptet ser ungefär lika ut som det gjorde när det drevs av Folksam. Skillnaden idag är finansieringen av 
Grannstöd. Många föreningar får idag ekonomiskt stöd av sina kommuner eller företag . 

På Samverkan mot brotts hemsida kan du läsa mer om 
konceptet https :1/samverkanmotbrott.se/rekommendatjooer grannstod-2/ 

Det finns ett antal Grannstödsföreningar som har egna hemsidor. Sök på Granostöd så hittar du dem. Haninge 
var den kommunen där allt startade http://grannstodhaolnge.se/ 
Vill du veta mer detaljer om hur "vardagen" ser ut för Grannstödsföreningarna är mitt råd att kontakta dem. 

lngela Höök 
Skadeförebyggare 
Kuodstrategi, Marknad och försäljning 
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Medborgarförslag gällande Grannstöd. 
Jerry Stridh,  

Jag kan om så önskas, göra en presentation om detta på fullmäktige. 

.. 
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~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2019-04-23 

KS § 69 

Svar på medborgarförslag om Hundrastgård i Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
2018-09-06 inkom ett medborgarförslag från Carolina Sjöberg, Herrljunga om att 
kommunen anlägger en hundrastgård. 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för 
beredning. 

Inrättande av hundrastgård anses inte ingå i kommunens verksamhet, utan 
förslagsställaren får kontakta befintliga föreningar eller att starta upp en ny 
förening och då ha möjlighet till föreningsbidrag för detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 35/2019-03-28 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-04 
Kommunfullmäktige§ 141/2018-10-23 
Medborgarförslag inkommit 2018-09-06 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Expcdi<rns till: Komrn unfullmäktige, tekniska rtämnden 

Utdrags bestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnrnanträdesdaturn Sid 8 
2019-03-28 

TN § 35 DNR TK 286/2018 

Svar på medborgarförslag-Hundrastgård i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
2018-09-06 inkom ett medborgarförslag från Carolina Sjöberg, Herrljunga om att 
kommunen anlägger en hundrastgård. 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för 
beredning. 

Inrättande av hundrastgård anses inte ingå i kommunens verksamhet, utan 
förslagsställaren får kontakta befintliga föreningar eller att starta upp en ny före
ning och då ha möjlighet till föreningsbidrag för detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-04 
KF §141/2018-10-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Ex11cdicrns till : Kommunfullmäktige 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Claes-Håkan Elvesten 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-03-04  
DNR TK 286/2018 610     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Svar på medborgarförslag-Hundrastgård i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
2018-09-06 inkom ett medborgarförslag från Carolina Sjöberg, Herrljunga om att 
kommunen anlägger en hundrastgård. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Inrättande av hundrastgård anses inte ingå i kommunens verksamhet, utan förslagsställaren 
får kontakta befintliga föreningar eller att starta upp en ny förening och då ha möjlighet till 
föreningsbidrag för detta. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-04 
KF §141/2018-10-23  

 
Förslag till beslut  
Förvaltningens förslag till beslut 

• Medborgarförslaget avslås. 
 

 
Claes-Håkan Elvesten 
Gata- och parkchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
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6 ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
Sid . 

29 

Justerandes s1gn 

KF § 141 DNR KS 168/2018 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2018-09-06 från Carolina Sjöberg, Herrljunga; 

Vad vill jag och varför? 
".Jag.föreslår att det utreds vad kostnaden blir.för en hundrastgård och var den 
skulle kunna läggas. 
Där harjag personligen flera förslag: Grusplanen nära Haraberget och art ni 
bygger upp en i parken, som ligger vid Hemköp. 

Jag vet att behovet är stort då kommunens invånare tillsammans har 1381 hundar. 
(enligt ratsif.se 28 aug 2018) 

Jag vet att detta kan bli en positiv knutpunkt i kommunen.för alla matte o "hussar., 
o att det kan bli en Folkhälso-effekt till det bättre, då människor möts och kan låta 
sina hundar springa av sig o leka med varandra. Vi kan även ordna hundträffar, 
men det.finns en massa skoj vi kan hitta på". 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

f.x11e1lirras till : Tekniska n~imndcn 

Uldragsbeslyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2019-04-23 

KS § 71 DNRKS 91/2019 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Sammanfattning 
Den 1juli2019 träder en ny tobakslag i kraft, lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993: 581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och 
beslutades av riksdagen 12 december 2018. Med anledning av den nya lagen 
behöver reglementet för socialnämnden ändras för att omfatta den nya lagen med 
undantag från de bestämmelser som behandlar tillsyn av rökfria offentliga 
miljöer som sedan tidigare är delegerat till bygg- och miljönämnden. 

Utifrån dessa föreslås följande ändring under 2 § Socialnämndens ansvarområde: 
Punkten Tobaks/agen samt punkten kontrollen av försäljning av elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lag (2017: 425 om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare stryks och följande punkt läggs till: Arenden 
enhgt lagen (2018: 2088) om tobak och liknande produkter. Dock inte /;//syn av 
rökfria offentliga mi(jöer (delegerat till bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 30/2019-03-26 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-18 
Socialnämndens reglemente, kommunfullmäktige§ 110/2018-09-04 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås revidera 2 §i socialnämndens reglemente i 
enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. 2 § i socialnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom till: Tillstånclsenhetcn i samverkan, Lidköpings kommun 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2019-03-26 

SN § 30 DNR SN 46/2019 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Sammanfattning 
Den 1juli2019 träder en ny tobakslag i kraft, lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobaks lagen (1993 :581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare (2017:425) och 
beslutades av riksdagen 12 december 2018. Med anledning av den nya lagen 
behöver reglementet för socialnämnden ändras för att omfatta den nya lagen med 
undantag från de bestämmelser som behandlar tillsyn av rökfria offentliga 
miljöer som sedan tidigare är delegerat till bygg- och miljönämnden. 

Utifrån dessa föreslås följande ändring under 2 § Socialnämndens ansvarområde : 
Punkten Tobaks/agen samt punkten kontrollen av försäljning av elektroniska 
cigaretter och pqfj;llnadsbehållare enligt lag (2017:425 om elektroniska 
cigaretter och pqfj;llnadsbehållare stryks och följande punkt läggs till: Arenden 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Dock inte tillsyn av 
röVha offentliga miljöer (delegerat till bygg- och miljönämnden. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-18 
Socialnämndens reglemente, kommunfullmäktige § 110/2018-09-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås revidera 2 § i socialnämndens reglemente i 
enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås revidera 2 § i socialnämndens reglemente i 
enlighet med upprättat förslag. 

Expedieras till: Ko111111 l1n fltl I mäktige 
Fiir kiinnc<lom till: Tillst{rndscnheten i sC1mve1k;rn, Lidköpings kommun 

Ärende 5



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2019-04-23 

KS § 72 DNR KS 92/2019 

Revidering av taxor och avgifter för socialnämnden 

Sammanfattning 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn 
med anledning av en ny lag som träder i kraft l juli 2019. Den nya lagen innebär 
nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att pröva tillstånd för 
försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn. De nya reglerna om 
att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd för sin försäljning gäller både 
för den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt 
annan försäljning av tobak (partihandel). Huvudsyftet med tillståndsplikten är att 
stävja den illegala handeln med tobaksprodukter och ligger även i linje med flera 
direktiv och rådsrekommendationer från EU liksom regeringens ANDT-strategi 
för perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till tobak ska minska 
(prop. 2017/18: 156). I den nya lagen är det kommunen som har ansvar för att 
lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen har enligt den nya lagen rätt 
ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige 
liksom rätt att ta ut skälig avgift för sin tillsyn. Avgifterna ska spegla 
kommunernas faktiska kostnader för hantering av tillståndsansökningar. 
Tillståndsenheten i samverkan, Lidköpings kommun, som Herrljunga kommun 
köper tjänsten avseende tobakslagen idag, har med utgångspunkt från de faktiska 
kostnaderna räknat ut ett förslag till taxa. Revideringen av taxan föreslås bö1ja 
gälla i samband med att lagen träder i kraft 1juli2019. 

Förslag på revidering: 
• Ansökan om försäljningstillstånd tobak; 7 200 kronor 
• Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd; 5 600 kronor 
• Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden; 4 400 kronor 
• Anmälan om förändrat försäljningstillstånd; 2000 kronor 
• Tillsyn av försäljningstillstånd; 6000 kronor 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 31 /2019-03-26 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-18 
Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel, kommunfullmäktige § 179/2015-11-10 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås fastställa tillägg och revidering av taxan: 
"Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel" enligt upprättat förslag. 

Utdrags bestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2019-04-23 

Fortsättning KS § 72 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Tillägg och revidering av taxan Ansöknings- och tillsynsavg!fterför 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel fastställs enligt upprättat förslag. 

Exprdirrns till: Kommunrullmtiktige 
För k.'iorncdom till: Tillstånd<;enheten i samverkan, Lidköpings kommun 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

Jtl. $ 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2019-03-26 

SN § 31 DNR SN 45/2019 

Revidering av taxor och avgifter för socialnämnden 

Sammanfattning 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn 
med anledning av en ny lag som träder i kraft 1 juli 2019. Den nya lagen innebär 
nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att pröva tillstånd för 
försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn. De nya reglerna om 
att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd för sin försäljning gäller både 
för den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt 
annan försäljning av tobak (partihandel). Huvudsyftet med tillståndsplikten är att 
stävja den illegala handeln med tobaksprodukter och ligger även i linje med flera 
direktiv och rådsrekommendationer från EU liksom regeringens ANDT-stratcgi 
för perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till tobak ska minska 
(prop. 2017/18:156). I den nya lagen är det kommunen som har ansvar för att 
lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen har enligt den nya lagen rätt 
ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige 
liksom rätt att ta ut skälig avgift för sin tillsyn. Avgifterna ska spegla 
kommunernas faktiska kostnader för hantering av tillståndsansökningar. 
Tillståndsenheten i samverkan, Lidköpings kommun, som Herrljunga kommun 
köper tjänsten avseende tobakslagen idag, har med utgångspunkt från de faktiska 
kostnaderna räknat ut ett förslag till taxa. Revideringen av taxan föreslås börja 
gälla i samband med att lagen träder i kraft 1 juli 2019. 

Förslag på revidering: 
• Ansökan om försäljningstillstånd tobak; 7 200 kronor 
• Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd; 5 600 kronor 
• Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden; 4 400 kronor 
• Anmälan om förändrat försäljningstillstånd; 2000 kronor 
• Tillsyn av försäljningstillstånd; 6000 kronor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-18 
Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel, kommunfullmäktige § 179/2015-11-10 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås fastställa tillägg och revidering av taxan : 
"Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel" enligt upprättat förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Uldragsbeslyrkande 

Ärende 6



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAM N DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2019-03-26 

Fortsättning SN § 31 

Socialnämndens beslut 
I. Kommunfullmäktige föreslås fastställa tillägg och revidering av taxan: 
"Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel" 
enligt upprättat förslag. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kiinnedom till: Tillståndsenheten i samverkan, Lidköpings kommun 

Justerandes sign Utdragsbeslyrkande 

Ärende 6
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 30 
2019-04-23 

KS § 83 DNR KS 99/2019 

Begäran om startbeslut för projekt Od förskola/skola 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden har tagit beslut på att renovera, samt bygga om och till, 
förskolan och skolan i Od. Ett projektdirektiv för ärendet har tagits fram efter att 
Bildningsförvaltningen genomfört en förstudie om verksamheten och dess 
lokaler. Det finns avsatta medel för genomförande av projektet. Under 20 l 9 finns 
4. OOOtkr och under 2020 finns ytterligare 4. OOOtkr. 

För att få effektivitet i projekteringen förutsätts att startbeslut beviljas för 
samtliga avsatta investeringsmedel. Projektering och upphandling av projektet, 
enligt det framtagna projektdirektivet, ska ingå i de beslutade 
investeringsmedlen. Prioriteringar kommer behöva göras under projekteringens 
gång utifrån den tillkommande omfattning i direktivet, så som utemiljö och gång 
mellan husen. Alla prioriteringar kommer att genomföras med styrgrupp och 
beställare. Fastighetsenheten har även reinvesteringsmedel avsatta för Od 
skola/förskola som kommer att användas i samband med projektet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 34/2019-03-28 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12 
Bildningsnämnden §12/2019-01-28 
Projektdirektiv Od förskola/skola daterad 2018-12-06 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektet Od 
förskola/skola. 

Lennart Ottosson (KV) bifaller tekniska nämndens förslag. 

Fredrik Svensson (KO) bifaller tekniska nämndens förslag . 

Mats Palm (S) föreslår en återremiss för att ta fram ett underlag som dels 
beskriver effekten av en F till 3 skola i Od och dels beskriver effekten av endast 
en förskola i Od. 

Andreas Molin (C) bifaller tekniska nämndens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med tekniska förslag. 

Utdrags bestyrkande 

Ärende 8



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 31 
2019-04-23 

Fortsättning KS § 83 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Startbeslut för projektet Od förskola/skola beviljas. 

Reservation 
Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Elin Alavik (L) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA.KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

Justerandes sign 

I {/U{ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2019-01-28 

BN § 12 DNR UN 224/2019 

Projektdirektiv Od förskola/skola 

Sammanfattning 
Gamla skolhuset i Od är i mycket stort behov av underhåll och renovering. Tek
niska nämnden lyfte 2017-01-23 ärendet (TN § 17) och ställde frågan till bild
ningsnämnden om nämndens avsikt för Od skola utifrån ett verksamhets- och lo
kalplaneringsperspektiv. 
Bildningsförvaltningen beredde ett svar på frågan och tog fram en beskrivning av 
lokalbehoven utifrån beslutad skolstruktur. Bildningsnämnden beslutade 2017-

05-08 (BN § 51) att godkänna beskrivningen av lokalbehovet samt tog beslut om 
en förstudie som skulle utreda hur lokalbehovet kunde tillgodoses, antingen ge
nom ombyggnad eller genom nybyggnad. I förstudien skulle funktion och eko
nomi ingå. 
Tekniska nämnden hanterade bildningsnämndens svar vid sammanträdet 2017-
06-08 som meddelande.Vid presidieöverläggning 2018-10-29 beslutades om hur 
fortsatt hantering av behoven vid Od skola skulle ske. Projektet avser dels reno
vering av gamla skolhuset och dels investering vid Od förskola/skola för att 
skapa ändamålsenliga lokaler. 
Den totala lokalytan som finns i Od är fullt tillräcklig, men vissa lokaler är 
mycket nedslitna och otidsenliga och motsvarar inte de krav som ställs på verk
samheten i förskola, skola och fritidshem idag. Gamla skolhuset har också loka
ler som är mycket svåra att överblicka med många små utrymmen samt trappor, 
vilket blir en "säkerhetsrisk". 

En kreativ och stimulerande lekmiljö är högt prioriterad i projektet, där lek
gård/skolgård ska ses som viktiga "rum" i verksamheten och bör locka till lek, 
rörelse och pulshöjande aktiviteter. Projektet ska inkludera en god och tillräcklig 
infrastruktur med trådlös uppkoppling, enligt nationella rekommendationer. Vid 
val av utrustning i lokalerna ska siktet vara inställt på att möjliggöra digital ut
veckling med stöd av dagens och morgondagens digitala möjligheter samt en god 
pedagogisk basstandard som säkerställer förutsättningarna för en undervisning 
som lever upp till författningarnas krav. Ekonomisk hushållning och vad verk
samhetens behov kräver är prioriterat. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-01-14 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-28 
Projektdirektiv Od förskola och skola 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Projektering enligt projektdirektiv genomförs. 

Presidiets förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Uldragsbeslyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA .. KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

Justerandes sign 

Expedieras till: 
För kiinncdom 
till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2019-01-28 

Fortsättning BN § 12 

Christina Glad (KV) föreslår att verksamheten ska kunna flytta in den 1 augusti 
2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut med Christina Glads (KV) 
tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
I. Projektering enligt projektdirektiv genomförs. 
2. Verksamheten ska kunna flytta in den I augusti 2020. 

Fö1valtni11gschcl"och projektledare Tekniska kontoret sarnl Teknisk n~rnnd och Ko11111111nsty1clse 

Uldragsbeslyrkande 

Ärende 8



   
   

 
 

   

HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Beställande nämnd: 

Bildningsnämnden 
Diarie nr:  
 UN – 224/2018 

Beställare/kund:  

Bildningsförvaltningen  

Utsedd projektledare: 

Ansvaret vilar på Tekniska 
Huvudprojekt/Delprojekt: 

Förskola och skola 

Upprättat av/uppdragsgivare: 

Bodil Jivegård 
Datum: 

2018-12-06 

 

Projektbeskrivning:  Projektets bakgrund, innebörd och syfte. 

 
Gamla skolhuset i Od är i mycket stort behov av underhåll och renovering. Tekniska nämnden lyfte 
2017-01-23, ärende 17 och ställde frågan till Bildningsnämnden om nämndens avsikt för Od skola 
utifrån ett verksamhets- och lokalplaneringsperspektivet. 
 
Bildningsförvaltningen beredde ett svar på frågan och tog fram en beskrivning av lokalbehoven 
utifrån beslutad skolstruktur. Bildningsnämnden beslutade 2017-05-08, ärende 9 att godkänna 
beskrivningen av lokalbehovet samt tog beslut om en förstudie som skulle utreda hur lokalbehovet 
kunde tillgodoses, antingen genom ombyggnad eller genom nybyggnad. I förstudien skulle funktion 
och ekonomi ingå.  
 
Tekniska nämnden hanterade Bildningsnämndens svar vid sammanträdet 2017-06-08 i    
meddelande 2. 
 
Vid presidieöverläggning 2018-10-29 beslutades om hur fortsatt hantering av behoven vid Od skola 
skulle ske. 
 
Projektet avser dels renovering av gamla skolhuset och dels investering vid Od förskola/skola för att 
skapa ändamålsenliga lokaler. Den totala lokalytan som finns i Od är fullt tillräcklig, men vissa lokaler 
är mycket nedslitna och otidsenliga och motsvarar inte de krav som ställs på verksamheten i 
förskola, skola och fritidshem idag. Gamla skolhuset har också lokaler som är mycket svåra att 
överblicka med många små utrymmen samt trappor, vilket blir en ”säkerhetsrisk”.  
 
I huvudbyggnaden finns både skol- och förskoleverksamhet placerad. Förskoleverksamheten har 
idag två små avdelningar i en del av huvudbyggnaden. Dessa båda avdelningar är otillräckligt stora 
och kan snarast betraktas som 1,5 avdelning. Det innebär att Ods förskola måste ta hjälp av andra 
förskolor, inom och utom kommunen, för att placera områdets barn i förskoleåldern. I gamla 
skolhuset finns idag undervisning i två grupp/klasser, fritidshem samt personalutrymmen och 
utrymmen för elevhälsan.  
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Projektet behöver ha inriktningen att genom: 
 

 Reinvestering för att rusta upp de delar av skolan som är i behov av underhåll och 
upprustning. 

 Investering genom att skapa en modern undervisningsmiljö för alla barn/elever där 
förskolans verksamhet lokalerisera till gamla skolhuset med 2 ordentliga avdelningar för 30-
40 barn.  

 Investeringen ska också knyta förskolan samman med det andra skolhuset för transporter av 
matvagnar och en naturlig gång till elevhälsan och personalrum.  

 Investeringen ska skapa utrymmen för personalrum för skola och förskola, arbetsrum för 
förskolans personal, mötesrum/samtalsrum och rum för elevhälsa i gamla skolhusets 
övervåning.  

 Investeringen skall skapa utrymme till arbetsrum för skolans personal i huvudbyggnaden.  
 
Ett prognostiserat elevantal i skolan visar på ett underlag mellan 35 och 40 barn för perioden 2018-
2027. Elevantalet grundas på SCB´s befolkningsprognos för Od. Det är samtidigt värt att betona att 
vårdnadshavare idag ska göra ett aktivt skolval när barnet är 6 år.  
 
I samband med investeringen skall ett helhetsgrepp tas för att skapa en utemiljö med rika 
möjligheter till puls och fysisk aktivitet där lekmiljö som är avgränsad från all trafik inkl 
varutransporter.  
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Effektmål:  Effekten som skall uppnås när projektet är genomfört. 

 

 

 En permanent förskola med två avdelningar vilket säkerställer tillräckligt antal 
förskoleplatser i Od. 

 Förskoleverksamheten förläggs i gamla skolhuset och med en invändig gång till 
köket för transport av matvagnar.  

 En skola som lever upp till de miljö- och ventilationskrav som ställs på verksamheten 
samt som säkerställer en god arbetsmiljö för elever och personal. 

 Undervisningsytor som är anpassade till dagens krav på undervisning.  

 En trafiksäker skolmiljö där all trafik är avskild från barn och elevers lekområden.  

 Utrymmen för personal knuten till Tekniska förvaltningen.  

 Personalrum gemensamt för all personal vid enheten. 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Projektmål:  Vad som förväntat uppnått  när projektet avslutas. Vilket resultat kan förväntas? 

                             Ta fram mätbara mål för leveranser under projektgenomförandet. 
 

Förskola med två ordentliga avdelningar i gamla skolhuset samt huvudbyggnad med all 
skolverksamhet F-6 samt fritidshem.  
Moderna och ändamålsenliga lokaler för samtliga verksamheter. 
Utemiljö som är rörelseinspirerande och utmanande samt trafiksäker. 
Parkeringsplatser för personal samt hämtning och lämning.  
Säker skolskjutshållplats ska fortsatt fungera även efter projektet.  
Avfallssorteringsmöjligheter i anslutning till skolan för att klara Bildningsnämndens 
miljömål. 
Trådlös uppkoppling av god kapacitet i alla utrymmen i förskola, skola, kök och matsal. IT 
involveras i projektet från start och föreslås kallas till styrgruppen. 
Invändig förbindelse mellan kök och förskola.  
 

Projektledarens befogenheter / avgränsningar: 
Vad som ingår i uppdraget. /Vad som ej ingår i uppdraget. 
 

I projektet ingår renovering och ombyggnad avseende fastighet.  
 
All flytt och byggstädning ingår i projektet och behoven omhändertas av projektledare.  
 
Att leda projektering och genomförande av Od enhet inom ramen för beviljad investering 
om totalt 8 000 tkr. 
 
Projektledaren utser styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp samt leder arbetet i 
grupperna. Projektledaren lägger ut ett fast kalendarium för samtliga styrgruppsmöten som 
ingår i projektet.  
 
Projektledaren ansvarar för all dokumentation under processen och rapporterar löpande till 
Bildningschef och Bildningsnämndens presidium under projektets gång.  
 
Byggherrekostnaden mm ska ingå i investeringen.   
 
Projektledaren ges i uppdrag att ta fram entreprenadhandlingar samt 
upphandlingsdokumentation.  
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

Projektledaren uppmanas ansöka om statliga medel för upprustning av skolor genom 
Boverket.  

Politiska beslut som ligger grund för genomförandet: 
Hänvisning till de beslut som godkänner genomförande och uppstart 

 
KF § 175 2015-10-11 
DNR KS 202/2015 106 

Ärende 8



   
   

 
 

   

HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

 

Ekonomiska förutsättningar: En grov redogörelse för de ekonomiska förutsättningarna. 

 

Investeringen ska rymmas inom den ram som beslutats i budget av Kommunfullmäktige.  
Dessutom bör ansökan till Boverket för upprustning av skolor ansökas för att klara en 
helhetslösning av projektet. Ods enhet torde leva upp till kraven för att komma ifråga för 
statliga medel.  
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

 

Tidsmässiga förutsättningar: En grov planering av milstolpar. Genomförs i samråd med  

 
projektledaren. 

 
Önskvärd tid för överlämnande till beställaren är snarast möjligt varför projektledaren 
ombeds att inkomma med en tidplan snarast.  
 
 
De ekonomiska förutsättningarna inom ramen för projektet är 8 miljoner.  
Till detta kan ev statsbidrag för upprustning av skolor tillkomma.   

Övriga resurser /personal: Resurser som projektledaren får ta i anspråk under projektet 

 

Redovisas av projektledaren i separat dokument.  
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HERRLJUNGA KOMMUN 

 

[Skriv text] 
 

PROJEKTDIREKTIV 
Projektuppdrag för projekt 

Od förskola och skola 

 

 

 

Herrljunga  2018-12-07 

Uppdragsgivare: 

 

  

Bodil Jivegård    Bildningsförvaltning 

Bildningschef 

 

 

 

Övriga kommentarer: 
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~ ~ HERRLJUNGA. KOMMUN 

TEKNISKA NAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2019-03-28 

TN § 34 DNR TK 41/2019 

Startbeslut för projektet Od förskola/skola 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden har tagit beslut på att renovera, samt bygga om och till, för
skolan och skolan i Od. Ett projektdirektiv för ärendet har tagits fram efter att 
Bildningsförvaltningen genomfört en förstudie om verksamheten och dess loka
ler. Det finns avsatta medel för genomförande av projektet. Under 2019 finns 
4.000tkr och under 2020 finns ytterligare 4.000tkr. 

För att få effektivitet i projekteringen förutsätts att startbeslut beviljas för samtliga 
avsatta investeringsmedel. Projektering och upphandling av projektet, enligt det 
framtagna projektdirektivet, ska ingå i de beslutade investeringsmedlen. Priorite
ringar kommer behöva göras under projekteringens gång utifrån den tillkom
mande omfattning i direktivet, så som utemiljö och gång mellan husen. Alla prio
riteringar kommer att genomföras med styrgrupp och beställare. Fastighetsenhet
en har även reinvesteringsmedel avsatta för Od skola/förskola som kommer att 
användas i samband med projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12 
BN § 12, DNR UN 224/2019 
Projektdirektiv Od förskola/skola daterad 2018-12-06 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektet Od för
skola/skola 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Tekniska nämndens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektet Od 

förs ko la/ sko la. 

Exp0<licras till: Kom111u11fullmäktige 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN 
Eva Nordén 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-03-12  
DNR TK 41/2019 618     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Startbeslut för Od förskola/skola 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har tagit beslut på att renovera, samt bygga om och till, förskolan och 
skolan i Od. Ett projektdirektiv för ärendet har tagits fram efter att Bildningsförvaltningen 
genomfört en förstudie om verksamheten och dess lokaler. Det finns avsatta medel för 
genomförande av projektet. Under 2019 finns 4.000tkr och under 2020 finns ytterligare 
4.000tkr.  
 
För att få effektivitet i projekteringen förutsätts att startbeslut beviljas för samtliga avsatta 
investeringsmedel. Projektering och upphandling av projektet, enligt det framtagna 
projektdirektivet, ska ingå i de beslutade investeringsmedlen. Prioriteringar kommer 
behöva göras under projekteringens gång utifrån den tillkommande omfattning i direktivet, 
så som utemiljö och gång mellan husen. Alla prioriteringar kommer att genomföras med 
styrgrupp och beställare. Fastighetsenheten har även reinvesteringsmedel avsatta för Od 
skola/förskola som kommer att användas i samband med projektet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12 
BN§12, DNR UN 224/2019 
Projektdirektiv Od förskola/skola daterad 2018-12-06 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektet Od förskola/skola 
 
 
 
Eva Nordén 
Fastighetschef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Bodil Jivegård, Bildningschef, Bildningsförvaltningen 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnanträdesdatum 

2019-04-23 

KS § 73 DNR KS 76/2019 

Begäran om genomlysning av ekonomisk fördelning 
socialnämnden 

Sammanfattning 

Sid 14 

Utifrån att socialnämnden prognostiserar ett underskott på 3 165 tkr behöver 
nämnden, enligt ekonomistyrningsprinciperna, vidta åtgärd för att minska 
underskottet. 

Nedan visas Socialnämndens resultat för 2012-2018. Nämnden har gjort ett 
omfattande arbete med att minska sina kostnader sedan underskottet 2012. 
Genomförda och pågående förändringar behöver nu tid för att visa resultat och 
därefter kan nämnden analysera och arbeta vidare med att ta fram åtgärder för att 
effektivisera verksamheterna. De åtgärder nämnden förslås anta till mötet 2019-
02-26 balanserar ej det prognostiserade underskottet. Nämnden anser att 
ytterligare besparingar ej kan genomföras utan stora risker för rättssäkerhet, 
arbetsmiljö och kvalitet. 

Resuhat socialnämnden 2012~2018 
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Utifrån att socialnämnden inte ser möjligheter att spara in mer pengar önskar 
nämnden att man gör en övergripande genomlysning av den ekonomiska 
fördelningen i kommunen i stort. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 21/2019-02-26 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-13 

Utdrags bestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Fortsättning KS § 73 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

Sid 15 

• Socialnämnden önskar att kommunfullmäktige gör en genomlysning av 
den ekonomiska fördelningen i kommunen. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår att ärendet hanteras i samband budgetprocessen. 

Mats Palm (S) bifaller Lennart Ottossons (KV) förslag . 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Lennati Ottossons (KV) förslag antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ärendet hanteras i samband med budgetprocessen. 

Exprui crns 1111: Kommunrullmäkiigc 
För kännrdom lill: Socialnämnden 

Justerandes sign Utdragsbeslyrkande 
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~ ~ HER RLJ U~.GA KOMM UN 

SOCIALNAMN DEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2019-02-26 

SN § 21 DNR SN 7/2019 

Begäran om genomlysning av ekonomisk fördelning 

Sammanfattning 
Utifrån att socialnämnden prognostiserar ett underskott på 3 I 65 tkr behöver 
nämnden , enligt ekonomistyrningsprinciperna, vidta åtgärd för att minska 
underskottet. 

Nedan visas Socialnämndens resultat för 2012-2018. Nämnden har gjort ett 
omfattande arbete med att minska sina kostnader sedan underskottet 2012. 
Genomförda och pågående förändringar behöver nu tid för att visa resultat och 
därefter kan nämnden analysera och arbeta vidare med att ta fram åtgärder för att 
effektivisera verksamheterna. De åtgärder nämnden förslås anta till mötet 2019-
02-26 balanserar ej det prognostiserade underskottet. Nämnden anser att 
ytterligare besparingar ej kan genomföras utan stora risker för rättssäkerhet , 
arbetsmiljö och kvalitet. 

Result at socialnämnden 2012-2018 
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Utifrån att socialnämnden inte ser möjligheter att spara in mer pengar önskar 
nämnden att man gör en övergripande genomlysning av den ekonomiska 
fördelningen i kommunen i stort. 

Bes I utsu nderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-13 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Socialnämnden önskar att kommunfullmäktige gör en genomlysning av 
den ekonomiska fördelningen i kommunen. 

Utdrags bestyrkande 
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~ ~ HERRLJUN.GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2019-02-26 

Fortsättning SN § 21 

Magnus Lennartsson (M) bifaller presidiets förslag. 

Carina Fredriksen (S) bifaller presidiets förslag. 

Kitty Andersson (S) bifaller presidiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden önskar att kommunfullmäktige gör en genomlysning av 
den ekonomiska fördelningen i kommunen. 

Exprdion1s till: Kommun fullmäktige 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 
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~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2019-04-23 

KS § 75 DNR KS 98/2019 

Revidering finanspolicy 

Sammanfattning 
Finanspolicyn har setts över och några förändringar föreslås. Tillägg har 
gulmarkerats och det som föreslås tas bort har strukits. 

Följande föreslås ändras i policyn: 
Policyn föreslås gälla tillsvidare 
I avsnitt 2 stryks meningen: Kommunens finansiella mål är att inte 
lånefinansiera några investeringar. 
I avsnitt 3 förtydligas att stycket gäller för kommunen. 
I avsnitt 9 byts ordet "kassafunktion" och ersätts med 
"redovisningsfunktion". 
I avsnitt 12 ändras rapporteringsfrekvensen till kommunstyrelsen från 
tertialvis till två gånger per år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-08 
Finanspolicy för Herrljunga kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad 
Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern. 

Mats Palm (S) föreslår en ändring i form av att ingen förändring görs avseende 
avsnitt 12 gällande rapporteringsfrekvensen till kommunstyrelsen. 

Elin Alavik (L) bifaller Mats Palms (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut utan del avseende avsnitt 
12 antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Mats Palm (S) ändringsförslag antas och finner att så 
sker. 

Utdragsbestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2019-04-23 

Fortsättning KS § 75 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderad Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern godkänns enligt 
följande (bilaga 1, KS § 75/2019/04-23): 
- Policyn föreslås gälla tillsvidare 
- I avsnitt 2 stryks meningen: Kommunens finansiella mål är att inte 
lånefinansiera några investeringar. 
- I avsnitt 3 förtydligas att stycket gäller för kommunen. 
- I avsnitt 9 byts ordet "kassafunktion" och ersätts med 
"redo vi sningsfunktion". 

Expcdirrns till: Herrljunga bostäder, Herrljunga elektri ska, ekonomifunktionen 

Justerandes sign Utdragsbestyrl<ande 
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FÖRVALTNING 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2019-04-08 
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Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Revidering finanspolicy Herrljunga kommunkoncern 

Sammanfattning 
Finanspolicyn har setts över och några förändringar föreslås. Tillägg har gulmarkerats och 
det som föreslås tas bort har strukits.  

Följande föreslås att ändras i policyn: 
- Policyn föreslås gälla tillsvidare 
- I avsnitt 2 stryks meningen: Kommunens finansiella mål är att inte lånefinansiera några 

investeringar. 
- I avsnitt 3 förtydligas att stycket gäller för kommunen. 
- I avsnitt 9 byts ordet ”kassafunktion” och ersätts med ”redovisningsfunktion”. 
- I avsnitt 12 ändras rapporteringsfrekvensen till kommunstyrelsen från tertialvis till två 

gånger per år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-08 
Finanspolicy för Herrljunga kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad 
Finanspolicy Herrljunga Kommunkoncern. 

Linda Rudenwall 
Ekonomichef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Herrljungabostäder, Herrljunga elektriska, ekonomifunktionen 
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Denna finanspolicy innefattar riktlinjer för penninghanteringen och omfattar Herrljunga kommun, 
kommunens helägda bolag, bolag där kommunen har det övervägande inflytandet, stiftelser samt 
förvaltade fonder förutom i sådana fall särskilda placeringsföreskrifter accepteras av 
kommunfullmäktige. Den organisatoriska uppbyggnaden skall vara sådan att bästa möjliga resultat 
uppnås för kommunkoncernen totalt.  

1. Mål
Kommunkoncernen skall ha en effektiv och affärsmässig penninghantering.  
Kommunkoncernen skall sträva efter att optimera räntenettot under hänsynstagande till 
finanspolicyns restriktioner.  

Kommunkoncernens agerande på finansmarknaden skall kännetecknas av god kännedom om 
marknadsförhållanden och de möjligheter och risker som är förknippade med finansverksamheten. 
Kommunkoncernens risktagande skall präglas av försiktighet både vad gäller enskilda affärer och 
det totala risktagandet.  

2. Långsiktig finansiering och skuldförvaltning
Upplåning för kommunen skall ske genom den centrala finansfunktionen på ekonomikontoret. 
Bolag och stiftelser ansvarar för sin egen långfristiga upplåning. Bolagen skall samordna 
upplåningen med kommunen för att uppnå optimal riskspridning.  

Kommunens finansiella mål är att inte lånefinansiera några investeringar. Om lån behöver tas upp 
för enstaka investeringsprojekt beslutas detta av Kommunfullmäktige. 

Upphandling av lån skall ske med affärsmässighet. Finansiella tjänster lyder dock inte under LOU. 

3. Leasing
För kommunen gäller att: eventuell finansiering genom med leasing skall samordnas av 
ekonomikontoret med övriga finansieringsalternativ.  

4. Hantering av ränterisker och långsiktig
kreditförsörjning 

Med ränterisk menas hur en lånestock påverkas av förändringar i ränteläget. Motsvarande gäller i 
fråga om placeringar med t ex fast ränta där värdet förändras till följd av förändringar i ränteläget. 

Kommunstyrelsen och respektive bolags/stiftelses styrelse har befogenhet att besluta om 
upptagande av lån inom i budget angiven låneram eller om refinansiering vid avveckling av lån 
samt om räntebindning och löptider. Bolagen skall använda kommunal borgen för sin upplåning. 
Ekonomikontoret har ansvaret för riskanalysen för kommunkoncernen.  
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5. Finansråd
Kommunkoncernen skall sträva efter samordning av ränteriskerna genom att fördela 
räntebindningstiderna för lån över tiden. Därför skall ett finansråd bestående av kommunens 
ekonomichef och respektivebolags verkställande direktör två gånger per år gå igenom den samlade 
låneportföljen och fastställa lånestrategin. Finansrådet skall också gå igenom 
likviditetsplaneringen för hela kommunkoncernen. 

6. Koncernkonto
Kommunen och dess bolag ska ha en sådan organisation att räntenettot kan optimeras. För att 
uppnå detta skall de ingå i kommunens koncernkontosystem. 
Genom koncernkontot uppnås följande fördelar: 

* samlat grepp över koncernens likviditet.
* underskott på ett konto täcks av överskott på ett annat konto, vilket innebär minskade
räntemarginalbetalningar till bankerna. 
* fullständig kvittning mellan in- och utbetalningar.
* fullständig kvittning av medel på konton av olika nivåer.

Regler ska skapas för räntesättning på olika konton för både under- och överskott. Som bas för 
räntesättning ska ligga samma räntebas som kommunen har i koncernkontosystemet. 

Kommunkoncernen skall alltid ha en god betalningsberedskap, som bygger på egna intäkter och 
avtalade kreditmöjligheter som finns på koncernkontot. 

Kommunens ekonomiavdelning ansvarar för att likviditetsplanering inom 
koncernkontosystemet genomförs löpande i hela kommunkoncernen för att skapa underlag för 
effektiv hantering av underskotts- och överskottslikviditet. 

7. Godkända finansiella instrument
För att kunna upprätthålla en effektiv hantering av lånestocken och kunna hantera fastställd ränte-
riskspridning får följande finansiella instrument användas: 

-Räntetak 
Ett räntetak (cap) innebär att låntagaren garanteras att låneräntan inte överstigeren avtalad nivå 
under en viss tidsperiod. För detta erlägger låntagaren en avgift. Räntetak kan också kombineras 
med ett räntegolv (floor). En sådan kombination kallas räntekrage (collar). 

-Räntetermin 
Ett terminskontrakt innebär en förbindelse att i framtiden köpa eller sälja ett värdepapper till en 
ränta som fastställs redan på affärsdagen. Syftet med att använda ränteterminer skall vara att 
skydda sig mot framtida ränteökningar på lån. 

8. Ansvar och befogenheter
Kommunfullmäktige beslutar om: 
* mål och anvisningar för medelshanteringen.
* lånefinansiering av enskilda projekt.
* borgen
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Kommunstyrelsen beslutar om: 
* upptagande av lån inom av kommunfullmäktiges fastställda låneramar.
* löptid för nyupptagna lån inom ramen för beslutad ränteriskhantering
* att säga upp befintliga lån för att ersätta dessa inom ramen för beslutad ränteriskfördelning;
* att genomföra placeringar av likvida medel i värdepapper enligt placeringspolicyns grupp B och
C. 
* användande av kommunfullmäktige godkända instrument inom ramen för beslutad
ränteriskfördelning.  
Kommunala bolag/stiftelser beslutar om/ansvarar för: 
* upptagande av lån och placering av överskottsmedel.
* likviditetsplanering.
* avrapportering om finansiell ställning till kommunstyrelsen.
* att dessa anvisningar följs i tillämpliga delar.

När bolag/stiftelse beslutar om långfristig upplåning skall beslutet delges kommunstyrelsen. 

Ekonomichef i kommunen beslutar om/ansvarar för:  
* att upplåning och placering enligt delegation sker enligt beslut och anvisningarna.
* likviditetsplanering.
* att rapport om den finansiella ställningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Kontrollerande/bokförande funktion ansvarar för: 
* bokföring av transaktioner avseende beslutad placering och upplåning.
* flyttning av medel mellan kommunens bankräkningar.

Delegation av beslut från kommunstyrelsen återfinns i en särskilt upprättad delegationshandling 
”Delegation av beslutanderätt från kommunstyrelsen”.  

9. Organisation
För att öka säkerheten i affärstransaktioner med de motparter som kommunen, bolagen och 
stiftelserna gör affärer med ska det finnas en uppdelning mellan den som verkställer affären och 
den som kontrollerar/bokför transaktionen.  

Organisation för kommunen  
Verkställande funktion: Ekonomichefen  
Kontrollerande/bokförande funktion: Kassafunktionen Redovisningsfunktionen. 
Denna kontroll avser såväl avräkningsnotor vid medelsplacering som låneavier i samband med 
kort- eller långfristig upplåning och användande av finansiella instrument.  
De banker och finansiella institutioner kommunkoncernen gör finansiella affärer med skall 
informeras om vilka som är behöriga att göra affärer i kommunens namn, vilka befogenheter dessa 
har samt att avräkningsnotor skall adresseras direkt till kassafunktionen redovisningsfunktionen.  
Beslut om vilka personer som skall underteckna lånehandlingar fattas i särskild ordning 

10. Placeringav likvida medel
Vid placeringar av likvida medel skall kommunen endast placera medel i företag som:
• Följer konventioner om fackliga rättigheter
• Inte tillåter tvångsarbete och barnarbete
• Inte omsätter pengar från vapen, droger, tobak eller pornografi.
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• Inte har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil
energi.

Följande placeringsformer av likvida medel är tillåtna: 

A 
* inlåning i svensk bank. Med svensk bank avses sådan bank som äger rätt att driva bankrörelse i
Sverige. 

B 
* värdepapper utgivna av svenska staten.
* värdepapper utgivna avhelägt bolag till svenska staten.
* värdepapper utgivna av fonder innehållande värdepapper utgivna av svenska staten eller
avsvenska staten garanterade värdepapper. 
* värdepapper utgivna av kommuner och landsting.

C 
*obligationer utgivna av nordiska företag med skuggrating av minst BB-och valutasäkrade. Varje
placering inom denna grupp skall maximalt vara 3 000 tkr och den sammanlagda 
placeringsvolymen är maximalt 10 000 tkr. 

11. Dokumentation
För varje affär (lån och placering med bunden löptid) som genomförs skall separat beslutshandling
upprättas på vilken ska framgå:

* affärens art
* motpart
* löptid
* räntevillkor och andra avtalade kostnader/intäkter.
* belopp
* datum
* nummerordning för varje affär i obruten nummerordning

12. Rapportering
Tertialvis Två gånger per år skall kommunens och koncernens finansiella ställning
rapporteras till kommunstyrelsen. Denna rapport skall innehålla:

* likviditetsställning
* lånenivå
* under perioden upptagna lån och/eller gjorda placeringar.
* kommunens och koncernens riskexponering.
* genomsnittlig löptid för lån.
* ekonomikontorets kommentarer till den finansiella ställningen och marknadssituationen
förkommunen vad gäller tillgång till kapital och räntesituationen. 
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Denna finanspolicy innefattar riktlinjer för penninghanteringen och omfattar Herrljunga kommun, 
kommunens helägda bolag, bolag där kommunen har det övervägande inflytandet, stiftelser samt 
förvaltade fonder förutom i sådana fall särskilda placeringsföreskrifter accepteras av 
kommunfullmäktige. Den organisatoriska uppbyggnaden skall vara sådan att bästa möjliga resultat 
uppnås för kommunkoncernen totalt.  

1. Mål  
 
Kommunkoncernen skall ha en effektiv och affärsmässig penninghantering.  
Kommunkoncernen skall sträva efter att optimera räntenettot under hänsynstagande till 
finanspolicyns restriktioner.  
 
Kommunkoncernens agerande på finansmarknaden skall kännetecknas av god kännedom om 
marknadsförhållanden och de möjligheter och risker som är förknippade med finansverksamheten.  
Kommunkoncernens risktagande skall präglas av försiktighet både vad gäller enskilda affärer och 
det totala risktagandet.  

2. Långsiktig finansiering och skuldförvaltning  
 
Upplåning för kommunen skall ske genom den centrala finansfunktionen på ekonomikontoret.  
Bolag och stiftelser ansvarar för sin egen långfristiga upplåning. Bolagen skall samordna 
upplåningen med kommunen för att uppnå optimal riskspridning.  
 
Kommunens finansiella mål är att inte lånefinansiera några investeringar. Om lån behöver tas upp 
för enstaka investeringsprojekt beslutas detta av Kommunfullmäktige. 
 
Upphandling av lån skall ske med affärsmässighet. Finansiella tjänster lyder dock inte under LOU.  

3. Leasing  
 
För kommunen gäller att: eventuell finansiering genom med leasing skall samordnas av 
ekonomikontoret med övriga finansieringsalternativ.  

4. Hantering av ränterisker och långsiktig 
kreditförsörjning  

 
Med ränterisk menas hur en lånestock påverkas av förändringar i ränteläget. Motsvarande gäller i 
fråga om placeringar med t ex fast ränta där värdet förändras till följd av förändringar i ränteläget.  
 
Kommunstyrelsen och respektive bolags/stiftelses styrelse har befogenhet att besluta om 
upptagande av lån inom i budget angiven låneram eller om refinansiering vid avveckling av lån 
samt om räntebindning och löptider. Bolagen skall använda kommunal borgen för sin upplåning.  
Ekonomikontoret har ansvaret för riskanalysen för kommunkoncernen.  
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5. Finansråd 
Kommunkoncernen skall sträva efter samordning av ränteriskerna genom att fördela 
räntebindningstiderna för lån över tiden. Därför skall ett finansråd bestående av kommunens 
ekonomichef och respektivebolags verkställande direktör två gånger per år gå igenom den samlade 
låneportföljen och fastställa lånestrategin. Finansrådet skall också gå igenom 
likviditetsplaneringen för hela kommunkoncernen. 

6. Koncernkonto 
Kommunen och dess bolag ska ha en sådan organisation att räntenettot kan optimeras. För att 
uppnå detta skall de ingå i kommunens koncernkontosystem. 
Genom koncernkontot uppnås följande fördelar: 

* samlat grepp över koncernens likviditet. 
* underskott på ett konto täcks av överskott på ett annat konto, vilket innebär minskade 
räntemarginalbetalningar till bankerna. 
* fullständig kvittning mellan in- och utbetalningar. 
* fullständig kvittning av medel på konton av olika nivåer. 

 
Regler ska skapas för räntesättning på olika konton för både under- och överskott. Som bas för 
räntesättning ska ligga samma räntebas som kommunen har i koncernkontosystemet. 

Kommunkoncernen skall alltid ha en god betalningsberedskap, som bygger på egna intäkter och 
avtalade kreditmöjligheter som finns på koncernkontot. 

Kommunens ekonomiavdelning ansvarar för att likviditetsplanering inom 
koncernkontosystemet genomförs löpande i hela kommunkoncernen för att skapa underlag för 
effektiv hantering av underskotts- och överskottslikviditet. 

7. Godkända finansiella instrument 
 
För att kunna upprätthålla en effektiv hantering av lånestocken och kunna hantera fastställd ränte-
riskspridning får följande finansiella instrument användas: 

-Räntetak                            
Ett räntetak (cap) innebär att låntagaren garanteras att låneräntan inte överstigeren avtalad nivå 
under en viss tidsperiod. För detta erlägger låntagaren en avgift. Räntetak kan också kombineras 
med ett räntegolv (floor). En sådan kombination kallas räntekrage (collar). 

-Räntetermin                            
Ett terminskontrakt innebär en förbindelse att i framtiden köpa eller sälja ett värdepapper till en 
ränta som fastställs redan på affärsdagen. Syftet med att använda ränteterminer skall vara att 
skydda sig mot framtida ränteökningar på lån. 

8. Ansvar och befogenheter 
Kommunfullmäktige beslutar om: 
* mål och anvisningar för medelshanteringen. 
* lånefinansiering av enskilda projekt. 
* borgen  
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Kommunstyrelsen beslutar om: 
* upptagande av lån inom av kommunfullmäktiges fastställda låneramar. 
* löptid för nyupptagna lån inom ramen för beslutad ränteriskhantering  
* att säga upp befintliga lån för att ersätta dessa inom ramen för beslutad ränteriskfördelning;  
* att genomföra placeringar av likvida medel i värdepapper enligt placeringspolicyns grupp B och 
C.  
* användande av kommunfullmäktige godkända instrument inom ramen för beslutad 
ränteriskfördelning.  
Kommunala bolag/stiftelser beslutar om/ansvarar för:  
* upptagande av lån och placering av överskottsmedel.  
* likviditetsplanering.  
* avrapportering om finansiell ställning till kommunstyrelsen.  
* att dessa anvisningar följs i tillämpliga delar.  
 
När bolag/stiftelse beslutar om långfristig upplåning skall beslutet delges kommunstyrelsen.  
 
Ekonomichef i kommunen beslutar om/ansvarar för:  
* att upplåning och placering enligt delegation sker enligt beslut och anvisningarna.  
* likviditetsplanering.  
* att rapport om den finansiella ställningen överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Kontrollerande/bokförande funktion ansvarar för:  
* bokföring av transaktioner avseende beslutad placering och upplåning.  
* flyttning av medel mellan kommunens bankräkningar.  
 
Delegation av beslut från kommunstyrelsen återfinns i en särskilt upprättad delegationshandling 
”Delegation av beslutanderätt från kommunstyrelsen”.  

9. Organisation  
 
För att öka säkerheten i affärstransaktioner med de motparter som kommunen, bolagen och 
stiftelserna gör affärer med ska det finnas en uppdelning mellan den som verkställer affären och 
den som kontrollerar/bokför transaktionen.  
 
Organisation för kommunen  
Verkställande funktion: Ekonomichefen  
Kontrollerande/bokförande funktion: Kassafunktionen Redovisningsfunktionen. 
Denna kontroll avser såväl avräkningsnotor vid medelsplacering som låneavier i samband med 
kort- eller långfristig upplåning och användande av finansiella instrument.  
De banker och finansiella institutioner kommunkoncernen gör finansiella affärer med skall 
informeras om vilka som är behöriga att göra affärer i kommunens namn, vilka befogenheter dessa 
har samt att avräkningsnotor skall adresseras direkt till kassafunktionen redovisningsfunktionen.  
Beslut om vilka personer som skall underteckna lånehandlingar fattas i särskild ordning 

10. Placeringav likvida medel 
 
Vid placeringar av likvida medel skall kommunen endast placera medel i företag som: 
• Följer konventioner om fackliga rättigheter 
• Inte tillåter tvångsarbete och barnarbete 
• Inte omsätter pengar från vapen, droger, tobak eller pornografi. 
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• Inte har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil 
energi. 
 

Följande placeringsformer av likvida medel är tillåtna: 

A 
* inlåning i svensk bank. Med svensk bank avses sådan bank som äger rätt att driva bankrörelse i 
Sverige. 
 
B 
* värdepapper utgivna av svenska staten. 
* värdepapper utgivna avhelägt bolag till svenska staten. 
* värdepapper utgivna av fonder innehållande värdepapper utgivna av svenska staten eller 
avsvenska staten garanterade värdepapper. 
* värdepapper utgivna av kommuner och landsting. 
 
C 
*obligationer utgivna av nordiska företag med skuggrating av minst BB-och valutasäkrade. Varje 
placering inom denna grupp skall maximalt vara 3 000 tkr och den sammanlagda 
placeringsvolymen är maximalt 10 000 tkr. 
 

11. Dokumentation 
 
För varje affär (lån och placering med bunden löptid) som genomförs skall separat beslutshandling 
upprättas på vilken ska framgå: 

* affärens art 
* motpart 
* löptid 
* räntevillkor och andra avtalade kostnader/intäkter. 
* belopp 
* datum 
* nummerordning för varje affär i obruten nummerordning 
 

12. Rapportering 
Tertialvis Två gånger per år skall kommunens och koncernens finansiella ställning 
rapporteras till kommunstyrelsen. Denna rapport skall innehålla: 

* likviditetsställning 
* lånenivå 
* under perioden upptagna lån och/eller gjorda placeringar. 
* kommunens och koncernens riskexponering. 
* genomsnittlig löptid för lån. 
* ekonomikontorets kommentarer till den finansiella ställningen och marknadssituationen 
förkommunen vad gäller tillgång till kapital och räntesituationen. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2019-04-23 

KS § 74 DNR KS 5/2019 

Prognos skatteintäkter och generella statsbidrag 2019 

Sammanfattning 
Ärendet "Prognos 2019, skatteintäkter och generella statsbidrag" hanterades på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2019. Enligt beslut, §11, 
återremitterades ärendet för vidare utredning av eventuell förändring av 
prognosen gällande skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Den 15 februari släppte SKL en ny prognos för skatteintäkter och generella 
statsbidrag och prognosen är oförändrad mot tidigare prognos. Det finns 
fortfarande en negativ differens mellan budgeterade intäkter för skatter och 
gener el la statsbidrag motsvarande 3 610 tkr. 

Med beslutat resultat om 1,6 %, 8 836 tkr, ser prognostiserat resultat per februari 
ut att hamna på cirka 4 000 tkr, med hänsyn tagen till nämndernas och finansens 
prognoser mot budget. Någon prognos har inte gjorts gällande investeringsutfall. 

För att budget ska komma i balans mot prognos behöver åtgärder genomföras. 
Förslag på åtgärder är att minska kommunbidragsramarna proportionellt med den 
negativa avvikelsen av skatteintäkter och generella statsbidrag (-3 610 tkr totalt). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-03 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att minska 
kommunbidraget med 3 610 tkr, fördelat enligt följande: 
- Kommunstyrelsen -217 tkr 
- Bildningsnämnden -1 660 tkr 
- Socialnämnden -1 3 72 tkr 
- Tekniska nämnden -253 tkr 
- Bygg och miljönämnden -108 tkr 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår ett tillägg i form av att nämnderna uppmanas att 
upprätta konsekvensbeskrivningar för förslaget. 

Elin Alavik (L) bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Utdrags bestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2019-04-23 

Fortsättning KS § 74 

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) tilläggsförslag antas och finner 
att så inte sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunbidraget minskas med 3 610 tkr, fördelat enligt följande: 
- Kommunstyrelsen -217 tkr 
- Bildningsnämnden -1 660 tkr 
- Socialnämnden -1 3 72 tkr 
- Tekniska nämnden -253 tkr 
- Bygg och miljönämnden -108 tkr 

Expc.dicrns till: Kommunchef, ekonomichef, Bildrungs näm nden, socialnämnden, tekniska nämnden, bygg och mil_1öniimnclcn 

Justerandes sign Utdragsbestyrl<ande 
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FÖRVALTNING 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2019-04-03 

DNR KS 2019-   
Sid 1 av 3   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Prognos 2019 skatteintäkter och generella bidrag 

Sammanfattning 
Ärendet ”Prognos 2019, skatteintäkter och generella statsbidrag” hanterades på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2019. Enligt beslut, §11, 
återremitterades ärendet för vidare utredning av eventuell förändring av prognosen gällande 
skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Den 15 februari släppte SKL en ny prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag och 
prognosen är oförändrad mot tidigare prognos. Det finns fortfarande en negativ differens 
mellan budgeterade intäkter för skatter och generella statsbidrag motsvarande 3 610 tkr.  

Med beslutat resultat om 1,6 %, 8 836 tkr, ser prognostiserat resultat per februari ut att 
hamna på cirka 4 000 tkr, med hänsyn tagen till nämndernas och finansens prognoser mot 
budget. Någon prognos har inte gjorts gällande investeringsutfall. 

För att budget ska komma i balans mot prognos behöver åtgärder genomföras. Förslag på 
åtgärder är att minska kommunbidragsramarna proportionellt med den negativa avvikelsen 
av skatteintäkter och generella statsbidrag (-3 610 tkr totalt). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-03 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att minska kommunbidraget 
med 3 610 tkr, fördelat enligt följande: 
• Kommunstyrelsen -217 tkr
• Bildningsnämnden -1 660 tkr
• Socialnämnden -1 372 tkr
• Tekniska nämnden -253 tkr
• Bygg och miljönämnden -108 tkr

Linda Rudenwall 
Ekonomichef 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunchef, ekonomichef, Bildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, bygg och miljönämnden 
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FÖRVALTNING 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2019-04-03 

DNR KS 2019- 
Sid 2 av 3 

Bakgrund 
I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om budget (resultaträkning, balansräkning, 
investeringar, kommunbidrag, inriktningsmål och skattesats). Antaganden kring 
befolkningsutveckling gjordes med +50 invånare i Herrljunga kommun mellan 1/11 2017 
och 1/11 2018. När statistik från SCB släppts visar statistiken att Herrljunga kommun 
istället minskat invånarantalet med -15 personer. Detta innebär att mellanskillnaden mellan 
beslutade underlag för skatteintäkter och generella statsbidrag är -65 invånare, vilket ger en 
differens mellan budget och prognostiserat utfall på - 3 610 tkr, enligt skatteprognos den 15 
februari 2019. 

Med beslutat resultat om 1,6 %, 8 836 tkr, ser prognostiserat resultat per februari ut att 
hamna på cirka 4 000 tkr, med hänsyn tagen till nämndernas och finansens prognoser mot 
budget. Någon exakt prognos har inte gjorts gällande investeringsutfall. 

Budget 2019 2019 
Skatteprognos 
28/12  

Differens 
mellan budget 
och prognos 

Skatteintäkter 432 989 427 493 
Generellt statsbidr 112 059 113 945 
Antal invånare 
(1/11 året innan) 

9 547 9 482 

Totalt tkr 545 048 541 438 -3 610 
Tabell: budget och prognos skatteintäkter och generella bidrag 2019 

För att budget ska komma i balans mot prognos behöver åtgärder genomföras. Förslag på 
åtgärder är att minska kommunbidragsramarna proportionellt med den negativa avvikelsen 
enligt följande uppställning: 

Nämnd/styrelse 
(tkr) 

Beslutade 
ramar * 

Procentuell 
fördelning 

Förslag 
minskade 
ramar 

Förslag ny 
ram 2019 * 

Kommunfullmäktige 1 811 0 % 0 1 811 
Kommunstyrelse 34 805 6 % -217 34 588 
Bildningsnämnd 241 765 46 % -1 660 240 105 
Socialnämnd 201 436 38 % -1 372 200 064 
Teknisk nämnd 35 592 7 % -253 35 339 
Bygg och 
miljönämnd 

14 292 3 % -108 14 184 

Totalt 
kommunbidrag 
exkl lönepott 

529 701 100 % -3 610 526 091 

Lönepott 2019 7 955 7 955 
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FÖRVALTNING 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2019-04-03 

DNR KS 2019- 
Sid 3 av 3 

Totalt 
kommunbidrag 

537 656 -3 610 534 046 

Tabell: Förslag på fördelning av negativ avvikelse skatteintäkter och generella statsbidrag 

* Hänsyn har inte tagits till eventuella ramväxlingar, genomförda efter budgetbeslut i
kommunfullmäktige i november 2018. 

Ekonomisk bedömning 
För att Herrljunga kommun ska följa de ekonomiska styrprinciperna och beslutad budget 
behöver åtgärder genomföras för att komma i fas. Förslaget bygger på att minska 
kommunbidragsramarna med motsvarande 3 610 tkr så att budgeterade skatteintäkter och 
generella statsbidrag blir rätt gentemot prognos. För stor andel medel har fördelats ut i 
kommunbidrag, vilket nu behöver åtgärdas enligt redovisade belopp. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmantrcidesdatum Sid 23 
2019-04-23 

KS § 78 DNR KS 48/2018 

Tillsättande av fullmäktigeberedning avseende Lokalresursplan 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 2018-09-04 (KF § 118/2018-09-04) 
beslutade KF att tillsätta en fullmäktigeberedning för framtagande av förslag till 
Lokalresursplan 2019-2028. Beslutet innebär att en fullmäktigeberedning tillsätts 
bestående av en ledamot från varje parti som är representerat i 
Kommunfullmäktige efter valet 2018-09-09. 
Bland dessa utses en ordförande. 

Beredningens uppdrag är att utifrån ett politiskt ställningstagande presentera ett 
förslag till Lokalresursplan 2019-2028. 
Planen ska ha inriktning på både kort, 1 - 3 år, och lång sikt, I 0-års perspektiv. 
Lokalresursplanen ska aktualiseras årligen. 
Beredningen ska återkomma till fullmäktige med lägesrapport i oktober månad 
varje år beredningen pågår. 
Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsförslaget förutsätter att kommunfullmäktige kan finansiera genomförandet 
av kf s beslut § 117 och § 118, dvs. att tillsätta en full mäktigeberedning i ärendet. 
Ytterligare en aspekt att väga in i ärendet är att ställa sig frågan, behöver 
kommunfullmäktige resp. kommunstyrelsen ytterligare information och kunskap 
om syftet och de grundläggande ideerna med inrättandet av en 
fullmäktigeberedning. Förutsättningarna för en fullmäktigeberednings arbete är 
reglerat i arbetsordning för kommunfullmäktige och i Kommunallagen 
(2017:725) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-04 
Fullmäktigeberedningens uppdragshandling, bilaga 1 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillsätta 
fullmäktigeberedning för Lokalförsörjningsplan 2020-2029. 

• Fullmäktigeberednings arbete finansieras inom fastställd budgetram 2019 
för kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 
uppdragshandling avseende full mäktige beredning Lokalförsörj ningsp 1 an 
2020-2029. 

Mats Palm (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
avstå från lokalresursberedningen då nya kommunfullmäktige har att ta ställning 
till verkställandet av kommunstyrelsens beslut §§ 117-118. 

Utdragsbestyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 24 
2019-04-23 

Fortsättning KS § 78 

Elin Alavik (L) bifaller Mats Palms (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följ ande propositionsordning: 
Ja= i enlighet med förvaltningens förslag 
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

(Omröstningsbilaga 1, KS § 78/2019-04-23). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. En fullmäktigeberedning för Lokalförsörjningsplan 2020-2029 tillsätts. 
2. Fullmäktigeberedningens arbete finansieras inom fastställd budgetram 

2019 för kommunfullmäktige. 
3. Uppdragshandling avseende fullmäktigeberedning Lokalförsörjningsplan 

2020-2029 fastställs. 

Reservation 
Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Elin Alavik (L) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Utdrags bestyrkande 
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Förvaltningens förslag mot Mats 
Omröstningsbilaga 1 KS § 78/2019-04-23 Tjänstgörande Palms (S) förslag 

JA NEJ Avstår 

Gunnar Andersson, Ordförande (M) X X 

Jessica Pehrson, 1 :e vice ordförande (C) X X 

Mats Palm, 2:e vice ordförande (S) X X 

Andreas Malin , Ledamot (C) X X 

Fredrik Svensson, Ledamot (KD) X X 

Rexwall Ronnie, Ledamot (Kv) 

Lennart Ottosson, Ledamot (Kv) X X 

Elin Alavik, Ledamot (L) X X 

Kari Hellstadius, Ledamot (S) X X 

Kerstin Johansson, Ledamot (S) X X 

Jimmie Stranne, Ledamot (SD) X X 

Niclas Emanuelsson, Ersättare (C) 

Simon Fredriksson, Ersättare (C) 

Peter Artman, Ersättare (KD) 

Kent Johansson, Ersättare (Kv) X X 

Håkan Körberg, Ersättare (L) 

Christ ina Abrahamsson, Ersättare (M) 

Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S) 

Magnus Fredriksen , Ersättare (S) 

Jacob Brendelius, Ersättare (SD) 

Tommy Thulin, Ersättare (SD) 

Magnus Jonsson, Ersättare (V) 

Summa 6 5 0 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-02-04  
DNR KS 48/2018 261     

Sid 1 av 5    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Tillsättande av fullmäktigeberedning avseende Lokalresursplan 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 2018-09-04 (KF § 118/2018-09-04) beslutade 
KF att tillsätta en fullmäktigeberedning för framtagande av förslag till Lokalresursplan 
2019-2028. Beslutet innebär att en fullmäktigeberedning tillsätts bestående av en ledamot 
från varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige efter valet 2018-09-09.  
Bland dessa utses en ordförande.  
 
Beredningens uppdrag är att utifrån ett politiskt ställningstagande presentera ett förslag till 
Lokalresursplan 2019-2028. 
Planen ska ha inriktning på både kort, 1 – 3 år, och lång sikt, 10-års perspektiv.  
Lokalresursplanen ska aktualiseras årligen.   
Beredningen ska återkomma till fullmäktige med lägesrapport i oktober månad varje år 
beredningen pågår. 
Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsförslaget förutsätter att kommunfullmäktige kan finansiera genomförandet av kf.s 
beslut § 117 och § 118, dvs. att tillsätta en fullmäktigeberedning i ärendet. Ytterligare en 
aspekt att väga in i ärendet är att ställa sig frågan, behöver kommunfullmäktige resp. 
kommunstyrelsen ytterligare information och kunskap om syftet och de grundläggande 
idéerna med inrättandet av en fullmäktigeberedning. Förutsättningarna för en 
fullmäktigeberednings arbete är reglerat i arbetsordning för kommunfullmäktige och i 
Kommunallagen (2017:725) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04 
Fullmäktigeberedningens uppdragshandling, bilaga 1 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillsätta fullmäktigeberedning för 
Lokalförsörjningsplan 2020-2029. 

• Fullmäktigeberednings arbete finansieras inom fastställd budgetram 2019 för 
kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa uppdragshandling 
avseende fullmäktigeberedning Lokalförsörjningsplan 2020-2029. 

 
Niels Bredberg 
Kommundirektör 
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Bakgrund 
Inför budgetberedningen 2020-2022 presenteras underlag för lokalresursplanering 2020-
2027 vilket även utgör planeringsunderlag för investerings-budget 2020-2022.  
 
Det redovisade behovet av verksamhetslokaler är baserat på befolkningsprognos för 
Herrljunga kommun. 
 
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2018-03-19 beslutades att det då redovisade underlaget 
för lokalresursplanering, Lokalresursplan 2018-2027, skulle skickas ut på remiss till 
partigrupperna. Remissvar skulle inlämnas senast 2018-05-31. Av inkomna remissvar hade 
ingen synpunkt framförts avseende underlaget i det presenterade materialet i 
Lokalresursplanen. Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet och på kommunfullmäktiges 
sammanträde 20180904 (KF §§ 117, 118 – KS § 127) beslutades att; 
 
KF § 117 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. En bred fullmäktigeberedning tillsätts för att klargöra de behov som kan ses 
på både kortare och längre sikt, och djuploda i frågan. Det gäller både kontor 
och verksamhetslokaler av alla slag. 
2. Vi bör ha ett tjänstemannaperspektiv och ett medborgarperspektiv för att 
kunna ta ett slutgiltigt beslut. 
 
KF § 118 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. En fullmäktigeberedning tillsätts bestående av en ledamot från varje parti 
som är representerat i Kommunfullmäktige efter valet 2018-09-09. 
Bland dessa utses en ordförande. 
Beredningens uppdrag är att utifrån ett politiskt ställningstagande presentera 
ett förslag till Lokalresursplan 2019-2028. 
Planen ska ha inriktning på både kort, 1 - 3 år, och lång sikt, 10-års perspektiv. 
Lokalförsörjningsplanen ska aktualiseras årligen. 
Beredningen ska återkomma till fullmäktige med lägesrapport i oktober månad 
varje år beredningen pågår. 
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förvaltningsberedningen av ärendet har avvaktat ingången till den nya mandatperioden. 
Nya kommunfullmäktige har att ta ställning till verkställandet av kf.s beslut § 117 och § 
118. 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om inrättande fullmäktigeberedning. 
 
I aktuellt ärende förutsätter beslutsförslaget att kommunfullmäktige finansierar 
genomförandet av fullmäktigeberedning inom budgeterade ekonomiska ramar för 
budgetåret 2019. 
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Det är av vikt att arbetet i fullmäktigeberedningar kan komplettera en given 
nämndorganisation med givna ansvarområden. Vid införande av redskapet 
fullmäktigeberedningar är det av stor vikt att risken för dubbelkommando för 
verksamhetsansvaret och framtidsplanering utifrån facknämndernas och kommunstyrelsens 
totala ansvar, elimineras. 

 
Ekonomisk bedömning 
I samband med Demokratiberedningens förslag om att tillsätta fullmäktigeberedningar, som 
ett redskap i den demokratiska utvecklingen och beredning av samhällsövergripande 
relevanta politiska tematiska frågeställningar, beräknades kostnader för införandet av 
fullmäktigeberedningar.  
 
I den i juni 2018 fastställda budgeten för 2019 och utifrån kommunfullmäktiges budget 
2019, finns inte något särskilt utrymme reserverat för fullmäktigeberedningar. 
Kostnader som uppstår är i första hand arvoden för representanterna i 
fullmäktigeberedningen och förmodligen ett särskilt ordförandearvode. Tillkommer 
kostnader för den de tjänstepersoner, vilka ska medverka på fullmäktigeberedningens 
sammanträden. 
 
Med tidigare kostnadsredovisning som grund avseende inrättande av 
fullmäktigeberedningar, kan följande kostnadsbedömning beskrivas utifrån uppdraget att 
inrätta en fullmäktigeberedning avseende Lokalresursplan. 
 
Beräkning kostnader för arvoden 
Fullmäktigeberedning Lokalresursplan:   
8 representanter, en från varje parti i kommunfullmäktige, med 4 protokollförda 
sammanträden under 2019 samt beredning för fullmäktigeberedningen samt därtill hörande 
efterarbete motsvarar ca 150 timmar på helår.  
Beräknade arvoden, ersättningar inkl. PO-påslag och pensionskostnader bedöms kunna 
inrymmas i kommunfullmäktiges budget avseende arvoden för 2019. 
Tillkommer kostnader för ordförande och ev vice ordförande. 
 
Arbete i fullmäktigeberedning förutsätter medverkan från avdelning kansli/kommunikation 
med härtill hörande administration inkl. registratur, sekreterarskap samt kommunikation. 
Därutöver tillkommer insatser från ansvariga tjänstepersoner, såsom verksamhetsexpertis 
och verksamhetschefer. 
Kostnaden härför är inte beräknad.  
Inrättande av fullmäktigeberedningar, utöver nämndstrukturen, innebär nya prioriteringar 
inom fastställd kostnadsram för 2019.     
 
Kommunfullmäktiges ekonomiska utfall avseende arvoden för verksamhetsåret 2018, är 
positivt. Budget 2019 är uppräknad med fastställt index.  
Kommundirektörens bedömning är att utrymmet i Budget 2019 avseende 
kommunfullmäktiges arvoden kan inrymma arvodeskostnader för en fullmäktigeberedning 
avseende Lokalresursplan 2020-2029. 
Tillkommande kostnader för verksamhetsmedverkan kan innebära nya prioriteringar. 
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Juridisk bedömning 
Kommunfullmäktige har en stark kommunalrättslig ställning.  
Fullmäktigeberedningar kan användas som ett redskap med syfte att stärka 
kommunfullmäktiges ställning.  
Fullmäktigeberedningar kan användas i flera olikartade syften med olika uppdrag. 
Gemensamt grundsyfte med att arbeta genom fullmäktigeberedningar är att uppdragen ska 
präglas av långsiktighet och framtidsstrategiska politiska frågeställningar. 
 
Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram underlag för arbetet 
genom fullmäktigeberedningar.  
I ärendet hänvisas till SKL.s idéskrifter avseende arbetet i fullmäktigeberedningar. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Inga miljökonsekvenser. 
 
Jämställdhetsbeskrivning  
Inga jämställdhetsfrågor berörs i ärendet. 
 
Samverkan 
CSG är informerade om ärendet, men ärendet är ej föremål för samverkan. 

 
Motivering av förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om inrättande fullmäktigeberedning. 
Under förutsättning att kostnaderna för fullmäktigeberedningens arbete kan finansieras 
inom givna ekonomiska ramar. 
Det är av vikt att arbetet i fullmäktigeberedningar kan komplettera en given 
nämndorganisation med givna ansvarområden. 
 
Kommunfullmäktiges ekonomiska utfall avseende arvoden för verksamhetsåret 2018, är 
positivt. Budget 2019 är uppräknad med fastställt index.  
Kommundirektörens bedömning är att utrymmet i Budget 2019 avseende 
kommunfullmäktiges arvoden kan inrymma arvodeskostnader för en fullmäktigeberedning 
avseende Lokalresursplan 2020-2029. 
Tillkommande kostnader för verksamhetsmedverkan kan innebära nya prioriteringar. 
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Fullmäktigeberedningens uppdragshandling  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
KF § 117 
1. En bred fullmäktigeberedning tillsätts för att klargöra de behov som kan ses 
på både kortare och längre sikt, och djuploda i frågan. Det gäller både kontor 
och verksamhetslokaler av alla slag. 
 
2. Vi bör ha ett tjänstemannaperspektiv och ett medborgarperspektiv för att 
kunna ta ett slutgiltigt beslut. 
 
KF § 118 
1. En fullmäktigeberedning tillsätts bestående av en ledamot från varje parti 
som är representerat i Kommunfullmäktige efter valet 2018-09-09. 
 
Bland dessa utses en ordförande. 
 
Beredningens uppdrag är att utifrån ett politiskt ställningstagande presentera 
ett förslag till Lokalresursplan 2020-2029. 
 
Planen ska ha inriktning på både kort, 1 - 3 år, och lång sikt, 10-års perspektiv. 
 
Lokalförsörjningsplanen ska aktualiseras årligen. 
 
Beredningen ska återkomma till fullmäktige med lägesrapport i oktober månad 
varje år beredningen pågår. 
 
 
 
 
Ansvarig uppdragsgivare 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
_______________________ 
Andreas Johansson 
Ordförande kommunfullmäktige 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-04 37 

Justerandes s1gn 

KF § 118 DNR KS 48/2018 

Tillsättande av fullmäktigeberedning för framtagande av förslag 
till Lokalresursplan 2019-2028 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-13 mottogs information om förslaget 
till Lokalresursplan 2018-2027. Förslaget ska ses som ett underlag för planering av 
verksamhetslokaler för de kommunala verksamheterna i Herrljunga kommun, avse
ende både kort- och lång sikt. Underlag för arbetet har varit befolkningsprognosen 
för kommunen. Förslaget tar avstamp i nuläget och har arbetats fram av Lokalre
sursgruppen. Förslaget är omfattande och måste så vara eftersom det ingår som un
derlag vid beredningen av investeringsbudget 2019-2020. 
Underlaget för planförslaget har varit utsänt på remiss till partigrupperna. 
Informationen om planförslaget lades till handlingarna vid kommunstyrelsens möte 
2018-08-13. Ett yrkande på tillsättande av en fullmäktigeberedning för att, om möj
ligt, ge planen en politisk dimension tillstyrktes. Yrkandet anger "en bred bered
ning ... " vilket jag tolkar på så sätt att det ska vara en ledamot från varje parti repre
senterat i fullmäktige. 

Det presenterade planeringsförslaget, baserat på lagförändringar och befolknings
prognos utgöt grund för beredningens arbete. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-08-24 
Kommunstyrelsen § 127/2018-0813 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-15 
Tidigare meddelad Lokalresursplan 2018-2027 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut: 

• En fullmäktigeberedning tillsätts bestående av en ledamot från vaije parti 
som är representerat i Kommunfullmäktige efter valet 2018-09-09. 
Bland dessa utses en ordförande. 
Beredningens uppdrag är att utifrån ett politiskt ställningstagande presentera 
ett förslag till Lokalresursplan 2019-2028. 
Planen ska ha inriktning på både kort, 1 - 3 år, och lång sikt, 10-års per
spektiv. 
Lokal försörjnings planen ska aktualiseras årligen. 
Beredningen ska återkomma till fullmäktige med lägesrapport i oktober må
nad varje år beredningen pågår. 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunfullmäktiges ordförandes 
förslag till beslut antas och finner att så sker. 

----- -
Uidragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-09-04 38 

Fortsättning KF § 118 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. En fullmäktigeberedning tillsätts bestående av en ledamot från varje parti 

som är representerat i Kommunfullmäktige efter valet 2018-09-09. 
Bland dessa utses en ordförande. 
Beredningens uppdrag är att utifrån ett politiskt ställningstagande presentera 
ett förslag till Lokalresursplan 2019-2028. 
Planen ska ha inriktning på både kort, 1 - 3 år, och lång sikt, 10-års per
spektiv. 
Lokalförsörjningsplanen ska aktualiseras årligen. 
Beredningen ska återkomma till fullmäktige med lägesrapport i oktober må
nad varje år beredningen pågår. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 37 
2019-04-23 

KS § 87 DNR KS 99/2018 

Kommunal VA-plan 

Sammanfattning 
I den översiktsplan som antogs i kommunfullmäktige 2017 angavs att det behövs 
ett tematiskt tillägg för långsiktig planering av kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning. Herrljunga Vatten AB är VA-huvudman och Herrljunga 
kommun har det strategiska planeringsansvaret inom kommunen. VA-planen har 
tagits fram som ett samarbete mellan Herrljunga Vatten AB och Herrljunga 
kommun. En konsult har anlitats i arbetet och kostnaderna har delats lika mellan 
kommunen och VA-huvudmannen. 

I VA-planen finns ett antal åtgärder identifierade och för varje åtgärd finns en 
tidsplan angiven. Åtgärderna bedöms vara angelägna. Några av åtgärderna är en 
följd av de lagkrav som finns i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Där 
innefattas t.ex. dokumentets kanske mest kontroversiella del, att år 2025 ansluta 
hus i den norra halvan av Sämsjön med kommunalt vatten och avlopp som 
ansluts till befintligt VA-nät i Annelund. VA-planen är inte ett juridiskt bindande 
dokument, utan ett långsiktigt planeringsdokument. Kommunfullmäktige behöver 
sedan, när eventuellt inrättande enligt tidsplanen börjar närma sig, fatta ett 
separat beslut om att inrätta ett nytt VA-område. Det behöver ske ca 2 år innan 
ett eventuellt inkopplande, dvs under 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-29 
Kommunens översiktsplan Dnr KS 2015/115 antagen 2017-09-05 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• VA-planen antas i form av ett tillägg till Översiktsplanen . 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker . 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. VA-planen antas i form av ett tillägg till Översiktsplanen 

(bilaga KS I,§ 87/2019-04-23). 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Elaine Larsson 

Tjänsteskrivelse 
2019-03-29 

DNR KS 99/2018 545  
Sid 1 av 3   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Tjänsteskrivelse angående kommunal VA-plan 

Sammanfattning 
I den översiktsplan som antogs i kommunfullmäktige 2017 angavs att det behövs ett 
tematiskt tillägg för långsiktig planering av kommunens vatten- och avloppsförsörjning. 
Herrljunga Vatten AB är VA-huvudman och Herrljunga kommun har det strategiska 
planeringsansvaret inom kommunen. VA-planen har tagits fram som ett samarbete mellan 
Herrljunga Vatten AB och Herrljunga kommun. En konsult har anlitats i arbetet och 
kostnaderna har delats lika mellan kommunen och VA-huvudmannen.  

I VA-planen finns ett antal åtgärder identifierade och för varje åtgärd finns en tidsplan 
angiven. Åtgärderna bedöms vara angelägna. Några av åtgärderna är en följd av de lagkrav 
som finns i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Där innefattas t.ex. dokumentets 
kanske mest kontroversiella del, att på sikt förse området Sämsholm med kommunalt vatten 
och avlopp som ansluts till befintligt VA-nät i Annelund. VA-planen är inte ett juridiskt 
bindande dokument, utan ett långsiktigt planeringsdokument. Kommunfullmäktige behöver 
sedan, när inrättandet enligt tidsplanen börjar närma sig, fatta ett separat beslut om att 
inrätta ett nytt VA-område. Det behöver ske ca 2 år innan ett eventuellt inkopplande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-29 
Kommunens översiktsplan Dnr KS 2015/115 antagen 2017-09-05 

Förslag till beslut 
VA-planen antas i form av ett tillägg till Översiktsplanen. 

Expedieras till: 
För kännedom till: Herrljunga vatten AB 

Tyréns AB 
Ägare av Sämsholm 2:1 
Sämsholms stugägarförening 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Elaine Larsson 

Tjänsteskrivelse 
2019-03-29 

DNR KS 99/2018 545 
Sid 2 av 3 

Bakgrund 
I den översiktsplan som antogs i kommunfullmäktige 2017 angavs att det behövs ett 
tematiskt tillägg för långsiktig planering av kommunens vatten- och avloppsförsörjning. 
Herrljunga Vatten AB är VA-huvudman och Herrljunga kommun har det strategiska 
planeringsansvaret inom kommunen. VA-planen har tagits fram som ett samarbete mellan 
Herrljunga Vatten AB och Herrljunga kommun. En konsult har anlitats i arbetet och 
kostnaderna har delats lika mellan kommunen och VA-huvudmannen.  

I VA-planen finns ett antal åtgärder identifierade och för varje åtgärd finns en tidsplan 
angiven. Åtgärderna bedöms vara angelägna. Några av åtgärderna är en följd av de lagkrav 
som finns i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Där innefattas t.ex. dokumentets 
kanske mest kontroversiella del, att på sikt förse området Sämsholm med kommunalt vatten 
och avlopp som ansluts till befintligt VA-nät i Annelund. VA-planen är inte ett juridiskt 
bindande dokument, utan ett långsiktigt planeringsdokument. Kommunfullmäktige behöver 
sedan, när inrättandet enligt tidsplanen börjar närma sig, fatta ett separat beslut om att 
inrätta ett nytt va-område. Det behöver ske ca 2 år innan ett eventuellt inkopplande. 

2019-04-07 hölls ett informationsmöte på Sämsholm där ägare av husen i området bjudits 
in. Ca 40 personer deltog. Syftet med informationsmötet var att informera om att en VA-
plan snart ska beslutas i kommunfullmäktige och att de sannolikt kommer att beröras av 
beslutet. Syftet var också att inhämta husägarnas synpunkter angående tidsplan för ett 
kommande inrättande av kommunalt VA-område. Efter stugägarföreningens årsmöte i 
slutet av april kommer de att inkomma med ett besked om vilken tidsplan som föreningen 
förordar. Synpunkten kommer att inkomma innan beslut fattas i kommunfullmäktige. 

Ekonomisk bedömning 
VA-planen har i sig finansierats av medel inom strategisk planering. De nödvändiga 
åtgärder som har identifierats i VA-planen bör i vissa fall finansieras av VA-kollektivet. Ett 
kommande införande av nytt kommunalt VA-område kan medföra kostnader för 
kommunen, men detta utreds och behandlas i ett separat ärende i samband med beredning 
av beslut om införande av nytt kommunalt VA-område. 

Juridisk bedömning 
De juridiska förutsättningarna redovisas under avsnitt 2 i bifogad VA-plan. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
De flesta åtgärder som föreslås innebär förbättringar för miljön. Både i form av bättre 
fungerande VA-ledningsnät, större förutsättningar att planera samhället med hänsyn till 
översvämningsrisker och förbättrad rening. 

Samverkan 
VA-planen innebär inga verksamhetsförändringar eller liknande och bedöms därför inte 
behöva samverkas. 
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Motivering av förslag till beslut 
Med utgångspunkt från de resurser som har lagts ner, både i form av ekonomiska medel till 
konsultbolag och i form av arbete av intern personal, bedöms materialet vara väl 
genomarbetat och ha stor relevans.  
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VA-Plan 
Tematiskt tillägg till Översiktsplan 

Beslutad i kommunfullmäktige som långsiktigt planeringsunderlag för vatten och 
avlopp, både inom och utanför verksamhetsområde. Berör både strategisk planering 
på kommunen och VA-huvudmannen.  

DIARIENUMMER: KS 2018/99 

FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd 

VERSION: 1 

SENAS T REVIDERAD: 2019-03-29 

GILTIG TILL: åååå-mm-dd 

DOKUMENTANSVAR: Samhällsutvecklare 

Våga vilja 

växa! 
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UPPDRAG 285843, VA-plan Herrljunga 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Herrljunga kommun har utarbetat en VA-plan för hela kommunen. Tyréns AB har medverkat 

som konsult i detta arbete. Arbetsmetodiken har till stora delar följt rapporten ”Vägledning för 

kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus”, Havs och 

Vattenmyndigheten (2014).  

1.2 SYFTE 

Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering av kommunens VA-

försörjning både inom och utanför nuvarande verksamhetsområdet för VA. Planen ska täcka 

både försörjningen med vatten och lösningar för avlopp. 

VA-planen är tänkt att utgöra ett tematiskt underlag till översiktsplanen och ska revideras varje 

mandatperiod med start 2019. Ansvaret för revideringen av VA-planen ligger på chefen för VA-

huvudmannen tillsammans med berörda tjänstepersoner på kommunen.  

1.3 ARBETSGRUPP 

Arbetet med kommunens VA-plan drivs av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med hjälp 

från Tyréns AB. 

De som ingår i arbetsgruppen är: 

Tord Ottergren Herrljunga Vatten AB 

Elaine Larsson Herrljunga Kommun 

Marie Svensson Herrljunga kommun 

Emil Hjalmarsson Herrljunga kommun 

Claes-Håkan Elvesten Herrljunga kommun 

För Tyréns har följande personer medverkat: 

Ann-Christin Sundahl 

Gunnar Svensson 
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2 OMVÄRLDFAKTORER 

Den kommunala VA-hanteringen styrs av ett antal lagar och miljömål: 

2.1 NATIONELLA, REGIONALA OCH KOMMUNALA MILJÖMÅL 

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som är antagna av Sveriges riksdag. De är också 

anpassade till både regionala och lokala mål. Många av miljömålen har en stark koppling till 

hur dagvatten ska hanteras. Kommunal VA-planering berörs främst av föl- 

jande nationella miljömål: 

 Giftfri miljö

 Ingen övergödning

 Levande sjöar och vattendrag

 Grundvatten av god kvalitet

 God bebyggd miljö

Dessa miljömål ska styra inriktningen av det svenska miljöarbetet, men ska också ligga till 

grund för miljöarbetet på regional och lokal nivå. I Västra Götalands län har Länsstyrelsen 

fastställt regionala miljömål som har sin utgångspunkt i de nationella miljömålen. 

Herrljunga kommun har i samband med sin översiktsplan även tagit fram kommunala miljömål 

som har utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen. De kommunala miljömål som 

berör vatten är: 

 Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god

livsmiljö.

 Våtmarkens ekologiska vattenhushållande funktion i landskapet ska bevaras.

 Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara.

Lagkrav

Vattenstjänstlagen

Miljöbalken

PBL

Genomförandeplaner

Baltic Sea Action Plan

Mål

Nationella och regionala 
miljömål

Svensk Vattenförvaltning

Åtgärdsprogram

Kommunen 
kommunala 

mål
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 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors

hälsa eller den biologiska mångfalden.

 Försurande effekter av nedfall och markanvändning ska inte öka korrosionshastigheten

i tekniskt material eller kulturföremål och byggnader.

Exempel på effektmål: 

 Avlopp som inte uppfyller tillräckliga reningskrav är åtgärdade senast 2021.

 Förbättra skyddet av reservvattentäkter.

 Kommunen ska ta fram en vattenförsörjningsplan senast 2015.

 Bibehålla Sämsjön och Sandsken rena från kemikalier och övergödning. Nossan ska ha

en god ekologisk status senast 2015.

 Sjöar och vattendrag ska utnyttjas så deras ekologiska naturvärde för växter och djur

bevaras.

 Dricksvatten skall vara av god kvalitet.

 Avloppsreningsverken skall drivas utan bräddningar.

 Tillräckligt stora arealer av samtliga våtmarkstyper och tillräckligt många våtmarker

skall bibehållas för att våtmarkernas ekologiska funktion i landskapet skall

upprätthållas. Växt och djurarter knutna till våtmarksmiljöer skall kunna fortleva i

livskraftigt bestånd.

2.2 VATTENDIREKTIVET 

EUs ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000, och syftar till att harmonisera den europeiska 

lagstiftningen på vattenområdet. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning genom 

bland annat vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) (ändringar SFS 2011:634). 

Ramdirektivet för vatten utgår från vattnets naturliga gränser (dvs avrinningsområden och 

vattendistrikt) och hanterar övergripande kartläggning, mål, åtgärder och övervakning rörande 

vattenanvändning och vattenkvalitet (både yt- och grundvatten).  

Sverige är indelat i fem vattenmyndigheter (en myndighet för varje avrinningsdistrikt) och varje 

distrikt har arbetat fram följande program (gäller från 2015 och därefter vart sjätte år):  

 Förvaltningsplan som redovisar nuvarande miljötillstånd, påverkan och övervakning.

 Åtgärdsprogram som pekar ut generella insatser för att uppnå miljökvalitetsnormerna

för grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

 Miljökvalitetsnormer som anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst

inom vattendistrikt avseende ytvatten och grundvatten.

 Miljökonsekvensbeskrivning som sammanfattar de bedömda konsekvenserna på miljön

som åtgärdsprogrammet kan ge upphov

MKN ska tillämpas vid kommunens prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 

Kommunen ska också se till att MKN följs vid planeringen av användningen av mark och vatten. 

2.3 ÖVERSVÄMNINGSDIREKTIVET 

Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU år 2007 Översvämningsdirektivet om 

översvämningsrisker och hanteringen av översvämningar. Det finns i den svenska 

lagstiftningen bland annat genom förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Det innebär 

att områden med betydande översvämningsrisker ska pekas ut och riskhanteringsplaner ska 

tas fram.  
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2.4 MILJÖBALKEN 1998:808 (MB) 

Miljöbalken (1998:808) är en ramlag som syftar till att främja en hållbar utveckling, vilket 

innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. 

Miljöbalken (MB) styr bl.a. miljöpåverkan från utsläpp, kemikaliehantering, återvinning mm, 

och det övergripande målet är att sträva mot ett ekologiskt hållbart samhälle.   

Utsläpp av avloppsvatten och slamspridning definieras enligt miljöbalken som miljöfarlig 

verksamhet (MB 9 kap), vilket innebär att miljöbalkens regler för tillstånds- och 

anmälningsplikt ska tillämpas. För tillsynen ansvarar kommunens bygg- och miljönämnd. Den 

EG-lagstiftning som finns på området är införd i svensk lagstiftning. Varje verksamhetsutövare 

är skyldig att iaktta de allmänna hänsynsreglerna (MB 2 kap.)  

För avloppsvatten finns det utöver hänsynsreglerna en särskild hänsynsregel (MB 9 kap. 7§) 

som säger att avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 

att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.   

2.5 FÖRORDNINGEN (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

(FMH) 

I förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som kompletterar 9 kap. finns ett 

ytterligare krav på rening av avloppsvatten. 

2.6 PLAN OCH BYGGLAGEN 2010:900 (PBL) 

Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt 

byggande. Lagen slår fast att syftet är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 

dagens samhälle och för kommande generationer (PBL 1 kap. 1§). Mark- och vattenområden 

ska användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för (PBL 2 kap. 2§).  

Plan- och bygglagen är grunden för ett antal verktyg för samhällsplanering och ger kommunen 

möjlighet att planera och reglera bebyggelse. Ett av de viktigaste verktygen är kommunens 

översiktsplan (PBL 3 kap.) En översiktsplan (ÖP) ska finnas för hela kommunen. Den är inte 

juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändningen.  

Mark-, vatten och bebyggelse kan för olika områden regleras genom detaljplaner och 

områdesbestämmelser. De är juridiskt bindande. Byggande och andra åtgärder får endast ske i 

enlighet med den aktuella detaljplanens bestämmelser. Ett alternativ till detaljplaner är 

områdesbestämmelser, vilka också är juridiskt bindande.  

Förutsättningar för att lösa VA-frågor ska redovisas i detaljplanen som en grundförutsättning 

för kommande exploatering. Kommunen ska genom planen tydligt redovisa hur 

genomförandet kan påverka kemisk och ekologisk status för vattenområden som berörs. Även 

åtgärder som planeras för att minska påverkan på vatten vid genomförandet ska anges.  

2.7 LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER SFS 2006:412 (LAV) 

Vattentjänstlagen (LAV 2006:412) reglerar samhällets skyldighet att ordna vattenförsörjning 

och avlopp i ett större sammanhang. Enligt 6 § LAV är kommunen ansvarig för att 

vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till 

skyddet för människors hälsa eller miljön. Tolkningen av större sammanhang brukar innebära: 

 Vid mer än 20 samlade fastigheter.

 Om fastigheter ligger nära befintligt verksamhetsområde kan det röra sig om färre

fastigheter.

Om en allmän VA-anläggning behövs av miljö- eller hälsoskäl är det kommunens ansvar att 

bestämma det geografiska område (verksamhetsområde) inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas. Enligt 2 § LAV definieras allmän VA-anläggning som en VA-
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anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har 

ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt LAV.  

I vattentjänstlagen regleras även kommunernas möjlighet att ta ut särtaxa. 

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över 

kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen. Utredningen ”Vägar till 

hållbara vattentjänster” är nu överlämnad till regeringen. Syftet med utredningen har varit att 

det ska vara enkelt för den enskilda fastighetsägaren att göra rätt genom korrekt tillgänglig 

information om lämplig VA-lösning utifrån de lokala förutsättningarna. Utredaren skulle också 

utreda behovet av och i så fall föreslå en central tillsynsvägledande myndighet för 

tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster samt föreslå kostnadseffektiva 

styrmedel som ökar åtgärdstakten för små avlopp och återvinning av näringsämnen. 

Förslagen innebär bland annat att vid bedömning av behovet av en vattentjänst ska särskild 

hänsyn tas till möjligheten att på ett annat sätt uppnå ett motsvarande skydd för människors 

hälsa och miljön. Vidare föreslås att varje kommun ska ha en av kommunfullmäktige fastställd 

plan för hur kommunen långsiktigt ska uppfylla sina skyldigheter att ordna vattentjänster. 

Planen ska innehålla en redogörelse för kommunens bedömning av hur en ökad belastning på 

de allmänna v-anläggningarna ska hanteras vid skyfall. Om och när de föreslagna ändringarna 

införs är ännu okänt. 

2.8 LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER OM DRICKSVATTEN (SLV FS 2001:30) 

Genom föreskrifterna SLV FS 2001:30 (uppdaterad med LIVS FS 2011:3) ställer 

Livsmedelsverket krav på hantering och kontroll av det kommunala dricksvattnet. Det står även 

angivet vilka analyser som måste utföras på råvatten och dricksvatten samt i vilken omfattning. 

Lagen omfattar dock inte vattenverk:  

 som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m
3

 dricksvatten per dygn, eller

 som försörjer färre än 50 personer

2.9 ABVA (ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR) 

ABVA är de bestämmelser som tas fram med stöd av LAV. Bestämmelserna omfattar spillvatten, 

dricksvatten och dagvatten och ska ange riktlinjer för anslutning till den allmänna 

anläggningen. 

2.10 ANLÄGGNINGSLAGEN (1973:1149) 

I de områden där VA-huvudmannen inte är skyldig att bilda verksamhetsområden är det upp till 

den enskilda fastighetsägaren att lösa VA-frågan. Detta kan antingen göras med:  

- Enskilt avlopp eller Gemensamhetsanläggning 

Inrättandet av gemensamhetsanläggningen regleras genom anläggningslagen (1973:1149) och 

samarbetsformen styrs genom lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150). 

Anläggningslagen (1973:1149) reglerar enbart organisationen av gemensamhetsanläggningen, 

inte dess teknikval. 

2.11 JORDABALKEN, SFS 1970:994 

I Jordabalken (JB) regleras dagvatten via de grannelagsrättliga reglerna i tredje kapitlet. En 

fastighetsägare ansvarar för vad man gör på sin fastighet. Gör man åtgärder som påverkar en 

grannfastighet negativt, t.ex. ökar dagvattenflöden från sin fastighet, så har den som gör 

åtgärden ansvaret för att vidta skäliga skyddsåtgärder. Fastighetsägare är även i relationen till 

VA-huvudmannen ansvariga för att man är rätt kopplade till rätt ledning samt ansvariga för VA-

anläggningen på den egna fastigheten. Man kan sammanfatta det som att fastighetsägaren är 

ansvarig för avvattningen från sin fastighet.  

2.12 FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN, SFS 1970:988 

Den fastighetsrättsliga lagstiftningen utgörs i första hand av Jordabalken (JB) och 

Fastighetsbildningslagen (FBL). I 3 kap FBL finns de allmänna lämplighets- och planvillkoren för 
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fastighetsbildning (avstyckning, klyvning m.m.). En fastighet ska vara lämplig för sitt ändamål. 

Ska fastigheten användas för bebyggelse ska finnas möjlighet till anordningar för vatten och 

avlopp. Fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.  

2.13 NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD 

Genom ”Allmänna råd” (AR) ger naturvårdsverket sin tolkning av gällande lagstiftning och hur 

den ska tillämpas. I ”Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten” (NFS 

2006:7) återfinns tillämpning och rekommendationer om hur miljöbalken och förordning MFH 

(1998:899) ska tillämpas på enskilda avlopp och gemensamhetsanläggningar (dimensionerade 

för upp till 25 pe).  

Kommunen bör för varje enskilt avlopp bedöma skyddsnivån (normal eller hög) utifrån 

naturgivna och andra förutsättningar för området. Bedömningen av skyddsnivån för 

hälsoskydd och miljöskydd behöver inte vara samma. Förhållanden på fastigheten ifråga bör 

beaktas vid skyddsnivån. Utöver miljö- och hälsoskydd listas även vilka grundkrav som den 

enskilda anläggningen bör uppfylla.   

De krav som ställs på en anläggning utgår från den samlade bedömningen av omgivningen, 

anordningens beskaffenhet (reduktion mm) och utsläppspunkt. Genom förordning om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljö (2004:660) kan ett strängare reduktionskrav och 

ytterligare skyddsåtgärder ställas på anordningen.   
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 TOPOGRAFI 

Landskapet i kommunen är relativt flackt. Den nordvästra delen av kommunen har de lägsta 

höjderna och här dominerar bördiga jordbruksmarker. I kommunens södra delar förekommer 

de högsta partierna. Här dominerar skogsmarker, mossar och myrmarker.  

Västra stambanan avgränsar den stora västgötaslätten i kommunens nordvästra del. 

3.2 AVRINNINGSOMRÅDE OCH RECIPIENTER 

I kommunens södra del finns några mindre sjöar varav Sämsjön, Mollasjön och Sandsken är de 

största. Ån Nossan är det största och mest betydelsefulla vattendraget. Nossan flyter genom 

kommunen i nord-sydlig riktning via Herrljunga tätort, där ån viker av mot väster. Stora delar 

av kommunen avvattnas via Nossan till Dättern och Vänern. I östra delen av kommunen rinner 

Lidan som också utgör recipient.  

I Herrljunga kommun finns totalt 2 sjöar och 11 vattendrag med fastställda 

miljökvalitetsnormer.  

I den senaste klassningen (vid utdrag från VISS dec 2018) av kommunens sjöar Sämsjön och 

Sandsken bedöms den ekologiska statusen som måttlig. Övergödning och fysiska hinder 

(vandringshinder) är faktorer som påverkat klassningen. Bland annat finns vandringshinder i 

form av en kraftverksdamm mellan de båda sjöarna.  

Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig för kommunens samtliga vattendrag. 

Motiveringen för bedömningarna av vattendragen är vandringshinder, påverkade strandzoner 

och i vissa fall en övergödningsproblematik som kan härledas till jordbruk och enskilda avlopp. 

Kvalitetskravet som ska vara uppfyllt till år 2021 är god ekologisk status för sjöarna och för de 

flesta vattendragen. För några vattendrag är tidsfristen för god ekologisk status framflyttad till 

2027, se nedan.  

Vattenförekomst ytvatten Kvalitetskrav ekologisk status Övergödningsproblem 

Nolån - mellan Sämsjön och Sandsken God ekologisk status 2021 Nej 

Nossan - Borgstena till Hudene God ekologisk status 2021 Nej 

Nossan - Hudene till Fåglum God ekologisk status 2021 Nej 

Änskån - Grude till Baggebol God ekologisk status 2021 Nej 

Vimleån - mellan inflöde i Nossan och 

Sämsjön 

God ekologisk status 2021 Nej 

Afsån - västra grenen God ekologisk status 2027 Ja 

Afsån - östra grenen God ekologisk status 2027 Ja 

Lidan - Eriksberg till Bragnum God ekologisk status 2027 Ja 

Lidan - Påarp till Eriksberg God ekologisk status 2021 Ja 

Lillån (även del av Spångabäcken) God ekologisk status 2027 Ja 

Viskebäcken God ekologisk status 2027 Ja 
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Den kemiska statusen för sjöar och vattendrag uppnår ej god status. Detta beror inte på 

särskilda förhållanden i Herrljunga kommun utan är densamma som för övriga Sverige, där 

rester av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel finns i så gott som alla sjöar och 

vattendrag. 

Nossan omfattas av dikningsföretag. 

3.3 GRUNDVATTENFÖREKOMSTER 

Kommunen är beroende av befintliga grundvattentäkter för sin vattenförsörjning. Det finns fyra 

grundvattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer. 

För grundvattentäkterna vid Ljung-Annelund, Hudene och Borgstena och Algutstorp-Horla har 

såväl den kvantitativa som den kvalitativa statusen bedömts som god. 

3.4 GEOLOGI 

Jordarterna i Herrljunga kommun utgörs enligt SGU:s jordartskarta i kommunens norra del på 

ömse sidor om Nossan av lera uppblandad med sand och silt. I övriga kommunen söder om 

Västra Stambanan utgörs jordarterna av morän, isälvsavlagringar, mossetorv och torv mellan 

områden med berg i dagen.   

Ärende 13



8 

4 NULÄGESBESKRIVNING 

4.1 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGEN 

Herrljunga Vatten AB äger och sköter de VA-nät samt tillhörande anläggningar som finns inom 

Herrljunga kommuns gränser och en bit in i Vara kommun. VA-verksamheten bedrivs i följande 

geografiska områden: Annelund, Fåglavik, Herrljunga, Hudene, Källeryd, Ljung och 

Remmenedal. I respektive verksamhetsområde sker vattenförsörjning från grundvattentäkter 

via vattenverk till ledningsnät och efter användande samlas det upp som spillvatten och leds till 

avloppsreningsverk, se Figur 1. 

Figur 1. Översikt av VA-systemet i  i Herrljunga. Blå punkter är vattenverk och blå linjer är överföringsledningar för 
vatten. Röda punkter är avloppsreningsverk. Verksamhetsområde för VA finns i Herrljunga, Hudene, Annelund, 
Remmenedal, Fågelvik och Källeryd och är markerat på kartan.  

VA-systemet i Herrljunga är till största del utbyggt på 1960- och 1970-talet. Det finns ingen 

framtagen förnyelseplan för VA-systemet. Kunskapen om kondition och funktion är generellt 

bättre på reningsverken än på ledningsnätet. 
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DRICKSVATTEN 

I Herrljunga kommun finns sex stycken kommunala vattenverk. Det är Annelund, Ölanda 

(Hudene), Altorp (Herrljunga), Fåglavik, Källeryd och Remmene. Annelund, Ölanda och Altorp är 

sammankopplade med överföringsledningar. Vattentäkten Altorp och Ölanda försörjer 

tillsammans Herrljunga tätort och medelvattenförbrukningen är 500-600 m
3

/dygn. Eftersom de 

samkör utgör de reservvattentäkt för varandra. Vattentäkten i Annelund försörjer Annelund och 

Ljung och medelvattenförbrukningen är 235 m
3

/dygn.  

Den kommunala dricksvattenproduktionen kommer i dagsläget endast från grundvattentäkter 

som är skyddade genom vattenskyddsområden. Länsstyrelsen beslutar om skyddsområdena 

och vilka bestämmelser som ska gälla i skyddszonerna runt vattentäkterna. Flera av områdena 

bygger på gamla beslut och behöver därför omprövas. 

Grundvattentäkterna med datum för beslut är följande: 

Altorp (Herrljunga) 1972 1972* 

Annelund 1977 1977* 

Fåglavik 1972 1972 

Källeryd 2010 2010 

Remmenedal 2010 2010 

Ölanda 1974 1974* 

*Arbete pågår med förslag till vattenskyddsområde och föreskrifter.

I Figur 2 visas dricksvattensystemet i Herrljunga tätort. 
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Figur 2. Dricksvattensystemet i Herrljunga tätort. 

SPILLVATTENHANTERING 

Det finns sex kommunala avloppsreningsverk och det är är Herrljunga, Annelund Remmenedal, 

Hudene, Fåglavik och Källeryd. Reningsverken i Fåglavik och Källeryd har Lidan som recipient 

och resterande fyra reningsverk har Nossan som recipient. Belastning i förhållande till 

tillstånd/kapacitet redovisas nedan. 

Avloppsreningsverk Tillstånd/kapacitet Belastning 

Herrljunga 9000 pe 6500 pe 

Annelund 5000 pe 3500 pe 

Remmenedal (biodamm) 200 pe 30-40 pe 

Hudene 450 pe 350 pe 

Fåglavik 450 pe 150-200 pe 

Källeryd 25-100 pe 25 pe 

Uppskattningsvis är det ca 50% tillskottsvatten i reningsverken förutom i Remmenedal där det 

är 80% tillskottsvatten. I Figur 3 visas spillvattensystemet i Herrljunga tätort. 
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Figur 3. Spillvattensystemet i Herrljunga tätort. 

I samband med ett skyfall som inträffade 2014 inträffade flera källaröversvämningar. 

Ledningsnätet har konstaterats korrekt dimensionerat. Som extra åtgärd vid händelse av skyfall 

har en bräddpump installerats vid ån Nossan. 

I Herrljunga tätort finns två större vattenförbrukande industrier - Herrljunga Cider och Gäsene 

Mejeri. De har egna vattentäkter, men släpper ut spillvatten till det kommunala 

spillvattenledningsnätet. Verksamheterna påverkar både spillvattennätet och Herrljunga 

respektive Annelunds avloppsreningsverk med stora flödes- och föroreningsstoppar beroende 

på produktionen. 

DAGVATTEN 

Verksamhetsområdena för dagvatten sammanfaller med de för vatten och spillvatten. Alla 

dagvattenledningar är separata. Dagvatten från Herrljunga tätort belastar Nossan.  

I Figur 4 dagvattensystemet i Herrljunga tätort. I figuren är systemet indelat i olika 

avrinningsområden. 
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Figur 4. Dagvattensystemet i Herrljunga tätort. 

När det gäller dagvattensystemet har man jobbat med felkopplingar. Det ser mycket olika ut i 

kommunen efter kommunsammanslagningen 1974. 

4.2 ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING 

I Herrljunga kommun finns ungefär 2 600 enskilda avlopp. Sedan 2010 pågår ett strukturerat 

tillsynsarbete gällande enskilda avlopp och idag uppfyller uppskattningsvis 60% av de enskilda 

avloppen i kommunen miljöbalkens krav medan resterande 40% ännu inte har åtgärdats. I Figur 

5 visas fastigheter med byggnad definierad för boende och som ej är med i 

verksamhetsområde för VA. Dessa fastigheter har antagits ha enskilda avlopp. 
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Figur 5. Karta över Herrljunga kommun med enskilda avlopp. 
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5  FRAMTIDA BEHOV 

Sjöarna Sämsjön, Sandsken, Stensjön, och Mollasjön samt vattendraget Nossan, sträckan 

genom Hudene, är särskilt känsliga för påverkan av föroreningar. Bebyggelsen i 

Hudeneområdet runt Nossan är ansluten till det kommunala VA-nätet. Utefter Sämsjöns norra 

och östra strandområden ligger grupper av tät fritidshusbebyggelse med enskilda 

avloppsanläggningar. Bättre VA-anläggningar krävs om ytterligare bostäder ska tillkomma. Det 

finns även ett utpekat utvecklingsområde vid Mollasjön som kräver VA-försörjning för att 

möjliggöra framtida exploatering. 

Dagvattenhantering är också en viktig fråga i den fortsatta planeringen för att undvika negativ 

påverkan på vattenförekomsterna. Utbyggnader som föreslås i anslutning till Sämsjön och 

Mollasjön och inom och i anslutning till kommunens tätorter innebär risk för ökad 

dagvattenbelastning och påverkan på recipienterna.   

Översvämningsrisken i Herrljunga tätort är också en risk som behöver hanteras. Nossan rinner 

genom Herrljunga tätort genom två kulverterade bäckar. På 1970-talet var reningsverket 

översvämmat. 
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6 PLAN FÖR DEN ALLMÄNNA ANLÄGGNINGEN 

6.1 BEHOVSANALYS ALLMÄNNA ANLÄGGNINGEN 

Kommunens arbetsgrupp har genomfört en workshop och utifrån ett beslutsunderlag som 

Tyréns tagit fram och diskuterat åtgärder på VA-systemet i Herrljunga tätort. Behov av åtgärder 

i den allmänna anläggningen sett utifrån förnyelsebehov, anslutning utbyggnadsområden och 

anslutning av områden med enskilda avlopp samt behov avseende dagvattenföroreningar 

redovisas nedan.  

ÅTGÄRDSBEHOV DRICKSVATTENSYSTEMET I HERRLJUNGA TÄTORT 

I Figur 6 visas de åtgärdsbehov som arbetsgruppen har kommit fram till. 

Figur 6. Åtgärdsbehov dricksvatten. 

Nedan redogörs för de olika åtgärderna: 

Not Tidplan Åtgärd 

1 1-2 år Ny vattenledning anläggs för att få rundmatning i Vreta. 

2 När området byggs ut Ny vattenledning anläggs för att få rundmatning i Södra Horsby 

Hela 
systemet 

Akut En förnyelseplan behöver tas fram för VA-ledningsnätet 
(inventering, plan, åtgärd) 
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ÅTGÄRDSBEHOV SPILLVATTENSYSTEMET I HERRLJUNGA TÄTORT 

I Figur 7 redovisas de åtgärdsbehov som arbetsgruppen har kommit fram till. 

Figur 7. Åtgärdsbehov spillvattensystemet. 

Nedan redogörs för de olika åtgärderna: 

Not Tidplan Åtgärd 

1 Omläggning av spillvattenleding från pumpstation till ringleden för 
att minska belastningen  

2 Ny utbyggnad på Vreta (150-250 st) behöver öka kapaciteten på 
spillvattensystemet.  

Hela systemet akut En förnyelseplan behöver tas fram för VA-ledningsnätet 
(inventering, plan, åtgärd) 

Hela systemet löpande Kontroll av felkopplingar 

Det finns ett behov att dra en ny spillvattenledning vid utbyggnad av etapp 2 av Södra Horsby. 

Ledningen kommer då att läggas väster om Herrljunga och det gör det möjligt att via 

överföringsledning ansluta Remmenedal till ARV. Utbyggnad av etapp 2 kan komma att ske om 

ca 2 år. 
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ÅTGÄRDSBEHOV DAGVATTENSYSTEMET I HERRLJUNGA TÄTORT 

I Figur 8Figur 4 visas de åtgärdsbehov som arbetsgruppen kom fram till. 

Figur 8. Åtgärdsbehov dagvattensystemet. 

Nedan redogörs för de olika åtgärderna: 

Not Tidplan Åtgärd 

1 Ej specificerat, 
kan kravställas i 
framtiden. 

Reningsdamm (biodamm) för rening av dagvatten från vägar 
och hårdgjorda ytor. 

2 a.troligen 2019 

b.inom 5 år

a. Fördröjningsmagasin som ska etableras.
b. Framtida fördröjningsmagasin – möjliga ytor.

Hela systemet Löpande Kontroll av felkopplingar 

Hela systemet Akut En förnyelseplan behöver tas fram för VA-ledningsnätet 
(inventering, plan, åtgärd) 
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ÅTGÄRDSBEHOV MED AVSEENDE PÅ UTBYGGNADSPLANER I HERRLJUNGA TÄTORT 

I Figur 9 visas de åtgärder som arbetsgruppen kom fram till med avseende på 

utbyggnadsplaner. 

Figur 9. Åtgärdsbehov med avseende på utbyggnadsplaner i Herrljunga tätort. 

Nedan redogörs för de olika åtgärderna: 

Not Tidplan Åtgärd 

1 1-5 år Nytt industriområde intill befintligt. Ca 5 st industritomter. Utbyggnad 
av kommunalt VA-ledningsnät. 

2-4 5-10 år Nytt bostadsområde med flerbostadshus och villor – ca 150 st. 

5 1-3 år Nytt bostadsområde på kort sikt. Det finns ett befintligt VA-system i 
närheten som försörjer ett äldreboende. Det bedöms som möjligt att 
ansluta till detta system.  

6 - När behov uppstår koppla bort industrier för att frigöra kapacitet i 
avloppsreningsverket åt bostadsbebyggelse. 
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7 - Befintlig verksamhet belastar reningsverket och begränsar möjlighet att 
ta emot vatten från nya bostäder. 

8 - Nytt flerbostadshus. 

7 HANDLINGSPLAN SKYFALL 

Tyréns har genomfört en översvämningsanalys baserat på höjddata. I Figur 10 redovisas 

resultatet för Herrljunga, Hudene och Annelund. I figuren visas rinnvägar för vatten som rinner 

på ytan och lågpunkter där det finns risk för översvämningar. 

Figur 10. Översvämningsanalys. Avrinning på markytan redovisas med blå linjer och pilar. Låglänta områden med 
översvämningsrisk är gråskrafferade. 

Kommunens arbetsgrupp har genomfört en workshop och utifrån ett beslutsunderlag som 

Tyréns tagit fram och diskuterat åtgärder med avseende på översvämningsrisker. I Figur 11 

visas de åtgärder som arbetsgruppen kom fram till för att minska risken för översvämningar. 
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Figur 11. Åtgärder för att minska risken för översvämningar.' 

Nedan redogörs för de olika åtgärderna: 

Åtgärd 

1 Kort sikt 

1-5 år 

Anlägga munkbrunn och öppet dike. Ta in extern resurs som kan utreda 
och föreslå teknisk lösning för området. 

2 Kort Sikt 

1-5 år 

Restriktioner för bebyggelse pekas ut. Ytorna ska reserveras för 
översvämningsytor. 

3 Kort sikt 

1-5 år 

Utreda vilka ytor längs Nossan genom samhälle som bör planläggas och 
bebyggas. Extern utredning. Eventuellt inom ramen för VA-planen. 

4 Medellång sikt 

5-10 år 

Utreda ansvar för dikning i skogsområdet. Ett krondike har nyligen 
grävts och avrinning sker genom samhället. Markägare/ansvarig bör 
kontaktas för att se om vattnet kan avledas annan väg tex direkt till 
Nossan (nordväst) 
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8 PLAN FÖR VA-FÖRSÖRJNING UTANFÖR NUVARANDE 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

8.1 UTBYGGNADSBEHOV 

En områdesindelning har genomförts baserat på riskanalys för miljö- och hälsopåverkan på 

grund av enskild VA-försörjning. Länsstyrelsen har tagit fram kluster för sammanhängande 

bebyggelse med enskilda avlopp som har varit utgångspunkt vid områdesindelningen. I Figur 

12 visas enskilda avlopp och kluster samt andra bedömningsgrunder som badplatser, 

vattenskyddsområden och recipienter. 

Totalt valdes 14 områden ut för vidare analys, se Figur 12 

Figur 12. Områdesindelning. 

Åtgärdsbehov med avseende på miljö och/eller hälsa har analyserats för samtliga 14 områden. 

Arbetet har genomförts av den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. För varje område 

genomfördes en värdering av åtgärdsbehov och betygsattes ( 1 = litet behov, 2 = stort behov 

och 3 = behov enligt 6§ LAV). Behovet var en sammanvägning utifrån närhet till 

recipient/badplats och närhet till vattenskyddsområde samt behov av enskild 

vattenförsörjning. 

Även möjligheten för att ansluta området till den allmänna anläggningen eller att på annat sätt 

omfatta området inom verksamhetsområdet analyserades och betygsattes (betyg 1 = små 

möjligheter, 2 = vissa möjligheter, 3 = stora möjligheter). 

Baserat på behov och möjlighet genomfördes en behovsanalys där alla områden 

kategoriserades enligt följande: 
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1. Område med behov enligt 6§ LAV

2. Område med stort behov och vissa möjligheter

3. Område med stort behov och små möjligheter

4. Område med stora möjligheter

5. Område med litet behov

Resultatet av behovsanalysen visas i Figur 13. 

Figur 13. Behovsanalys av de 14 områdena. 

8.2 ÅTGÄRDSPLAN 

Sämsholm (7) har mycket stort behov av åtgärd och har klassats som ett område med behov 

enligt 6§ LAV. Översiktlig tidplan för åtgärd (överföringsledning till Annelund) är ca 5 år. En 

stor gemensamhetsanläggning kan vara ett alternativ beroende på utfallet med förslag om 

lagändring av LAV. Men tills vidare är befintlig lagstiftning utgångspunkt för planeringen. 

Områdena runt Mollasjön (8,9 och 10) har bedömts som områden med stort behov och små 

möjligheter. Områdena ligger i närhet till Nossan som är en känslig och övergödd recipient. De 

ligger också nära befintlig badplats. Det finns planer på ett framtida tågstopp och 

utvecklingsplaner för ny bebyggelse, men det är osäkert när i tiden det blir. Om och när det 

blir verkligen behöver också VA-situationen lösas på ett mer hållbart sätt. Uppskattningsvis 

ligger detta ca 10-20 år framåt i tiden. 

Områdena Remmene (3), Tarsled (4) och Stenunga (5) är områden som bedöms ha stora 

möjligheter för utbyggnad av VA-försörjningen.  

7 

8, 9,
10

1, 12 

3, 4, 
5

11,13,14 2, 6 
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I Remmenedal (3) finns ett undermåligt befintligt kommunalt reningsverk. Det finns även flera 

bostäder i området som inte är anslutna till reningsverket utan avloppshanteringen görs med 

enskilda avlopp. Området ligger i närhet till Nossan. Tidshorisonten för åtgärd är 10-20 år. 

I Tarsled (4) är det på grund av den leriga jordarten svårt att ordna för enskilt VA. Utsläppen 

från de enskilda avloppen leds ofta i ledning hela vägen ner till Nossan som är en känslig och 

övergödd recipient. Tidshorisonten för åtgärd är 10-20 år. 

Stenunga (5) ligger i närhet till Nossan som är en känslig och övergödd recipient. Det finns 

även industrier i området. Det finns planer på att eventuellt anlägga en överföringsledning för 

spillvatten mellan Hudene AVR och Herrljunga AVR och då ligger Stenunga längs vägen. Det 

kommer att krävas en pumpstation för att ansluta Stenunga. Tidshorisonten för detta är 10-20 

år.  

Slutligen har resterande områden som analyserats bedöms ha litet behov av åtgärd gällande 

VA-försörjningen. För dessa områden finns ingen plan för utbyggnad eller annan åtgärd utan 

de kommer att bibehålla enskild VA-försörjning. Det är: 

Område Anledning 

Eggvena (1) På grund av att leriga jordarten är det svårt att ordna för enskilt VA, 

men det bedöms ej som omöjligt. Området ligger i närhet till Nossan som är en känslig och 

övergödd recipient.  

Fölene (2) Det är glest mellan husen och förutsättningarna för enskilt VA 

bedöms som goda. Området ligger i närhet till Nossan som är en känslig och övergödd 

recipient.  

Kläckene (6) Det är stor andel fritidshus. Området ligger nära en badplats. 

Od (11) Litet antal hus 

Sandsken (12) Bebyggelsen består till största del av fritidshus. 

Vimle (13) Litet antal hus 

Källunga (14) Litet antal hus 
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8.3 TILLSYN ENSKILDA AVLOPP 

Sedan 2010 arbetar Herrljunga kommun med målsättningen att alla avloppsanläggningar 

kontrolleras vart 10:e år och att alla ska vara kontrollerade år 2020. Målsättningen är att alla 

enskilda avloppsanläggningar i kommunen uppfyller miljöbalkens krav år 2025 

I Herrljunga kommun finns ungefär 2600 enskilda avlopp. Miljöenhetens bedömning är att 

dessa avlopp behöver kontrolleras ungefär vart tionde år, vilket innebär att ca 260 

avloppsanläggningar behöver kontrolleras årligen.  

Det är kommunens miljöenhet som utför inspektionerna. Arbetet genomförs sockenvis. I 

Herrljunga kommun finns 20 socknar/församlingar, så två socknar kontrolleras varje år. 

Fastighetsägarna har fått två plus två år på sig att åtgärda sina anläggningar efter att de 

underkänts vid kontroll. 

Innan arbetet med kontroller påbörjades (2007 – 2009) åtgärdades ungefär 20 

avloppsanläggningar per år. Efter att arbetet med kontroller påbörjades (2010 – 2018) har 120 

avloppsanläggningar per år åtgärdats. Om kommunens plan för tillsyn och uppföljning av 

enskilda avloppsanläggningar fortsätter att följas så kommer alla anläggningar uppfylla kraven 

år 2025. 

Förutsättningarna för att rena avloppsvattnet genom infiltration i mark är goda i större delen 

av kommunen, men begränsade i kommunens nordvästra del. I den nordvästra delen av 

kommunen är genomsläppligheten i marken begränsad eftersom det förekommer en stor andel 

lerpartiklar på infiltrationsdjup. Den nordvästra delen är även den kommundel som är mest 

låglänt. De vanligaste avloppslösningarna i denna kommundel är upphöjd markbädd med 

pump och utsläpp i öppet dike, alternativt markbädd på burk med utsläpp i öppet dike. 

Befolkningstätheten på landsbygden är i denna del av kommunen relativt hög. 

8.4 SKYDDSNIVÅ FÖR ENSKILDA AVLOPP 

De områden som Herrljunga kommun att det finns behov av hög skyddsnivå för hälsoskydd är: 

 Annelunds vattenskyddsområde

 Altorp vattenskyddsområde

 Fåglavik vattenskyddsområde

 Källeryd vattenskyddsområde

 Remmenedalvattenskyddsområde

 Ölanda vattenskyddsområde

 Inom påverkansområde för enskilda dricksvattentäkter och dricksvattentäkter för

tamdjur

 Dricksvattenförekomsterna Algustorp-Horla, Borgstena, Hudene och Ljung-Annelund

 300 meter från strandlinje till Sämsjön och Sandsken

 Inom omvandlingsområdena Sämsjön, Säm, Sämsholm och Örum

De områden som Herrljunga kommun att det finns behov av hög skyddsnivå för miljöskydd är: 

 Inom påverkansområde för Natura 2000

 300 meter från strandlinje till Sämsjön och Sandsken

 Inom omvandlingsområdena Sämsjön, Säm, Sämsholm och Örum

 200 meter från strandlinjen på båda sidor om vattendragen

o Afsån – östra grenen
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o Afsån – västra grenen

o Kyllingsån (Änskån)

o Lidan – Eriksberg till Bragnum

o Lidan – Påarp till Eriksberg

o Lidan – Sjögården till Eriksberg

o Lidan – (även del av Lillån)

o Nolån – mellan Sämsjön och Sandsken

o Nossan – Borgstena till Hudene

o Nossan – Hudene till Fåglum

o Vimleån – mellan inflöde i Nossan och Sämsjön

o Viskebäcken

 Inom påverkansområde till grundvattenförekomsterna

o Algutstorp-Horla

o Borgstena

o Hudene

o Ljung-Annelund
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9 SAMMANFATTANDE ÅTGÄRDSPLAN 

I tabellen nedan redovisas samtliga föreslagna åtgärder. 

Tidplan 

Kort sikt 1-5 år 5-10 år Lång sikt 10-20 år 

Omläggning av spillvattenledning västra Herrljunga från pumpstation till ringleden. 

Löpande åtgärd kontroll av felkopplingar 

Ny vattenledning anläggs för rundmatning i Södra Horsby (När området byggs ut) 

Arbete med strategisk förnyelse av allmänna VA-ledningsnätet 

När behov uppstår koppla bort industrier för att frigöra kapacitet i 

avloppsreningsverket åt bostadsbebyggelse. (Tex Herrljunga cider) 

Nytt flerbostadshus i centrum. 

Ny vattenledning anläggs 

för rundmatning i Vreta 

Förbättra kapacitet på spillvattensystemet i Vreta för att 

kunna ansluta nya områden. 

Nya utjämningsmagasin 

för dagvatten i Herrljunga 

tätort. 

Reningsdamm för rening av dagvatten - kan ställas krav 

i framtiden. 

Utbyggnad av nytt 

industriområde NV om 

Herrljunga tätort kräver 

utbyggnad av VA. 

Utbyggnad av nya 

bostadsområden i i 

utkanten av Herrljunga 

tätort kräver utbyggnad av 

VA. 

Utbyggnad av VA runt 

Mollasjön 

Nytt bostadsområde i 

östra Herrljunga tätort. 

Kontrollera att det kan 

anslutas till befintligt VA-

system. 

Utreda ansvar för dikning i 

skogsområdet 

Utbyggnad av VA i 

Remmenedal och Tarsled 

Anlägga munkbrunn och 

öppet dike i Herrljunga 

tätort för att minska 

belastningen. 

Utbyggnad av VA i 

Sämsholm 

Utbyggnad av VA i 

Stenunga 

Reservera 

översvämningskänsliga 

ytor med restriktioner för 

bebyggelse. 

Utreda vilka ytor längs 

Nossan som kan 

planläggas och bebyggas. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatum Sid 10 
2019-04-23 

KS § 70 DNRKS 97/2018 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS per 2018-12-31 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 §SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 §SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna 
rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h §SOL och 28 h § LSS. Anledning 
till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. i ldreomsorg: Ett rappo1terat 
ärende gällande ej verkställt beslut om särskilt boende är vid 
rapporteringstillfället inte verkställt. Väntetiden hittills har varit fyra månader. 
Insats kontaktperson är verkställt efter sex månader. Individ ochfa111i/jeo111so1:g: 
Två ärenden gällande kontaktperson har rapporterats, båda verkställda efter 3-4 
månaders väntetid. Boendestöd är verkställt efter en väntetid på 4 månader. Fyra 
ärenden är rapporterade som gäller insatsen kontaktfamilj . Väntetiden vid 
rapporteringstillfället har varit fyra månader, matchningsmöten och planering för 
inskolning har påbörjats. LSS: Totalt fem ärenden har rapporterats. Fyra gällande 
kontaktperson, varav två avbrott i verkställighet. Två av ärendena är verkställda 
efter en väntetid på 4,5 månad respektive 11 månader. Ett ärende avslutat på den 
enskildes egen begäran. Det rapporterade ärendet gällande ledsagarservice är inte 
verkställt, dröjsmålet per den 31 december 2018 är sju månader. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 13/2019-02-26 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-07 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-12-31 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-12-31 till 
handlingarna (bilaga 1 SN § 13/2019-02-26). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Rapporten av ej verkställda gynnande bes! ut enligt SoL och LSS per 

2018-12-31 läggs till handlingarna. (bilaga 1KS§70/2019-04-23). 

Fiir kfinnodom till: Socialnäinnclen 

Utdrags bestyrkande 

.. /UF 

Ärende 14



HERRLJUNGA KOMMUN 
Bilaga 1 KS § 70/2019-04-23 

Socialförvaltningen 

2019-01-07 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2018-12-31 

SOCIALTJÄNSTLAGEN - SOL 

Al dreomsorg 

Typ av bistånd 
Kontaktperson 
Särskilt boende 

H andikappomsorg 

Typ av bi stånd 

Datum för beslut 
2018-04-30 
2018-09-03 

Datum för bes lut 

Individ och fami(jeomsorg 

Typ av bistånd Datum för beslut 
Kontaktperson 2018-07-13 
Kontaktperson 2018-07-19 
Boendestöd 2018-07-23 
Kontaktfamilj 2018-09-04 
Kontaktfamilj 2018-09-04 
Kontaktfamilj 2018-09-04 
Kontaktfamilj 2018-09-12 

Datum för avbrott 

Datum för avbrott 

Datum för avbrott 

Individ 
Vuxen 
Vuxen 

Individ 

Individ 
Ungdom 
Ungdom 
Vuxen 
Ungdom 
Ungdom 
Ungdom 
Ungdom 

Kön 
Kvinna 
Kvinna 

Kön 

Kön 
Pojke 
Pojke 
Kvinna 
Flicka 
Flicka 
Pojke 
Pojke 

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS 

H andikappomsorg 
T):'.Q av bistånd Datum för bes! ut 
Kontaktperson 2017-07-04 
Kontaktperson 2017-11-24 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Ledsagarservice 2018-05-31 

T tjänsten 

Helene Backman Carlsson 
SAS/Kval itetssamordnare 

Datum för avbrott Individ Kön 
Vuxen Kvinna 
Ungdom Flicka 

2018-04-29 Vuxen Man 
2018-05-21 Ungdom Pojke 

Vuxen Kvinna 

1 Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslulsdatum. 
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~ ~ HERRLJU~.GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2019-02-26 

SN § 13 DNR SN 37/2018 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS 2018-12-31 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap I § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna 
rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h §SOL och 28 h § LSS. Anledning 
till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Aldreomsorg: Ett rappo1ierat 
ärende gällande ej verkställt beslut om särskilt boende är vid 
rapporteringstillfället inte verkställt. Väntetiden hittills har varit fyra månader. 
Insats kontaktperson är verkställt efter sex månader. Individ ochfa111iljeo111sorg: 
Två ärenden gällande kontaktperson har rapporterats, båda verkställda efter 3-4 
månaders väntetid. Boendestöd är verkställt efter en väntetid på 4 månader. Fyra 
ärenden är rapporterade som gäller insatsen kontaktfamilj. Väntetiden vid 
rapporteringstillfället har varit fyra månader, matchningsmöten och planering för 
inskolning har påbörjats. LSS: Totalt fem ärenden har rapporterats. Fyra gällande 
kontaktperson, varav två avbrott i verkställighet. Två av ärendena är verkställda 
efter en väntetid på 4,5 månad respektive 11 månader. Ett ärende avslutat på den 
enskildes egen begäran. Det rapporterade ärendet gällande ledsagarservice är inte 
verkställt, dröjsmålet per den 31 december 2018 är sju månader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-07 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-12-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-12-31 till 
handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2018-12-3 I till 
handlingarna (bilaga 1 SN § 13/2019-02-26). 

Expcdicr"s till: 
För kiinncdom till: 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 

Utdragsbestyrkande 
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HERRLJUNGA KOMMUN 
Bilaga 1 SN § 13/2019-02-26 

SocialförvaJ tningen 

2019-01-07 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2018-12-31 

SOCIALTJÄNSTLAGEN -SOL 

Å°tdreomsorg 

Tvp av bistånd 
Kontaktperson 
Särskilt boende 

H atulikappom .. w>rg 

Tvp av bistånd 

Datum fö r bes lut 
2018-04-30 
2018-09-03 

Datum ·for beslut 

Individ oclt familjeomsorg 

Tyo av bistånd 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Boendestöd 
Kontaktfamilj 
Kontaktfamilj 
Kontaktfamilj 
Kontaktfarni lj 

Datum för beslut 
2018-07-13 
2018-07-19 
2018-07-23 
2018-09-04 
2018-09-04 
2018-09-04 
2018-09-12 

Datum för avbroLL 

Datum för avbrn lt 

Datum för avbrott 

Ind1v1d 
Vuxen 
Vuxen 

Ind ivid 

Individ 
Ungdom 
Ungdom 
Vuxen 
Ungdom 
Ungdom 
Ungdom 
Ungdom 

Kön 
Kvinna 
Kvinna 

Kön 

Kön 
Pojke 
Pojke 
Kvinna 
Flicka 
Flicka 
Pojke 
Pojke 

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS 

Handikappomsorg 
TvQ av bistånd Datum för beslut 
Kontaktperson 2017-07-04 
Kontaktperson 2017-11-24 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Ledsagarservice 2018-05-31 

I tjänsten 

Helene Backman Carlsson 
SAS/K valitetssamordnare 

Datum för avbrott 

2018-04-29 
2018-05-21 

Individ Kön 
Vuxen Kvinna 
Ungdom Flicka 
Vuxen Man 
Ungdom Pojke 
Vuxen Kvinna 

1 Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdal11111. 
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! ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2019-04-09 27 

KF § 69 DNRKS 13/2019 

Val av valberedning för resterande del av mandatperioden 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23 valdes ledamöter i valbered
ningen för perioden till och med 2019-04-31. Eftersom nämndemannavalet för 
mandatperioden ligger i innevarande år föreslår kommunfullmäktiges presidium att 
ledamöter i valberedningen sitter kvar till hösten. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-02 
Kommunfullmäktige § 126/2018-10-23 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut: 

• Valberedningen föreslås fortsätta fram till 2019-10-31 då nämndemannavalet 
ligger i innevarande år. 

• Kommunfullmäktige ska välja 3 ledamöter och 3 ersättare till valberedning
en för perioden 2019-11-01 - 2022-10-14. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om presidiums förslag om att 
valberedningen fortsätter fram till 2019-10-31 antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar sedan om val av 3 ledamöter och 3 ersättare till val beredningen 
för perioden 2019-11-01 - 2022-10-14 återupptas i nästkommande fullmäktige
sammanträde och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT 
1 . Val beredningen fortsätter fram till och med 2019-1 0-31 
2. Val av 3 ledamöter för 2019-11-01- 2022-10-14 återupptas i nästkommande 

fullmäktigesammanträde. 

Uldragsbeslyrkande 

Il 
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Medborgarförslag om hundgård i AA~~fu~d 
Annelund 20190405 

Hej! 

Jag heter Josefin Ohlson och jag är 19 år, jag har bott i Annelund sen hösten 2014, jag 
har två hundar Bonus(golden/tollare) som fyller 10 i år och Selma(iaktlabbe) som är 1 år. 

Jag som många andra hundägare i Annelund går ofta till den övergivna tennisplanen 
som ligger i skogen vid IMI och leker med våra hundar. Som jag förstått det så har IMI 
ägt den innan men nu äger kommunen marken. Tennisplanen har inte vart använd på 
väldigt länge och ena sidan av stängslet håller på att ramla ihop. 

Mitt förslag är att man rustar upp det lite, att man gör det till två delar där man kan leka 
med sina hundar. Att man förbättrar det stängsel som håller på att ramla ihop och fixar 
in gräs istället för den röda marken som är där nu. 

Även att man kanske kan sätta in en grind mellan de två sidorna, så olika hundar som 
inte går ihop med andra kan vara på varsin sida. Det behövs även ordentliga dörrar in till 
hundparkerna så man slipper gå igenom ena sidan av parken för att komma till den 
andra sidan. 

Skulle bli glad om ni iallafall tänker på mitt förslag, det är ju bättre att den gamla 
tennisplanen används, istället för att den står och förfaller och blir farlig, det ligger ju 
massa gamla rostiga spikar där från spåren efter tennisplanen. Jag är säker på att många 
hade uppskattat att det blev en hundgård. 

~sefinOI ~ 
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Medborgarförslag till Herrljunga Kom
1

h1un gällande'
1

l1'LJ'ndra~tgård 

Undertecknad föreslår att Herrljunga kommun utökar service mot kommunens hundägare 

och iordningsställer en hundrastgård inom Herrljunga tätort. Placering på lämplig mark, med 

lugnt läge, tillhörande kommunen. 

Syftet med en hundrastgård bör vara att utgöra en social mötesplats för både hund och 

ägare. Där hund kan släppas lös - för rastbehov/motion, stimulans, lek och för socialt 

umgänge med andra hundar, i de fall ägare är överens om detta. 

Enligt Jordbruksverket statistik för 2017 fanns 1460 hundar registrerade i Herrljunga 

Kommun. 

1) En hundrastgård kräver inhägnad yta på 700-1400 kvm. Ytan bör vara naturmark, och 

gärna lätt kuperad med träd (som kan utgöra skugga och skydd). Trivselfaktor bör 

betraktas - t. ex. inslag från naturen kan lyfta miljön för användare. Parkering för bil 

bör finns inom rimligt promenadavstånd. 

2) För iordningställande krävs även: Stängsel (min.höjd 160 cm) försedd med 

dörr/grindöppning. Tillverkning av skylt som tydligt anger policy för användande av 

hundrastgården. Utarbetat förslag på text kan tillhandahållas av undertecknad och 

vid behov i samråd med andra hundägare. lnfotext på kommunens hemsida. 

3) Kommunen bör åtaga sig skötsel och underhåll - vilket med enkelhet borde kunna 

utföras inom befintliga resurser. Ansvar vid eventuella oklarheter kring användandet 

bör ligga hos kommunen. 

Hela anläggningen bör kunna anläggas till en ringa kostnad i sammanhanget och till gagn för 

Herrljungas samtliga hundar och hundägare. 

Min förhoppning är att beslutsfattande i Herrljunga Kommun med en önskan att utveckla en 

attraktiv kommun ser möjligheterna med att tillvarata de naturliga förutsättningar som 

erbjuds i en lantbygdsmiljö (och inte lika enkelt kan erbjudas i en storstad) och letar upp en 

lämplig naturtomt, på kommunal mark, och där bygga en hundrastgård deluxe som utmärker 

sig som ett gott exempel och som kan bidra till att visa en levande landsbygds fördelar 

gentemot stadsmiljö. 

PS. 

I händelse att ovan genomförs: Bör utvärdering göras efter ca 1 år, betr användandets 

omfattning och nöjdhetsgrad. Om utvärderingen visar omfattande användande, bör även 

möjligheter till hundrastgård diskuteras för andra områden inom kommunen.Tex inom 

Annelund eller Ljung. 

Jordbruksverket statistik länk: 

http://www. jord bruksverke t .se/ down load/18. 66274f4a160d81d0503888c2/1515576622811/Anta1% 

20h u nda r<'/o20per%201%C3%A4 n%20och%20ko mm u n.pdf 

Ärende 20



Med vänliga hälsningar, 

Johnny Sandberg 
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Motion. 610 2019-04-09 

Herrljunga kommun har en historik i att delta i, och underteckna, överenskommelser inom 
Region Västra Götaland rörande klimat och miljö. 
VGRjobbar nu med ett program för omställning mot ett fossiloberoende med minskande 
C02-utsläpp och andra växthusgaser. 
VGR beskriver programmet enligt nedanstående: 

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 
2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av 
växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom 
ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i 
världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Utsläppen av 
växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det 
hög tid att öka takten. Vi har en lång erfarenhet i Västsverige av att framgångsrikt 
anpassa oss till strukturella förändringar. Genom att vara föregångare blir vi både 
klimatsomställningens vinnare och inspirerar andra. 

http://klimat2030.se/ 
http://klimat2030.se/om-klimat-2030/ 

Kommuner och organisationer uppmanas att skriva under och anmäla in på vilket sätt man 
avser att arbeta i linje med programmets intentioner. Ett stort antal företag och organisationer, 
och flera kommuner inom VGR har redan anslutit sig till programmet. 

Vi yrkar att: 
Herrljunga kommun skriver under på, och därmed bidrar till VGR Klimat 2030 

Mats Palm. i·' ttl~~,,...... 

Socialdemokraterna Herrljunga Kommun 
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Motion. 
, 

113/ ;)(1! 9 E{!O 
2019-04-17 

Kommunala handlingar inför beslut är ofta relativt fylliga, ofta med bakgrundsmaterial från 
SKL, revisionsbolag, SCB, MSB, VGR eller annat organ. 
Kommunstyrelsens handlingar till KS i april är cirka 420 sidor. 

Bakgrundsmaterialet är bra att kunna läsa in sig på i lugn och ro under inläsningen hemma. 
Det är dock lite jobbigare när man snabbt ska scrolla fram och tillbaka mellan ärendena på 
kommunstyrelsen, nämnder eller Fullmäktige. 
Ibland är det en fördel att lägga referensmaterialet som länk i textmassan, då kan man ta fram 
eller släcka detta material under pågående behandling. 

Vi yrkar att: 

Fullmäktige tar ställning till ett ärende-system där externa bilagor utanför ärendehanteringen 
ligger som länk i textmassan. 

Mats Palm. (S) 

Anette Rundström. (S) 

Socialdemokraterna Herrljunga Kommun 
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SAMFOND NR 1 

Org.nr 866601-7515 

ÅRSREDOVISNING 

för räkenskapsåret 2018 

Meddelande 1



Samfond nr 1 

Org.nr 866601-7515 

Förvaltningsberättelse 

Samfond Nr 1 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. Ett 25-tal 

donationsfonder sammanslogs med följande villkor: 10% av avkastningen skall tillföras 

kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av 
utbildningsnämnden, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Nämnden 

skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets. 

Samfondens kapital var 1982 140 800:-. 
Det aktuella marknadsvärdet av Robur Bas Mix fond uppgår till 339 427:- per 2018-12-31. 

Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår till 219 622:- per 2018-12-31 . 

Utdelningsbart 2018-12-31 119197:-

Utdelnings-

RESUL TATRÄKNING bart 

Verksamhetens kostnader 

Utdelade anslag -10 242 

Resultat före finansiella poster 

Utdelning Robur Bas Mix fond 55 235 
Värdeförändring Robur Bas Mix fond 74204 

!Utdelningsbart I Redovisat resultat 119197 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Robur Bas Mix fond 

Summa Tillgångar 

Skulder o Eget kapital 

Eget Kapital 

Fondkapital IB 

Årets resultat 

Summa Eget Kapital 

Summa Skulder o Eget kapital UB 

Marknadsvärde 

Summa 

-10 242 

-10 242 

61372 
82 449 

133 579 

2018 

0 

0 

0 
-20 021 

-20 021 

18-12-31 

219 622 

219 622 

239 643 

-20 021 

219 622 

219 622 

339 427 

2017 

0 

0 

0 

27 332 

27 332 

17-12-31 

219 622 

219 622 

192 291 

27 332 

219 622 

219 622 

339 427 
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Samfond nr 1 

Org.nr 866601-7515 

Min revisionsberättelse har avgivits 20Hf- b\.f -ot 

~~ - ~h, 'r:4;. 4r1 
Av kommunfullmäktige utsedd revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFOND 1 {866601-7515) 

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för 

räkenskapsåret 2018. Granskningen har utförts enligt god revisionssed 

Årss.ammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen. 

Herrljunga 2019-03-21 

~ - c_f,, (';;:v ~ 
Anne-Christine Snygg tf 
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Fastställelseintyg 

Undertecknad verkställande direktör i Herrljunga Vatten Aktiebolag intygar härmed dels att denna 
kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen 
fastställts på årsstämma 2019- . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till 
resultatdisposition. 

Herrljunga 2019-

Anders Mannikoff 
Verkställande direktör 
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Herrljunga Vatten Aktiebolag 
556739-5347 

Förvaltn i ngsberättelse 

1 (11) 

Styrelsen och verkställande direktören för Herrljunga Vatten Aktiebolag, 556739-5347 får härmed avge 
årsredovisning för 2018, bolagets elfte verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Herrljunga Kommun. 

Allmänt om verksamheten 
Herrljunga Vatten aktiebolag är ett helägt dotterbolag till 556006-9816 Herrljunga Elektriska aktiebolag. 

Herrljunga Vatten AB ansvarar över vatten och avloppsverksamheten i Herrljunga kommun. I detta 
ansvar ligger produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt 
drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna inom fastställda verksamhetsområden. 

Verksamheten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för ca 1 900 abonnenter (ca 6 000 
personer). Allt dricksvatten som levereras kommer från grundvatten vilket bereds i våra 6 vattenverk. 
Avloppsvattnet tas emot och renas i våra 6 avloppsreningsverk av varierande storlek. Dessa 
anläggningar sammanlänkas via respektive ledningsnät på ca 90 km vattenledningar, 70 km 
avloppsledningar och 50 km dagvattenledningar samt 10 pumpstationer. 

Verksamheten ska efterleva krav och villkor som ställs enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), 
Miljöbalken, och tillstånd meddelade enl igt Miljöbalken och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. 

VA-ekonomi 
Enligt LAV 50 §ska alla kommunala VA-huvudmän årligen upprätta en särredovisning av ekonomin för 
abonnentkollektivet. För Herrljunga Vatten AB är skillnaden mellan bolagets ekonomi och 
abonnentkollektivets ekonomi marginell vad gäller resultaträkningen då bolaget tillhandahåller vissa 
tjänster som ligger utanför abonnentkollektivet. Balansräkningen är densamma. 

Särredovisad resultaträkning för abonnentkollektivet 
0k0 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 13 835 13 771 
Verksamhetens kostnader -11 400 -10 986 
Avskrivningar -2 222 -2 236 

Verksamhetens rörelseresultat 213 549 

Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -396 -513 

Arets resultat -183 35 

Resultatavstämning i förhållande till 
självkostnadsprincipen (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014 
Överuttag/underskott -183 35 -197 -156 -270 

Ackumulerat överuttag/underskott relativt abonnentkollektivet 2018 2017 
-365 -182 

Taxa 
VA-taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften erläggs när 
en fastighet ansluter sig till VA-verksamheten . Brukningstaxan erläggs när anslutning är etablerad och 
ett abonnemang startat. Brukningstaxan är indelad i två delar där en del är en fast årlig avgift och en 
rörlig avgift beroende på förbrukning. Taxan finns att tillgå via hemsida. www.el.herrljunga.se. 

Ändringar av VA-taxan bereds av VA-avdelningen och behandlas av styrelsen. Styrelsen kan besluta 
om ändrad taxa inom ramen för indexuppräkning . Ändringar utanför indexuppräkning går till 
Kommunfullmäktige för godkännande. Taxorna beskrivs närmare i taxehandledning tillgänglig på 
hemsida. www.el.herrljunga.se. 

Inför 2019 beslutades anläggningstaxan höjas med 2,3 % och brukningstaxan med 2,3 %. ~ 
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Herrljunga Vatten Aktiebolag 
556739-5347 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

2(11) 

Belopp i Tkr 
2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Balansomslutning 
Soliditet% 

13 948 
-59 

53 957 
26,2 

13 851 
122 

49 339 
28,6 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

13 237 
-197 

54 481 
25,7 

11 674 
-156 

49 372 
28,7 

10 918 
-270 

49 043 
29,6 

Enligt ägardirektiven ska bolaget tillhandahålla VA-tjänster inom Herrljunga Kommuns 
verksamhetsområde för VA enligt den kommunala självkostnadsprincipen. Dessutom ska till ägaren 
kommunen lämnas handlingar som informerar om den löpande verksamheten, som styrelseprotokoll, 
ekonomirapporter, budget, verksamhetsplaner mm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret: 

Under året har 17 st anslutningar av varierad karaktär genomförts. 
Omläggning av ca 200 m vatten och avlopp i Hudene för att minska ut- och inläckage 
Byte av skrapspel i Herrljunga reningsverks kemsteg 
Nya luftarmembran har installerats i Herrljunga avloppsreningsverks luftningsbassäng 

Under 2018 har det producerats 496 045 kubikmeter dricksvatten. Det har mottagits och renats 
842 327 kubikmeter avloppsvatten samt 5 211 kubikmeter septiskt slam. För 2018 har de kommunala 
målen väsentligen uppfyllts enligt direktiven. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
Bolaget bedriver tillståndspliktig avloppsrening vid sex anläggningar. För Herrljunga och Annelunds 
ARV är Länsstyrelsen myndighet. För övriga Kommunens bygg- och miljönämnd. Tillstånden är i 
dagsläget inte föremål för någon omprövning. Verksamheten omfattar ungefär hälften av bolagets 
totala omsättning, och sysselsätter två personer. ~ 
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Eget kapital 

Vid årets början 
Omföring av föreg års vinst 
Arets resultat 

Vid årets slut 

Aktiekapital 
500 000 

500 000 

Reservfond 
övrbundna 

fonder 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 
balanserat resultat 
årets resultat 

Totalt 

disponeras för 
balanseras i ny räkning 

Summa 

Balanserat 
resultat 
-23 799 

-3 112 

-26 911 

3(11) 

Arets 
resultat 
-3 112 
3 112 

Belopp i kr 

-26 911 

-26 911 

-26 911 

-26 911 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter. 

~ 
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Resultaträkning 
Belopp i kr 

Nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 

Not 

övriga externa kostnader 3 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

5 

6 

4(11) 

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31 

13 948 371 13 851 438 
13 948 371 13 851 438 

-11 399 827 -10 985 741 
-2 221 945 -2 236 379 

326 599 629 318 

17 
-386 005 -506 942 

-59 406 122 393 

63 117 -123 965 
3 711 -1 572 

-3 711 -1 540 

-3 112 

~ 
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556739-5347 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 7,8 810 569 845 391 
Maskiner och inventarier 9 1 136 438 379 979 
VA - anläggningar och nät 10 41 180 596 41764248 

43 127 603 42989618 

Finansiella anläggningstillgångar 

Fordringar hos koncernföretag 11 10 299 983 4 588 768 
10 299 983 4 588 768 

Summa anläggningstillgångar 53 427 586 47 578 386 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 147 930 70 397 
Fordringar hos koncernföretag 181 441 518 860 
övriga fordringar 1 102 082 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 200 223 69 493 

529 594 1 760 832 

Summa omsättningstillgångar 529 594 1 760 832 

SUMMA TILLGÅNGAR 53 957180 49339218 
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556739-5347 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (500 aktier) 500 000 500 000 

500 000 500 000 

Ansamlad förlust 
Balanserad vinst eller förlust -26 911 -23 799 
Arets resultat -3 112 

-26 911 -26 911 

Summa eget kapital 473 089 4;73 089 

Obeskattade reserver 
Ackumulerade överavskrivningar 12 17 398 406 17 461 523 

17 398 406 17 461 523 

Långfristiga skulder 13 
Anslutningsavgifter 4 829 939 336 000 
Skulder till kreditinstitut 30 000 000 30 000 000 

34 829 939 30 336 000 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 905 826 1 032 153 
Skatteskulder 3 711 1 540 
övriga kortfristiga skulder 319 502 7 000 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 707 27 913 

1255746 1 068 606 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 957 180 49339218 
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Herrljunga Vatten Aktiebolag 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 

7(11) 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Herrljunga Vatten AB:s 
taxefinansierade verksamhet för vatten och avlopp lyder under Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412). VA-verksamheten är ett sk naturligt monopol och lyder under nämnda speciallagstiftning. 
En allmänn förutsättning är kommunallagens självkostnadsbegrepp samt att vattentjänstlagen anger 
att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att 
ordna och driva VA-anläggningen. Dessa förutsättningar påverkar redovisningsprinciperna för 
Herrljunga Vatten AB generellt, utöver årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens principer, och 
kommenteras särskilt för vissa områden nedan. 

Fond för framtida investeringar 
Överuttag kan även avsättas till investeringsfond för framtida nyinvesteringar som gynnar hela 
taxekollektivet. Fonden löses upp i takt med att kostnaderna, såsom avskrivningar, tas för den 
specifika investeringen. 

Redovisning av anläggningsavgifter 
Avgifter som avser att täcka kostnader intäktsförs direkt i resultaträkn ingen. Den del av 
anläggningsavgiften som avser att täcka investeringen periodiseras och intäktsförs successivt och i 
takt med att investeringutgiften kostnadsförs (avskrivningen). 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivn ingar. 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Markanläggningar 
Maskiner och inventarier 
VA-anläggningar 
VA-nät 

Ar 
33 
20 

5 
25 

50~ 
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lntäktsredovisning 

8(11) 

Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som bland annat regleras i VA-lagen sker 
med hänsyn till självkostnadsprincipen. Periodisering av debiterade taxeavgifter sker med beaktande 
av Redovisningsrådets rekommendation nr 11 , Intäkter. 

Not 2 Anställda och personalkostnader 
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått. 

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen, samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning, eller 
genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Verksamheten sköts av moderbolaget enligt avtal. 

Not 4 Årets försäljning till andra 
koncernföretag 

Arets inköp från andra koncernföretag 
Arets försäljn ing till andra koncernföretag 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader, lån hos Kommuninvest 

Summa 

Not 6 Bokslutsdispositioner 

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning : 

Summa 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 

Vid årets slut 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning 

Vid årets slut 

Redovisat värde vid årets slut 

2018-01-01-
2018-12-31 

7 959 713 
1 604 077 

2018-01-01-
2018-12-31 

386 000 

386 000 

2018-01-01-
2018-12-31 

63 117 

63 117 

2018-12-31 

987 639 

987 639 

-220 145 
-29 629 

-249 774 

737 865 

2017-01-01-
2017-12-31 

7 277 628 
1512111 

2017-01-01-
2017-12-31 

506 928 

506 928 

2017-01-01-
2017-12-31 

-123 965 

-123 965 

2017-12-31 

987 639 

987 639 

-190 516 
-29 629 

-220 145 

767 494 

~ 
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Not 8 Markanläggning 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 

-Vid årets slut 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning 

-Vid årets slut 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 9 Maskiner och inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Vid årets slut 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning 

Vid årets slut 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 10 VA - anläggningar och nät 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 11 Fordringar hos koncernföretag 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Tillkommande fordringar 
-Reglerade fordringar 

Redovisat värde vid årets slut 

2018-12-31 

103 862 
103 862 

-25 965 
-5 193 

-31 158 

72 704 

2018-12-31 

687 565 
900 754 

1588319 

-307 586 
-144 295 

-451 881 

1136 438 

2018-12-31 

60 611 452 
1 459 176 

62 070 628 

-18 847 204 
-2 042 828 

-20 890 032 

41180 596 

2018-12-31 

4 588 768 
5 711 215 

10 299 983 

9(11) 

2017-12-31 

103 862 
103 862 

-20 772 
-5 193 

-25 965 

77 897 

2017-12-31 

455 668 
231 897 
687 565 

-214 610 
-92 976 

-307 586 

379 979 

2017-12-31 

58 902 964 
1708488 

60 611 452 

-16 738 623 
-2 108 581 

-18 847 204 

41 764 248 

2017-12-31 

8 755 714 

-4 166 946 

4 588 768 

~ 
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Not 12 Ackumulerade överavskrivningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Uppskjuten skatt p g a obeskattade reserver 3 723 259 (3 841 535). 

Not 13 Långfristiga skulder 

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 
Anslutningsavgifter 
Skuld hos Kommuninvest 

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

2018-12-31 
17 398 406 

17 398 406 

2018-12-31 

4 426 819 

10(11) 

2017-12-31 
17 461 523 

17 461 523 

2017-12-31 

308 000 
10 000 000 

Det har inte inträffat några händelser av betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut. 

~ 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Herrljunga Vatten Aktiebolag, arg.nr 556739-5347 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen tör Herrljunga Vatten Aktiebolag för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrljunga Vatten Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Herrljunga Vatten 
Aktiebolag. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Herrljunga Vatten Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om: andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Herrljunga Vatten Aktiebolag för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. 
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Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Vatten Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att f01tlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjo1t sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med alctiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspelctionens 
webbplats: www.revisorsinspelctionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Göteborg den 25 mars 2019 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

:J ~ 
1~~7_:-

Peter Sjöberg 
Auktoriserad reviso 
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Till styrelsen och årsstämman i Herrljunga Vatten Aktiebolag, 
org. nr. 556739-5347 

Granskningsrapport för år 2018 enligt 10 kap aktiebolagslagen 

Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att vi 
har planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning för 
styrelsen/VD, styrelseprotokoll, budget, årsredovisning och policydokument. 
Samtal om bolagets verksamhet, organisation, interna kontroll och samordning 
inom koncernen har genomförts med VD. 

Bedömning 

Vi anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan: 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit 
tillräcklig. Vi finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter eller verkställande direktören. 

Herrljunga 2019-02-12 

/Je« · C. / n t-.l~ r1?~fle"f'day9a 
Anne-Christine Ljungberg-Snygg / 

Av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utsedda lekmannarevisorer 
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Giltig från 
2019-03-27 

Dokument id 

Utfärdad av 
Claes Unosson HERRLJUNGA 

VATTEN AB Protokoll fört vid årsstämma 2019-03-27 

Plats: Herrljunga Elektriska AB:s kontor, Herrljunga. 

§ 1 Stämmans öppnande 
Stänunan öppnades av Claes Unosson. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

Sidan 
1 (3) 

Claes Unosson valdes att leda stänunoförhandlingama. Till sekreterare för mötet valdes Anders 
Mannikoff. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Herrljunga Elektriska AB äger samtliga 500 aktier vid stämman, med Nossan Förvaltnings AB som 
ägarföreträdare: 

Ägarens företrädare var sålunda: Patrik Benjaminsson, se bilaga 1. 

Ovanstående godkänns som röstlängd. 

Övriga närvarande vid stämman var: Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Robert Holmen, 
Fredrik Johansson, Linda Johansson, Johan Mmiinsson. 

§ 4 Val av en eller två justeringsmän 
Till att jämte ordförandenjustera stämmoprotokollet valdes Patrik Benjaminsson. 

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

§ 6 

Personlig kallelse till samtliga aktieägare har sänts ut med post 2019-03-11. 
Stänunan beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 

Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granslmingsrapport 
Claes Unosson redovisade framlagd årsredovisning, revisionsberättelse för 2018 samt 
lekmannarevisorns granskningsrapport över 2018 års förvaltning. 

§ 8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen 
Stänunan godkände och fastställde den genomgångna resultat- och balansräkningen för 
verksamhetsåret 2018. 

C:\Users\lj\AppData\Local\Microsoft\Windows\!NetCache\Content.Outlook\3IPCUW2X\Stämmoprotokoll HEVAB 2018-03-
Zl_rl.doc 
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Giltig från 
2019-03-27 

Dokument id 

Utfärdad av 
Claes Unosson 

Protokoll fört vid årsstämma 2019-03-27 

Sidan 
2 (3) 

§ 8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
Stämman beslutade att disponera den ansamlade förlusten enligt följande (kronor): 

Till förfogande: 

Behandlas så att: 

ansamlad förlust 
årets resultat 

i ny räkning överföres 

-26 911 

-26 911 

-26 911 

§ 8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 
Stämman beslutade att lämna ansvarnfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor 
Stämman beslutade att följa Herrljunga Kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till 
fciliroendevalda i bolag och stiftelse (Bilaga 1, KS §185/2018-11-19). 
Y rkesrevisorer enligt löpande räkning. 

§ 10 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse 

§ 11 

I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige i Ben-ljunga kommun valt (KF §30/2019-
02-12) samtliga styrelseledamöter samt styrelsens ordförande. 

Av KF valda ledamöter: 

Av KF vald ordförande: 

Erik Alavik 
Ann-Marie Olsson 
Fredrik Johansson 
Claes Unosson 

Claes Unosson 

Bo Fransson 
Jacob Brendelius 
Johan Martinsson 

De lokala fackförbunden info1merade att deras valda arbetstagarledamöter är: 

Ledamöter: 
Suppleanter: 

Niklas Arvidsson 
Robert Holmen 

Anmälan och fastställande av val av revisor 

Linda Johansson 
LeifFogel 

Patrik Benjaminsson föreslog omval av PWC som revisionsbolag och Peter Wank som 
huvudansvarig revisor. Stämman fastställde PWC som revisionsbolag och Peter Wank som 
huvudansvarig revisor. 

§ 12 Anmälan och fastställande av val av lekmannarevisor 
Av KF valda (KF §47/2019-03-12): 

Ordinarie: 
Suppleant: 

Lars-Erik Wessbo 
Jonny Gustafsson 

Ann Welander 

C:\Users\lj\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\31PCUW2X\Stämmoprotokoll HEVAB 2018-03-
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Sidan 
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§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
Inget sådant ärende. 

§ 14 Avslutning 
Patrik Benjaminsson framförde ett tack till styrelsen och alla övriga som arbetat åt bolaget för ett 
väl genomfö1t år. 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman. 

Herrljunga 2019-04-02 

Justeras: 

C: \Users\lj\AppData \Local\M icrosoft\ Wi ndows\I NetCache\Content. Outlook\3IPCUW2X\Stämmoprotokoll H EVAB 2018-03-
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HERRLJUNGA KOMMUN 

Fullmakt 

FULLMAKT 

20190211 

Härmed intygas alt Patrik Benjaminsson utsetts att företräda Nossan Förvaltningsaktiebolag vid 
ordinarie bolagsstämma i Herrljunga Vatten AB 2019-03-27. Beslutet fattades på 
styrelsesammanträde i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2018-12-03. 

Herrljunga 2019-02-11 
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Giltig från 
2019-03-27 

Dokument id 

Utfärdad av 
Claes Unosson 

Protokoll fört vid årsstämma 2019-03-27 

Plats: HetTljunga Elektriska AB:s kontor, Herrljunga. 

Sidan 
1 (3) 

§ 1 Stämmans öppnande 
Stämman öppnades av Claes Unosson. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

§ 3 

Claes Unosson valdes att leda stännnoförhandlingarna. Till sekreterare för mötet valdes Anders 
Mannikoff. 

Upprättande och godkännande av röstlängd 
HetTljunga Elektriska AB äger samtliga 5000 aktier vid stämman, med Nossan Förvaltnings AB 
som ägarföreträdare: 

Ägarens företrädare var sålunda: PatTik Benjaminsson, se bilaga 1. 

Ovanstående godkänns som röstlängd. 

Övriga närvarande vid stämman var: Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Robeii Holmen, 
Fredrik Johansson, Linda Johansson, Johan Maiiinsson. 

§ 4 Val av en eller två justeringsmän 
Till attjämte ordförandenjustera stämmoprotokollet valdes Patrik Benjaminsson. 

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
Personlig kallelse till samtliga aktieägare har sänts ut med post 2019-03-11. 
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 

§ 6 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 
Claes Unosson redovisade framlagd årsredovisning, revisionsberättelse för 2018 samt 
lekmannarevisorns granskningsrappmi över 2018 års förvaltning. 

§ 8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen 
Stännnan godkände och fastställde den genomgångna resultat- och balansräkningen för 
verksamhetsåret 2018. 
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Protokoll fört vid årsstämma 2019-03-27 
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2 (3) 

§ 8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
Stämman beslutar disponera den ansamlade förlusten enligt följande (kronor): 

Till förfogande: 

Behandlas så att: 

balanserad vinst 
årets resultat 

i ny räkning överföres 

0 
-600 
-600 

-600 

§ 8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 

§ 9 

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor 
Stämman beslutade att följa Herrljunga Kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i bolag och stiftelse (Bilaga 1, KS §185/2018-11-19). 
Y rkesrevisorer enligt löpande räkning. 

§ 10 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse 

§ 11 

I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige i Herrljunga kommun valt (KF §31/2019-
02-12) samtliga styrelseledamöter samt styrelsens ordförande. 

Av KF valda ledamöter: 

Av KF vald ordförande: 

ErikAlavik 
Ann-Marie Olsson 
Fredrik Johansson 
Claes Unosson 

Claes Unosson 

Bo Fransson 
Jacob Brendelius 
Johan Martinsson 

De lokala fackförbunden informerade att deras valda arbetstagarledamöter är: 

Ledamöter: 
Suppleanter: 

Niklas Arvidsson 
Robert Holmen 

Anmälan och fastställande av val av revisor 

Linda Johansson 
LeifFogel 

Patrik Benjaminsson föreslog omval av PWC som revisionsbolag och Peter Wank som 
huvudansvarig revisor. Stämman fastställde PWC som revisionsbolag och Peter Wank som 
huvudansvarig revisor. 

§ 12 Anmälan och fastställande av val av lekmannarevisor 
Av KF valda (KF §48/2019-03-12): 

Ordinarie: 
Suppleant: 

Lars-Erik Wessbo 
Jonny Gustafsson 

Ann Welander 
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§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
Inget sådant ärende. 

§ 14 Avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman. 

Herrljunga 2019-04-02 

Justeras: 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

Fullmakt 

FULLMAKT 

20190211 

Härmed intygas att Patrik Benjaminsson utsetts att företräda Nossan Förvaltningsaktiebolag vid 
ordinarie bolagsstämma i Herrljunga Elkraft AB 2019-03-27. Beslutet fattades på 
styrelsesammanträde i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2018-12-03. 

Herrljunga 2019-02-11 

~~~~~ 
~inda Rudenwall 

VD 
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